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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 

 

 

 Nieuw seizoen 
Vanaf maandag 22 augustus start het nieuwe zwemseizoen weer. Maandag 22 
augustus starten we met zwemlessen voor de jongste jeugd. En geleidelijk aan starten 
ook weer alle trainingen op voor wedstrijdzwemmen en waterpolo. Zie de website en 
de nieuwsbrieven vanuit de disciplines voor detailinformatie. 
 

   

Vrijwilligers 
 

 
 

 BBQ voor vrijwilligers 
ZVL-1886 is een prachtige vereniging met vier hoofdactiviteiten: leszwemmen, 
wedstrijdzwemmen, waterpolo en triathlon. Met meer dan 1.500 actieve leden 
gebeurt er ontzettend veel binnen onze vereniging. Zonder de meer dan 150 leden die 
zich als vrijwilliger actief inzetten om alle activiteiten in goede banen te leiden is dat 
niet mogelijk. De vereniging draait dankzij de inzet van lesgevers bij het leszwemmen, 
de trainers en begeleiders bij het zwemmen, waterpolo en triathlon, de 
scheidsrechters en officials bij wedstrijden én natuurlijk de diverse commissies die alle 
activiteiten coördineren. En niet te vergeten ook de commissies die evenementen 
zoals de Swim-in Leiden, Triathlon Leiderdorp, Albert Spijker Memorial, 
Jaargangwedstrijden en uitjes waaronder paaskampen, Leiden Taptoe etc. 
organiseren. 
 
Als bestuur en zwem-, waterpolo-, triathlon- en leszwemcommissie zijn we 
ongelooflijk trots op onze vereniging en alle vrijwilligers. Daarom organiseren we voor 
alle vrijwilligers op zondag 11 september een gezellige barbecue in zwembad De Vliet. 
De uitnodigingen worden via de vier disciplines verstuurd en wij vragen iedereen 
daarin zich tevoren op te geven. Heb je per abuis geen uitnodiging ontvangen, 
schroom dan niet ons via bestuur@zvl-1886.nl een bericht te sturen zodat we je snel 
toch kunnen uitnodigen. 

   

Combibad De Vliet 
 

 

 Voortgang nieuwe zwembad 
De bouw vordert gestaag. De oplevering wordt verwacht voor de zomer van 2023. In 
september van 2023 verwachten we te kunnen starten met trainingen en wedstrijden 
in het nieuwe zwembad. Het bestuur werkt alvast aan trainingsschema’s voor in het 
nieuwe zwembad. Het ziet er naar uit dat er zelfs wat extra trainingsmogelijkheden bij 
gaan komen. 
 

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Verzoek%20tot%20bijwonen%20bestuursvergadering
mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Vrijwilligers%20BBQ
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We gaan in het nieuwe bad als vereniging ook extra verantwoordelijkheden dragen, 
hetgeen betekent dat we dagelijks toezichthouders met EHBO en/of BHV diploma’s 
aan de bandrand moeten hebben. 
 
Het komend jaar willen we graag iedereen de kans bieden om basis EHBO-
vaardigheden aan te leren of een eerder behaald EHBO-diploma actueel te houden. 
Een veilig idee en het helpt de vereniging. Meld je aan via de zwem-, waterpolo-, 
triathlon- en leszwem-commissies. 
 
Fitnessruimte in nieuwe zwembad 
Bij de ijsbaan komt er ook een fitnessruimte waar we als ZVL-1886 ook gebruik van 
kunnen maken. We werken de komende maanden de gebruiksafspraken nader uit in 
overleg met de Stichting beheer IJshal. 

   

Triathlon 
 

 

 Ingrid Eelkema plaatst zich voor de WK Ironman in Hawaï 
Op 10 juli 2022 heeft onze clubgenoot Ingrid Eelkema in Thun Zwitserland zich 
geplaatst voor het WK Ironman in Hawaï. Ingrid heeft een geweldige prestatie 
geleverd door een hele triathlon af te leggen in een toptijd en 2e te worden in haar 
leeftijdsgroep. Hiermee is zij de tweede ZVL-1886 dame die naar Hawaï mag gaan, 
waar de WK Ironman van 6-8 oktober wordt gehouden. Eerder dit jaar werd zij 1e op 
de halve triathlon in Nieuwkoop. Ingrid is in vorm. Wij wensen haar heel veel succes 
en plezier.

 
   

  

mailto:vz-zwemmen@zvl-1886.nl
mailto:vz-waterpolo@zvl-1886.nl
mailto:vz-triathlon@zvl-1886.nl
mailto:vz-zwemles@zvl-1886.nl
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Wedstrijdzwemmen 
 

 

 Fleur van Gelder zwemt het IJsselmeer over 
Twee jaar geleden kwam ik in Leiden 
wonen en ontdekte ik het fantastische 
zwembad de Vliet waar ik bijna dagelijks 
te vinden was voor óf na mijn werk. Al 
langer speelde ik met de gedachte om een 
keer het IJsselmeer van Stavoren naar 
Medemblik over te zwemmen: ik ben 
opgegroeid in Andijk en vanaf de dijk kan 
je Stavoren zien liggen. Tijdens mijn 
dagelijkse uren in de Vliet begon het te 
kriebelen en anderhalf jaar geleden ben ik 
begonnen met trainen voor de 10 km. Na 
dat te hebben behaald nam ik contact op 
met Marcel van der Tocht, coach van veel 
lange afstandzwemmers. Marcel raadde 

mij aan lid te worden van ZVL-1886 voor de intervaltrainingen en vooral het plezier in 
zwemmen te behouden (als je uren alleen in het water ligt wordt het toch wat saai). 
Met heel veel plezier heb ik afgelopen jaar getraind bij ZVL-1886, ben ik sneller 
geworden en vooral verbeterd in mijn andere slagen wat mij zeker geholpen heeft. Op 
7 augustus heb ik het IJsselmeer overgezwommen in 7 uur en 7 minuten! Een 
fantastische ervaring die ik iedereen zeker aan kan raden! Familie en vrienden 
stonden mij op te wachten (en de Andijker, ons lokale sufferdje). Erg bedankt voor 
alle succeswensen, trainingen en gezelligheid. Zonder jullie had ik het zeker niet 
kunnen doen! Ik blijf zeker lid, dus jullie zullen mij terug blijven zien op de trainingen. 
Nu werken aan mijn 100m… 
 

 
   

Wedstrijdzwemmen 
 

 

 Watersterrenplan 
Ook willen we als vereniging extra investeren in het leszwemmen en vooral ook het 
doorstromen van kinderen met een A, B en C diploma naar zwemmen voor je plezier. 
Door kennis te maken met alle soorten van wateractiviteiten die we kunnen 
bedenken om plezier en goed leren zwemmen te combineren. En door kennis te 
maken met wedstrijdzwemmen en waterpolo. Daarom werken we aan een 
“watersterrenplan”. We zoeken enthousiaste leden die graag hierover willen 
meedenken en helpen om dit in het nieuwe zwembad goed op te zetten. 
Waarschijnlijk op de maandag, dinsdag en woensdagmiddag. Wil je meer weten 
neem, dan contact op met Otto Jansen via vz-zwemmen@zvl-1886.nl. 

   

mailto:vz-zwemmen@zvl-1886.nl
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Leszwemmen 

 

 Hulp gezocht bij Leszwemmen 
ZVL-1886 verzorgd wekelijks voor ca 800 kinderen zwemlessen. Het helpen van 
kinderen aan hun eerste leuke zwemervaringen en zwemdiploma’s is leuk en 
belangrijk. We hebben daarbij op dit moment behoefte aan nog enkele extra 
lesgevers. Leden of ouders van leden die hier interesse in hebben kunnen zich melden 
bij coord-zwemabcvijfmei@zvl-1886.nl of coord-zwemabcdezijl@zvl-1886.nl voor 
meer informatie. Je helpt de maatschappij en de vereniging. 

   

Waterpolo 
 

 
 

 

 Waterpolo 
Ook voor waterpolo gaan de trainingen vanaf 22 augustus weer beginnen. De tijden 
staan op de website, en iedereen is via zijn of haar trainer geïnformeerd. 
Afgelopen zomer heeft een aantal van onze jeugdspelers niet stilgezeten: Lisa, Esmée, 
Jolijn, Max, David, Caitlin en Tess hebben ons land vertegenwoordigd in verschillende 
internationale jeugdtoernooien. We zijn er trots op dat onze jeugdopleiding in staat is 
toptalent af te leveren! 
 
Scheidsrechters 
Komend seizoen kunnen we weer net zo veel teams inschrijven als afgelopen seizoen. 
Dit betekent dat we ook weer een hoop scheidsrechters moeten leveren om iedereen 
te kunnen laten spelen. Mocht je interesse hebben in een cursus, meld je dan aan bij 
scheidsrechters@zvl-1886.nl. Ook als ‘kwartje’, wat betekent dat je eens in de vier 
weken zult fluiten, lever je een enorme bijdrage aan de vereniging. 

   

Bestuur 

 
 

 Contributie betalingen 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 kwartaalbasis te innen. Dat scheelt de 
penningmeester enorm veel werk. Overigens blijft het mogelijk om op maandbasis 
contributie te betalen maar dan is het noodzakelijk om de penningmeester te 
machtigen maandelijks de contributie te mogen innen. Neem hiervoor contact op met 
financien@zvl-1886.nl. 
 
Voor alle leden die geen machtiging af hebben gegeven geldt dat in 2022 de 
contributie aan het einde van de eerste maand van het kwartaal wordt geïnd via een 
automatische incasso. In de eerste helft van 2022 zijn we daar nog niet direct mee 
begonnen maar we zullen een geleidelijke overgang mogelijk maken: 

• Inning Q3 – eind juli 2022 

• Inning Q4 – eind oktober 2022 

   

Kleding pasavonden 

 

 ZVL-1886 kleding en pasavonden 
Woensdag 31 augustus en dinsdag 6 september organiseren we wederom twee 
pasavonden. Onze kledingleverancier neemt naast badkleding ook shorts, shirts, 
truien, poncho’s, vesten, rugzakken en handdoeken mee. De meeste artikelen zijn 
met naam te bestellen. Je bent beide dagen van harte welkom van 18.00 tot 20.00 uur 
in de hal van het Vijf Meibad. 

   
  

mailto:coord-zwemabcvijfmei@zvl-1886.nl
mailto:coord-zwemabcdezijl@zvl-1886.nl
mailto:scheidsrechters@zvl-1886.nl
mailto:financien@zvl-1886.nl
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Vacatures 
 

 
 
Vertrouwenspersoon, mediateam, 
beheerder huizen, leden clubhuis 
beheercommissie, lesgevers 
leszwemmen 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 en met veel plezier. Het is 
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: 
 

• Voorzitter van De Leidse Zwemles (de leszwem-commissie van ZVL-1886) 

• Ondersteuning van de Clubhuis Beheer Commissie voor De Waterkeet op 
zaterdagen 

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

• Enthousiaste leden om te bouwen aan het “watersterrenplan” 

• Leden die hun EHBO-diploma willen actualiseren of willen behalen en in het 
nieuwe zwembad soms toezicht willen houden 

• Wedstrijd hulp – 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 

 

https://www.zvl-1886.nl/vacatures/

