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Nieuwsbrief bestuur
Het algemeen én het brede
bestuur vergaderen maandelijks
op dinsdagavond. Vergadering
bijwonen? Geen probleem.
Stuur een mailtje naar:
bestuur@zvl-1886.nl

Uitnodiging voor ALV 30 november
Dinsdag 30 november om 20.00 uur vindt de najaars-ALV plaats. Op de agenda staat
de begroting voor 2022 en het contributievoorstel wat daarbij hoort (contributie blijft
ongewijzigd, zo stelt het bestuur voor). Ook staat de bestuurssamenstelling op de
agenda.
Volg deze link voor de agenda en bijbehorende stukken.
In verband met de nieuwe corona-maatregelen organiseren we dit keer weer een
online ALV. Aanmelden kan via bestuur@zvl-1886.nl.

Corona

Coronamaatregelen vanaf 28 november 2021 - niet meer zwemmen na 17:00 uur
Vanaf deze maand zijn er weer nieuwe corona maatregelen. Trainen, wedstrijden en
zwemlessen na 17:00 uur kunnen niet meer door gaan. En tot 17:00 uur moeten alle
bezoekers van het zwembad van 18 jaar en ouder een QR-code kunnen laten zien en
is publiek niet toegestaan.
Het Bestuur beseft dat deze maatregelen veel impact hebben op de
verenigingsactiviteiten. Wij zijn in gesprek met de KNZB/NTB en de Gemeente Leiden
om te onderzoeken wat er nog wel mogelijk is. Hierover zullen we jullie nog nader
informeren.
Vanaf maandag de 15de zijn er beveiligers bij de Leidse zwembaden die bij alle
zwemlessen en wedstrijden in het weekend de QR-code checken. Gedurende de week
verzorgen trainers en andere vrijwilligers van de club de QR-check voorafgaand aan
trainingen. Wij rekenen op ieders medewerking.
Klik hier voor een beeldsamenvatting van de huidige Corona-regels.
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2021 ASM 100 x 100

Toch geen Albert Spijker memorial in december dit jaar/Spieren voor Spieren
De voorbereidingen voor de Albert Spijker Memorial (ASM) eind december waren al
volop gestart. De inschrijfpagina stond klaar, net als de Spieren-voor-Spieren
donatieactie die aan de ASM gekoppeld is. Maar de sluiting van de zwembaden vanaf
17.00 uur gooit de voorbereiding van vele deelnemers flink door de war. Bovendien is
het hoogst onzeker of we eind december in de avond wel over het badwater kunnen
beschikken. Daarom hebben het organisatieteam en het Bestuur besloten de Albert
Spijker Memorial te verplaatsen naar het voorjaar 2022.
Hopelijk kan ergens in het voorjaar – misschien wel in het buitenbad – de Albert
Spijker Memorial toch weer een keer georganiseerd worden. Het hoofdprogramma
bestaat uit 100 keer 100 meter zwemmen en daarbij elke 2 minuten te starten. Maar
een andere afstand (50 of 75 meter) is ook mogelijk en ook een lager aantal starts. In
het voorjaar hopen we alsnog invulling te geven aan de inzet vanuit ZVL-1886 om een
bedrag te doneren aan Spieren voor Spieren. In december 2019 is er tijdens de Albert
Spijker Memorial een recordbedrag van € 12.462 opgehaald. Hopelijk dus in het
voorjaar van 2022 een nieuwe kans.

Leszwemmen

Leszwemmen
Het is nog niet duidelijk of de zwemlessen voor kinderen vanaf maandag 29 november
ook na 17.00 uur doorgang kunnen vinden. Op maandag, dinsdag en donderdag
verzorgt ZVL-1886 aan het einde van de middag zwemlessen. Zodra we zekerheid
hebben over het al dan niet doorgaan van deze zwemlessen zal dit via e-mail aan
ouders en verzorgers en uiteraard ook via de website worden bericht.

Swim-in Leiden

Swim-in Leiden
De Swim-in Leiden commissie zoekt nieuwe leden voor de organisatie van de mooiste
Leidse open water wedstrijd in de grachten! In de commissie is ruimte voor ZVL-1886
en Aquamania-leden die zich bezig willen houden met sponsoring, de wedstrijd en
met deelnemerscontacten. De 10e editie van de Swim-in Leiden gaat plaatsvinden op
zondag 12 of 19 juni 2022. Meer info: swiminleiden@gmail.com.

Beheer Waterkeet

Beheer Waterkeet
Het is bijna een vanzelfsprekendheid dat we gebruik kunnen maken van onze
verenigingsruimtes. Voor verzamelen bij wedstrijden, een drankje na afloop van een
wedstrijd of voor een vergadering of cursus.
Echter, zonder de clubhuis-beheer-commissies van beide verenigingsruimtes is het
snel vies en ongeorganiseerd en zijn niet alle consumpties tijdig ingekocht. Jarenlang
heeft de huidige clubhuis-beheer-commissie van de Waterkeet gezorgd voor de
inkoop, het schoonhouden, het gebruiksschema en het barschema.
We zoeken met grote spoed nog tenminste twee enthousiastelingen die een nieuwe
commissie-samenstelling voor de Waterkeet completeren. Meld je bij bestuur@zvl1886.nl of bij de huidige clubhuis-beheer-commissie voor nadere informatie. Het zou
toch zonde zijn als we de Waterkeet niet meer zo vaak kunnen gebruiken als we de
afgelopen jaren gewend waren.

ZVL-1886 Center Nieuwsbrief nr. 17 – November 2021

Pagina | 2

Combibad De Vliet

Eerste Paal nieuwe zwembad “De Vliet”
Vrijdag 5 november is formeel de eerste paal van het nieuwe Combibad “De Vliet”
geslagen. Iefke van Belkum was door de gemeente (opdrachtgever van het zwembad)
gevraagd voor de eerste paal de heimachine te bedienen en zo daadwerkelijk de paal
de grond in te stampen. Het zal naar verwachting nog anderhalf jaar duren voor het
zwembad opgeleverd wordt maar seizoen 2023/2024 kunnen we vrijwel zeker starten
in het nieuwe zwembad. We hopen na de opening van het nieuwe grote zwembad
ook meer trainingsmogelijkheden aan onze leden te kunnen bieden.

Combibad De Vliet

Oproep: mooie sportherinnering
Welke mooie sportherinnering moet een plekje krijgen in het nieuwe zwembad?
Heb je een herinnering aan een mooi en bijzonder sportmoment van de afgelopen
jaren of van wat langer geleden bij zwemmen, waterpolo of triathlon? Dat willen we
graag weten! We zijn van plan om bij het clubhuis in het nieuwe zwembad een tijdslijn
te maken met memorabele sportmomenten. Je mag jouw mooie herinnering mailen
naar: vz-zwemles@zvl-1886.nl (Femke Hameetman).

Leszwemmen

Zwemlesgevers gezocht
Voor het leszwemmen in het Vijf Meibad en in zwembad De Zijl zijn we op zoek naar
enthousiaste leden (vanaf 16 jaar) om het team van lesgevers (aan kinderen vanaf 4
jaar) te versterken en/of om in de zwemles-commissie mee te helpen alles in goede
banen te leiden. Voor de lesgevers is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Meer informatie via de voorzitter leszwemmen (vz--zwemles@zvl-1886.nl), via één
van de vele ZVL-1886 leden die nu zwemlessen verzorgen of via deze vacature.
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Waterpolo Dames-1

Prachtig Europa Cup avontuur waterpolo dames
De Dames-1 waterpolo-selectie van ZVL-1886 heeft van 18 tot en met 21 november
gestreden in de Euro League tegen topteams uit Italië, Spanje, Hongarije, Frankrijk en
Malta. Zie waterpolo.nl voor een afsluitend verslag van deze trip. Ook het Leidsch
Dagblad heeft verslag gedaan van de deelname aan het Euro League toernooi in
Rome.
Dankzij bijdragen vanuit de Stichting Topsport Leiden en de Stichting Top Waterpolo
Leiden is deze deelname financieel mogelijk gemaakt. Geweldig bedankt daarvoor.
We zijn trots dat onze damesselectie mee kon doen en zich zo goed in het toernooi
heeft geknokt.
Via een livestream en via de WhatsApp groep “Vrienden van ZVL dames 1” zijn ook de
thuisblijvers goed geïnformeerd. Aanmelden voor de WhatsApp groep kan ook nu
nog. Wilt u (tegen een kleine bijdrage) onze dames ondersteunen en lid worden van
deze ‘vriendengroep’, stuur dan een WhatsApp bericht naar Ellen Pronk
(teammanager Dames 1) via mobiel nummer 06-41 61 96 72.
Kort verslag van aanvoerder Laura Roels:
“De Europacup in Rome (Ostia) was wederom weer een geweldige ervaring. Ook al
zijn we niet door naar de volgende ronde, we hebben als team veel geleerd en grote
stappen gezet, zowel in het water als daarbuiten. Daarnaast hebben we een sterkere
band met elkaar gekregen, en dit resulteerde in mooie, sterke wedstrijden, maar ook
veel gezelligheid.
Niet alleen als team, maar ook zeker individueel hebben we veel geleerd van de
wedstrijden. Elke wedstrijd begonnen we meer als een team te spelen, met en voor
elkaar. Met als hoogtepunt de laatste wedstrijd. Hier zag je echt dat we met en voor
elkaar aan het spelen waren. Hierdoor hebben we ook een mega mooi resultaat
neergezet. Al hebben we wel verloren, we zijn toch met een winnend gevoel naar huis
gegaan. We hebben geleerd van onze fouten en genoten van onze krachten!
Het waren vier zware dagen met vijf wedstrijden tegen sterke en fysieke
tegenstanders. Onze snelheid en doorzettingsvermogen is een sterk punt in ons team
waarbij we er zeker van zijn dat dit ons ver kan brengen in de Nederlandse
competitie. Als we zo door blijven gaan, alles wat we geleerd hebben van de
Europacup meenemen en er hard met en voor elkaar blijven werken, zijn we ervan
overtuigd dat we prijzen gaan winnen. Dat is waar wij voor vechten!”

Wedstrijdzwemmen

Gezondheidscheck
Door de afgekondigde maatregelen zijn de trainingsmogelijkheden helaas flink
ingeperkt. Dit zal voor velen van jullie een flinke teleurstelling zijn. De beschikbare
momenten om te trainen worden daardoor ook extra waardevol. Ondanks dit, blijf
thuis als je klachten hebt. Een negatieve zelftest bij klachten geeft onvoldoende
zekerheid om aan een training deel te kunnen nemen. We hebben jullie medewerking
hard nodig om de ruimte die er nog is te behouden. En om hopelijk zo snel mogelijk
weer meer trainingsuren aan te kunnen bieden. Doe, voor je naar de training komt,
een gezondheidscheck. Zo kunnen we met elkaar veilig blijven sporten.
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Vacatures

Leden mediateam, beheerder
huizen, leden clubhuis
beheercommissie en hulp bij
wedstrijden gezocht

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom
ZVL-1886 is een grote vereniging waar heel veel vrijwilligers helpen om zwemlessen,
trainingen, wedstrijden, diverse evenementen en vereniging brede activiteiten te
organiseren. Veel vrijwilligers doen dat al heel veel jaar. Het is daarom belangrijk dat
er steeds weer nieuwe vrijwilligers zich melden. Vele handen maken het leuker en
makkelijker om alle taken te vervullen.
We kunnen je hulp goed gebruiken als lesgever bij het leszwemmen, als begeleider bij
wedstrijden en evenementen of als commissie – of bestuurslid.
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:
•
•
•
•

Mediateam – voor het verzorgen van livestreams van wedstrijden
Beheerder huizen – voor het beheer van huurcontracten en onderhouden van
contacten met de Woningbouwvereniging en huurders van de 2x4 kamers die
beschikbaar worden gesteld aan topsporters
Leden Clubhuis Beheercommissie – exploitatie en beheer van
verenigingsruimte, met name gezocht voor De Waterkeet
Wedstrijdhulp – nieuwe scheidsrechters en officials t.b.v. organisatie van
wedstrijden voor zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen

Daarnaast zijn de verschillende disciplines op zoek naar leden of ouders van leden die
een rol willen vervullen als official bij wedstrijden, lesgever bij het leszwemmen,
begeleider bij wedstrijden en trainers voor sommige trainingsuren.
Schroom niet om te informeren wat het precies betekent. Dat kan rechtstreeks bij één
van de bestuursleden van de disciplines of kijk op onze website.

ZVL-1886 is:

35 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers,
150 triatleten, 40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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