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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

Corona-versoepelingen
Vanaf vrijdag 18 februari jl. is de mondkapjesplicht in de zwembaden vervallen. Vanaf
vrijdag 25 februari is ook het corona-toegangsbewijs niet meer nodig voor een bezoek
aan het zwembad. Alle trainingen zijn weer opgestart en de meeste sporters hebben
alweer wedstrijden kunnen spelen of zwemmen. Bezoekers zijn weer welkom in het
zwembad en in onze clubhuizen. Afgelopen zaterdag was het alweer gezellig druk op
de tribune en in het clubhuis.
Per discipline wordt iedereen geïnformeerd over de manier waarop competities en
wedstrijden weer ingepland (kunnen) worden. Het lijkt helaas niet mogelijk alle
wedstrijden te kunnen inplannen. Wel zullen we zorgen dat iedereen die dat wil weer
wedstrijden kan spelen of zwemmen. En vanaf begin mei gaan we weer extra
trainingsmogelijkheden creëren in zwembad de Vliet. Dat is de afgelopen twee jaar
velen erg goed bevallen en dat gaan we deze zomer ook weer mogelijk maken.

Contributie

Contributie-betalingen in 2022 per kwartaal
Tijdens de ALV is besloten – op voorstel van het bestuur - de contributie in 2022 te
handhaven op het huidige niveau en op kwartaal basis te innen. Dit sluit beter aan bij
de opzegtermijn en neemt de verwarring weg bij het afmelden. Administratief scheelt
het ook veel werk voor de ledenadministratie en penningmeester.
Voor alle leden geldt dat vanaf 2022 de contributie aan het einde van de eerste
maand van het kwartaal, via een automatische incasso, wordt geïnd. Tenzij je als lid
een gegronde reden hebt om hiervan af te wijken, dan is betalen per maand ook
mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester van onze vereniging
(financien@zvl-1886.nl).
In de eerste helft van 2022 zullen we daar nog niet direct mee beginnen maar een
geleidelijke overgang mogelijk maken:
•
•
•
•

Inning 1e kwartaal – eind februari 2022
Inning 2e kwartaal – eind mei 2022
Inning 3e kwartaal – eind juli 2022
Inning 4e kwartaal – eind oktober 2022

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met de penningmeester in overleg te treden
als er bijzondere omstandigheden zijn.
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Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat
Het is heel belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig en vertrouwd kan voelen bij het
trainen, tijdens wedstrijden en op andere momenten als je in het zwembad bent. Als
vereniging hebben we gedragsregels opgesteld en voeren we periodiek het gesprek
hierover met groepen) binnen de club. We willen graag dat respect, integriteit,
veiligheid en sportief gedrag de basis zijn van onze omgangsvormen. Intimiderend
gedrag, pesten en/of ander grensoverschrijdend gedrag, accepteren we niet en we
vinden het belangrijk dat ook LHBTI sporters zich veilig en geaccepteerd voelen.
Om meer aandacht en invulling te kunnen geven aan dit thema, zoeken wij
versterking voor het team dat zich bezig houdt met veilig sport/of clubklimaat. Wil jij
meedenken of meedoen? Wij betrekken je graag bij de commissie veilig sportklimaat.
Als commissie lid, of iemand die een bepaald thema extra aandacht wil geven! Het
fijnste vinden we het als er vanuit iedere discipline (waterpolo, zwemmen,
leszwemmen en triatlhon) versterking beschikbaar komt.
Daarnaast zoeken we een extra vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een
eerste aanspreekpunt voor leden of ouders bij (dreigende) incidenten en zal
vertrouwelijk meedenken en proberen de weg te wijzen naar een goede oplossing

Meer info: kijk op de veilig sportklimaat pagina op onze website of mail
bestuur@zvl-1886.nl of vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl. Of kijk op de LHBTIpagina op de website van NOC*NSF.

Evenementen

Evenementen
Er zijn dit jaar alweer diverse evenementen ingepland:
•
•
•
•
•

Jaargangfinales/zwemmen/op uitnodiging/20 en 21 mei
Swim-in Leiden/zondag 12 juni/zie www.swiminleiden.nl
Triathlon Leiderdorp/zondag 21 augustus/zie www.triathlondleiderdorp.nl en
de link naar de uitdaging op de Spieren voor Spieren pagina
Albert Spijker Memorial (100x100)
Baas van het Bad (onderling in De Vliet, erg geslaagd vorig jaar)

Ook verwachten we nog deelname van onze selectieteams waterpolo (we hebben
immers meerdere disciplines) aan de Play-Off voor het landskampioenschap in april
en mei. Hou dit in de gaten want het is geweldig leuk om deze topsportwedstrijden te
kunnen volgen en om onze dames en heren aan te moedigen.
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Wedstrijdzwemmen

Bestuur Zwemcommissie
De zwemcommissie heeft een nieuwe voorzitter!
Otto Jansen is sinds januari de nieuwe voorzitter van de zwemcommissie. Otto zwemt
bij de masters en heeft in het verleden ook aan triathlon gedaan en waterpolo
gespeeld.
De zwemcommissie ziet er nu zo uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Wedstrijdsecretariaat
Coördinator vrijwilligers
Coördinator trainerszaken

Otto Jansen
Emiel Volker
Erica Blokhuis
Mariët Ouwehand
Esther van Ham
Reinoud Stoel

vz-zwemmen@zvl-1886.nl
financien-zwemmen@zvl-1886.nl
secretariaatzwemcommissie@zvl-1886.nl
wedstrijdsecretariaatzwemmen@zvl-1886.nl
vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl
--

Naast de organisatie van wedstrijden met alles wat daarbij komt kijken staan de
komende periode de volgende zaken op onze agenda:
•
•
•
•

Verbeteren doorstroom vanuit het leszwemmen
Ontwikkelen zwemmers & trainers
Opzetten van een young-official programma
Oriëntatie op doelgroep “masters” samen met de andere disciplines

Heb je vragen of ideeën over één of meerdere van bovenstaande zaken of wil je een
bijdrage leveren? Laat het weten en neem contact op met één van onze
commissieleden!

Waterpolo

Waterpolo
Volgend seizoen 2022-2023
De waterpolocommissie is alweer druk bezig met het volgende seizoen. Zo kijken we
naar het aantal teams dat we waarschijnlijk kunnen inschrijven. Ook zijn we begonnen
na te denken over gebruik van het badwater in het nieuwe zwembad, en ook kijken
we of we voldoende kader hebben om alle trainingen en wedstrijden te begeleiden.
Net als ieder jaar hebben we behoefte aan voldoende scheidsrechters om alle teams
te kunnen laten spelen. De afgelopen twee seizoenen heeft de Regio coulance
getoond t.a.v. de ‘2-1 regel’ (een hele scheidsrechter per team), maar voor komend
seizoen zal er weer strenger worden toegezien op naleving van de regels. De WPC
doet daarom een DRINGENDE OPROEP OM JE AAN TE MELDEN ALS SCHEIDSRECHTER.
Je hoeft niet elke week te fluiten, vele handen maken licht werk. BIJ EEN TEKORT AAN
SCHEIDSRECHTERS KUNNEN WE NIET ALLE TEAMS INSCHRIJVEN VOOR DE
COMPETITIE.
Coronaregels/invallersregeling
Vanaf 1 maart worden wedstrijden niet meer afgelast bij 3 of meer positieve gevallen
binnen een team of selectie. Dit betekent dat alle wedstrijden gewoon doorgaan. De
eerder ingestelde versoepelde invallersregeling blijft gewoon van kracht tot het einde
van het seizoen. Dit betekent dat je in de Bond onbeperkt in een hoger team kunt
invallen zonder je vast te spelen, en dat je in de Regio zelfs in een lager team mag
invallen. Uiteraard gaan we hier sportief mee om, de KNZB wil hiermee regelen dat zo
veel mogelijk wedstrijden door kunnen gaan en met een goed gevoel naar het einde
van het seizoen toe kunnen werken.
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Combibad De Vliet

Voortgang nieuwe zwembad
De bouw vordert gestaag. Het bestuur werkt alvast aan trainingsschema’s voor in het
nieuwe zwembad, afspraken rondom inrichting en exploitatie van de
verenigingsruimte. Ook is er gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om
een fitnessruimte in te kunnen richten in het nieuwe zwembad.

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. Jarenlang heeft de huidige clubhuisbeheercommissie van de Waterkeet gezorgd voor de inkoop, het schoonhouden, het
gebruiksschema en het barschema. We zoeken met grote spoed nog versterking voor
de nieuwe clubhuis-beheercommissie voor de Waterkeet.
Meld je bij bestuur@zvl-1886.nl of bij de huidige clubhuis-beheercommissie voor
nadere informatie. Twijfel niet want vele handen maken licht werk.

Vacatures

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.
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

Vertrouwenspersoon, mediateam,
beheerder huizen, leden clubhuis
beheercommissie, lesgevers
leszwemmen en hulp bij
wedstrijden gezocht

•
•
•
•

Vertrouwenspersoon (tgv van afscheid van één van onze
vertrouwenspersonen)
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 2 x 4 kamers
die beschikbaar worden gesteld aan topsporters
Leden Clubhuis Beheercommissie – exploitatie en beheer van
verenigingsruimte, met name gezocht voor De Waterkeet

Daarnaast zijn de verschillende disciplines op zoek naar:
•
•

•

Lesgevers voor het leszwemmen (m.n. op de maandag, dinsdag en
donderdag)
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
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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