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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 
 

 

 Het nieuwe jaar 
Allereerst de beste wensen aan iedereen die binnen en/of voor ZVL-1886 actief is of 
de club een warm hart toedraagt. Het gaat een bijzonder jaar worden. Voor de zomer 
gaan we afscheid nemen van het Vijf Meibad en in september gaan we het nieuwe 
zwembad Combibad de Vliet in gebruik nemen. Het trainingsrooster zal daardoor wel 
wat aanpassingen ondergaan. Het goede nieuws is dat er wat meer 
trainingsmogelijkheden komen en dat we verwachten dat alle leden met de komst 
van het nieuwe zwembad in Leiden kunnen trainen (in het nieuwe Combibad de Vliet 
en in zwembad de Zijl). 

   

Enquête 
 

 

 ZVL-1886 Enquête 2023 
We willen graag onze 2023 enquête onder jullie aandacht brengen. De enquête 
bestaat uit drie delen. Het invullen kost niet veel tijd en uiteraard informeren we 
iedereen over de uitkomsten. 
 
De enquête is bedoeld voor alle leden, maar ook voor ouders/supporters van ZVL-
1886. Wij hopen op een hele grote respons! Er vloeien geen verplichtingen uit voort. 
 
We zijn gewoon heel erg nieuwsgierig naar jullie mening over een heleboel zaken. 
Hoe vind je het bij ZVL-1886? Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter?! 
 
Volg deze link om de ZVL-1886 enquête 2023 in te vullen. 
 
Jouw mening telt en helpt - Dank alvast. 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Verzoek%20tot%20bijwonen%20bestuursvergadering
https://www.zvl-1886.nl/zvl-1886-enquete-2023/
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ASM 2022 (100x100) 
 

 
 

 

 Spieren voor Spieren en Albert Spijker Memorial 
Eerder dit jaar (2022) hebben we al bijna € 2.000 aan donaties opgehaald voor 
Spieren voor Spieren. Afgelopen maandag 2 januari hebben de ca 150 deelnemers aan 
de Albert Spijker Memorial maar liefst € 14.556 opgehaald (uiteindelijk hebben we 
een bedrag opgehaald van € 15.737, 26% meer dan het vorige record van 2019). 
 
Dit betekent dat we dit jaar ruim € 17.500 doneren aan Spieren voor Spieren. We zijn 
trots de op de samenwerking met Spieren voor Spieren en SvS is zeer blij met onze 
forse en enthousiaste donaties. 
 
Tevens willen we de organisatoren van de ASM 2022, de vele donateurs, de 
aanwezige supporters en de vrijwilligers die na afloop in de Waterkeet zorgden voor 
soep, broodjes en een geopende bar, bedanken voor hun inzet.   
 

 
   

ALV 2022 
 

 
 

 Terugblik ALV 
Eind november organiseerden we de najaars-ALV. De opkomst was goed maar kan 
beter. We begonnen de ALV feestelijk met het toespreken van Harco Schaafsma die 
tot erelid is benoemd en Jeroen Fakkeldij die tot lid van verdienste is benoemd. Ook 
stonden we stil bij de gouden medaille die Maarten Angenent deze zomer bij de 
masters tijdens het openwater zwemseizoen heeft verdiend. Grote klasse en we 
hopen dat we de komende jaren weer met een veel grotere groep zwemmers kunnen 
gaan deelnemen aan de openwater wedstrijden. 
 
Het bestuur heeft de begroting voor 2023 gepresenteerd en na twee jaren zonder 
contributieverhoging is besloten in 2023 de contributies met ca 4% te verhogen. De 
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kosten van de huur van het zwembadwater en afdrachten aan de KNZB nopen 
daartoe. Ook heeft de ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur om een 
betalingsachterstand van langer dan een kwartaal niet meer te accepteren. De 
betreffende leden kunnen dan niet meer deelnemen aan wedstrijden noch aan de 
trainingen. Uiteraard is het wel mogelijk met de penningmeester contact op te nemen 
om een betalingsregeling af te spreken als de omstandigheden daarom vragen. 

   

Combibad De Vliet 
 

 

 Voortgang nieuwe zwembad 
De bouw van het nieuwe Combibad de Vliet vordert gestaag. Via een livestream is 
zelfs de bouw live te volgen. Kijk hiervoor op Voortgang zwembad en ijshal De Vliet, 
Leiden - Pieters Bouwtechniek of Leiden De Vliet - YouTube. 
 
Naar verwachting wordt het zwembad in juni 2023 opgeleverd. De zomermaanden 
worden dan gebruikt om alles te testen, zoals krijgen we het zwemwater voldoende 
warm en goed schoon, en kloppen alle logistieke zaken in het zwembad. Daarnaast zal 
er in die periode worden getest of de elektronische tijdwaarneming voor 
wedstrijdzwemmen, de klok en het scorebord voor waterpolowedstrijden naar wens 
werken. 
 
In september 2023 hopen we dan de eerste trainingen in het nieuwe zwembad te 
kunnen verzorgen en in de loop van het najaar volgt de officiële opening. Namens 
ZVL-1886 participeren Alida Olijve en Marjolein Hoogeveen in de werkgroep die 
meedenkt over de opening van het nieuwe zwembad. Zodra zij hier meer over weten 
zullen zij de leden uiteraard nader informeren. 
 
Jan Breedeveld heeft samen met Rob Schouten, Robert van Vuuren en Kees van der 
Moolen namens de vereniging heel veel uren geïnvesteerd in het meedenken over het 
programma van eisen en allerlei praktische afwegingen rondom de bouw. Er zijn 
namelijk veel zaken die voorafgaand aan de bouw én tijdens de bouw uitgedacht 
moeten worden. Jan maakt frequent foto’s over de voortgang van de bouw. 
 
Bijgaand een selectie: 
 

 
Eerste paal - najaar 2021 

https://www.pietersbouwtechniek.nl/actueel/nieuws/voortgang-zwembad-en-ijshal-de-vliet-leiden
https://www.pietersbouwtechniek.nl/actueel/nieuws/voortgang-zwembad-en-ijshal-de-vliet-leiden
https://www.youtube.com/watch?v=jWxRtWMFzRY
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Entree in aanbouw – oktober 2022 
 

 
En zo zal de entree er dan uitzien na oplevering 
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De zwembad-bak in oktober 2022 
 

 
Zwembad oktober 2022 
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Impressie hoe het zwembad er uit moet zien na oplevering september 2023 
 

 
Impressie van de verenigingsruimte na oplevering september 2023 
 
En de laatste update, “er wordt getegeld” 
 

 
 



ZVL-1886 Center Nieuwsbrief nr. 23 – Januari 2023 Pagina | 7 

 

 
 
Ter info: Jan Breedeveld maakt geregeld foto’s en zal die met alle plezier naar je 
doorsturen. 

   

Waterpolo 
 

 
 

 Waterpolo 
In de kerstvakantie ging een groot aantal jeugdteams naar Eindhoven voor het 
traditionele PSV-waterpolotoernooi. ZVL-1886 was hier zeer succesvol, waardoor wij 
(weer) de overall wisselbeker naar Leiden mochten meenemen. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst, dus met die toekomst zit het wel snor! 
Op 30 december is het laatste Oliebollentoernooi in het Vijf Meibad gespeeld. 
 
Rondom de ASM is er een onderling toernooitje voor onze EG-teams gehouden. Met 
veel plezier heeft onze jongste jeugd laten zien wat ze in huis hebben. 
 
Medio januari heeft de Dames-selectie de 3e ronde van de Europacup gespeeld. 
Helaas zijn ze niet bij de eerste 2 ploegen geëindigd, waardoor ze niet door zijn naar 
de kwartfinales. Om deze Europacupwedstrijden te kunnen spelen is sponsorgeld 
nodig. Om sponsorgelden binnen te krijgen organiseren de dames diverse activiteiten. 
Op 2 februari a.s. is het eerstvolgende event, het ‘Vrienden van ZVL-1886 diner’ bij 
Brasserie Park in Leiderdorp. Hier zijn nog een paar plaatsen voor beschikbaar, dus 
meldt je aan. Voor meer info: damesselectie@zvl-1886.nl. 
 

mailto:damesselectie@zvl-1886.nl
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OPROEP: ook de waterpolocommissie is op zoek naar vrijwilligers. Zo zijn er vacatures 
voor trainers heren en dames breedtesport (vanaf volgend seizoen), scheidsrechters, 
zaalwachten etc. etc. Interesse? Stuur een mail naar vz-waterpolo@zvl-1886.nl. 

   

Vacatures 
 

 
 
Voorzitter De Leidse Zwemles, 
leden clubhuis beheercommissie, 
lesgevers leszwemmen, 
coördinator waterpolo CJ/BJ, 
trainers 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 leden of ouders/verzorgers van leden 
die: 
 

• Wel eens official willen zijn bij wedstrijden 

• Wel eens scheidsrechter willen zijn 

• Willen helpen met het verzorgen van leszwemmen 

• Wel eens hand en span diensten willen verlenen bij organisatie van 
wedstrijden 

• Wel willen helpen bij één van onze evenementen zoals Speedo Jaargang, 
ASM, Swim-In, Triathlon Leiderdorp 

• Onze disciplines willen versterken door mee te draaien in de zwemcommissie, 
waterpolo-commissie, leszwem-commissie of triathlon-commissie 

• Willen meedenken over het reilen en zeilen van de vereniging; als bestuurslid 
of als lid van het projectbureau 

 

mailto:vz-waterpolo@zvl-1886.nl
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Op dit moment zoeken we dringend een voorzitter van de leszwem-commissie en van 
de zwemcommissie. Kom gewoon eens kennismaken bij een van de commissies. Je 
bent ook welkom in een andere rol. 
 
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: 
32 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers, 

170 triatleten, 40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

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

