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Colofon 
Dit AZL jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de medewerking van: 
Marcel Schapers, Nancy Dijkers, Loek van Houten jr, Mark Rink, Jan van Brink en Karola Latté. 
 
Eindredactie, inleiding en bijdrage Algemeen Bestuur door Marlon van Delden (alg. secr.) 
 
 
Nuttige adressen:  AZL clubhuis 

Fluitpolderplein 1 
2262 ED Leidschendam 

 
Postadres:  Fluitpolderplein 1, 2262 ED Leidschendam 
 
Website:  www.azlzwemmen.nl 
 
Emailadressen:  bestuur@azlzwemmen.nl 

leszwemmen@azlzwemmen.nl 
waterpolo@azlzwemmen.nl 
wedstrijd@azlzwemmen.nl 

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, of diens 
rechthebbende(n). 
Opname in publicaties onder verplichting van bronvermelding toegestaan. 
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Ereleden & Leden van Verdienste 
 

 
Ereleden 
dhr. P. Fels      2003 
mw. P. Auer-van Pelt    2004 
 
 
Leden van Verdienste 
mw. H.M. Zandbergen-Goeman  1992 
dhr. P. van Baren     2003 
dhr. J. Stegman     2003  
mw. B.J. Hettfleisch von Eherenheim  2004 
mw. J.C. Meeuwsen-Baas   2006 
dhr. L.F. Meeuwsen    2006 
dhr. G. Scholtes    2008 
mw. P.Th. Fels     2009  
dhr. R. Ledeboer     2009 
dhr. J. van der Par    2010 
mw. L. van Brink    2012 
dhr. R. Velthuis    2016 
mw. G. van Heuvel   2016 
Dhr. A.A.A. van Houten   2021 
Mw. E. van Houten   2021 
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Inleiding  
 
 
Gelukkig! 
Het Corona-virus lijkt de strijd te hebben verloren. Onze zwemvereniging kan eindelijk weer 
‘normaal’ functioneren. Iedereen genoot het afgelopen jaar van de teruggewonnen vrijheid! 
 
Maar…Toen kwam er oorlog in de Ukraine. 
Deze oorlog is qua kilometers ver verwijderd, maar de consequenties ervan voelen we 
allemaal in Nederland. Zo werden we allemaal plots geconfronteerd met een veel hogere 
energieprijs. 
Ons zwembad De Fluit wordt niet verwarmd met duur aardgas maar met houtpellets. Zijn we 
dan gevrijwaard van de gestegen kosten? Helaas niet.  
Onze huisbaas, Sportfondsen, heeft veel meer zwembaden en die worden wel met gas 
verwarmd, dus zij hebben het zwaar en daardoor zijn ze ook gedwongen onze huurprijs stevig 
te verhogen.  
Dit resulteerde voor ons in een noodzakelijke contributieverhoging waarvoor we op 25 januari 
van dit jaar op een buitengewone ALV toestemming moesten vragen aan onze leden. Deze 
verhoging werd goedgekeurd omdat iedereen in zag dat onze vereniging het anders gewoon 
niet meer kon betalen. 
 
Gelukkig blijven we als AZL positief aan de weg timmeren en we hebben toch weer enkele 
leuke zaken gerealiseerd. Zo hebben we door het initiatief van Loek een hele nieuwe 
kledinglijn voor de vereniging op kunnen zetten, jullie kunnen dat verderop in dit in boekje 
bekijken. 
Mark en Marlon hebben zich ingezet om een nieuwe website op te zetten, waarbij we ook 
gaan werken aan een inlog mogelijkheid voor onze leden. 
Ook in het clubhuis zijn er zaken alvast voorbereid voor de aangekondigde invoering van 
statiegeld op blikjes. 
Ook gaan we door met de nooit aflatende zoektocht naar nieuwe vrijwilligers die we graag 
willen opleiden als zweminstructeurs zodat zij ook het plezier van zwemles geven kunnen 
ervaren. 
 
Kortom, we zijn volop in beweging en we zullen de nieuwe toestroom van nieuwe leden zo 
goed mogelijk opvangen. Daarbij zijn wij zo als altijd afhankelijk van onze gewaardeerde 
vrijwilligers, die we bij deze hartelijk danken voor hun enthousiasme en hun enorme inzet. 
 
Zo kunnen we ook dit jaar weer concluderen dat het nooit saai is bij AZL! 
 
Leidschendam, maart 2023  
Marcel, Loek, Jan, Mark, Karola, Nancy en Marlon 
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Algemene Ledenvergadering AZL 
 

13 april 2022 
 
Aanwezigen: 

Rob Velthuis 

Pieter Lambooij 

Erwin Ruiterman 

M. Schapers (VZ) 

Karola Latté 

Mark Rink 

Jan van Brink 

Ton de Kwant 

Paula Ruiterman 

John Ruiterman 

Ton de Kwant 

Erik van Bussel 

Geert-Jan Pes 

Michael van der Linden 
Nancy Dijkers  
Raymond Ledeboer 
Marlon van Delden (SECR) 

  

 
1. Opening door de voorzitter 

Marcel heeft zich bereid verklaard de taak van voorzitter op zich te nemen en heet 
de aanwezige leden hartelijk welkom. 
Gelukkig weer een echte ALV  waarbij het draait om menselijk contact. De 
afgelopen jaren was het erg moeilijk om contact met elkaar en onze vrijwilligers te 
houden. 
We stellen de agenda ongewijzigd vast. 

 
2. Mededelingen 
 Er waren geen mededelingen. 
 
3. Ingekomen stukken 
 Er zijn geen stukken of afmeldingen bij het bestuur binnengekomen. 
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4. Jaarverslag 2021 
 In volgorde van het ALV jaarboekje bespreken we het jaar 2021. 

Verslag van de online ALV gehouden op 17 maart 2021 
Er waren geen vragen over dit verslag en het werd goedgekeurd. 
 
Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen 
De rode draad binnen elementair was het aanpassen aan de Coronamaatregelen en 
het op peil houden van onze vrijwilligers aldus Mark. 

 
 
Jaarverslag Commissie Waterpolo 

 Michael vertelt dat zijn afdeling gelukkig weer kan deelnemen aan wedstrijden. 
 Polo heeft momenteel 5 eigen teams en 2 combinatieteams. 
 Maar ook binnen Polo zijn de vrijwilligers steeds moeilijker te vinden. 
 Goed nieuws is dat de nieuwe afdeling “Waterpolostarters” erg veel aanwas heeft. 
 In september zal er hopelijk en eindelijk weer een normaal seizoen gaan 

plaatsvinden. 
 

Jaarverslag Commissie Wedstrijd 
Uiteraard heeft de afdeling wedstrijdzwemmen ook veel moeten aanpassen in 
verband met de Coronaregels. De inzet van een inschrijf App voor de trainingen 
bleek een goede oplossing. 
In het afgelopen seizoen is er weinig gezwommen mede door de regels van de 
KNZB. Het ledental van de Startgemeenschap is ongeveer met 10% afgenomen. 
Het AZL deel is gelukkig redelijk stabiel gebleven door toch leuke dingen voor de 
zwemmers te organiseren zoals een speurtocht en online quizzen. 
Jan hoopt op meer contact met de zwemouders nu de tribunes weer bezet mogen 
worden. 
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Jaarverslag Commissie Clubhuis 
Karola heeft het clubhuis vaak moeten sluiten en hierdoor hebben we veel omzet 
gemist. Maar door de verkoop van ‘To Go’-pakketjes  en de medewerking van veel 
leden hebben we toch het hoofd boven water gehouden. 
In het nieuwe jaar zullen er gelukkig weer leuke evenementen en activiteiten 
georganiseerd worden. 
Gelukkig beschikt het clubhuis over net genoeg vrijwilligers en we kunnen trots zijn 
op het behaalde resultaat! 
 
Jaarverslag Algemeen Bestuur 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur veel online vergaderingen gehouden. 
Ook hebben we op de juiste momenten subsidies aangevraagd, hiervoor gaan alle 
credits naar Marcel, waarvoor hem zeer dankbaar zijn. 
Het vinden van vrijwilligers blijft ook binnen het bestuur een punt van zorg en 
zal veel aandacht blijven krijgen. 
 
Financieel Jaarverslag 2021 
Wat betreft de financiële resultaten van 2021, deze heeft u kunnen vinden bij de 
ALV-stukken. De terugbetalingen van contributiegelden aan onze leden had 
natuurlijk een grote impact op de inkomsten aldus Nancy. 
Wel hadden we minder badwater gehuurd en dat heeft weer wat gecompenseerd. 
De post Evenementen (4401) valt dit keer wat hoger uit door het presentje voor 
onze vrijwilligers. We hebben 2021 afgesloten met een klein verlies van  
ca. € 1.200,00 mededankzij een positief resultaat van het clubhuis. 
Raymond vraagt waar de EHBO lessen op worden geboekt, Nancy geeft als 
antwoord post 4310 – Opleidingen. 
Rob wil graag weten welke subsidies we hebben ontvangen. 
Marcel heeft eerst bij de gemeente aangeklopt en voor MVV subsidie en later bij de 
landelijk overheid voor subsidies zoals de TASO en andere tegemoetkomingen voor 
sportclubs.  
 
De kascommissie bestaande uit John Ruiterman en Ton de Kwant adviseren de 
ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 
De leden gaan hiermee akkoord. 
 
Nancy neemt met de aanwezigen de begroting 2022 door en hoopt dat de 
contributie inkomsten weer op het normale niveau komen. 
En hopelijk kan ook dit jaar het clubhuis weer bijdragen aan een goed resultaat. 
De begroting voor 2022 wordt door de leden conform het voorstel vastgesteld. 

 
5. Benoeming kascommissie 

Voor de ALV van het voorjaar 2023 is een nieuwe kascontrolecommissie nodig. John 
kan hiervan geen deel meer uitmaken, dus zoeken we tenminste een nieuw lid. Er zijn 
geen kandidaten,  Ton draagt zijn zoon Merlijn voor. We besluiten hier later in de 
vergadering over. 
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6. Vaststelling Contributie 2022 
 Het bestuur geeft er de voorkeur aan de contributie voor 2022 gelijk te houden te 

zorgen dat we als vereniging eerst weer een normaal seizoen kunnen organiseren. 
 De leden gaan hiermee akkoord. 
 
7. Samenstelling Bestuur  

Marlon legt aan de hand van het bestuursschema uit welke posities er nu vacant zijn. 
Het betreft de functie van voorzitter en de afgevaardigde van de waterpolo omdat 
Michael in deze ALV zijn functie beëindigt en geen geschikte opvolger heeft kunnen 
vinden. 
Marcel bedankt Michael voor zijn inzet in de afgelopen jaren en hij heeft laten zien dat 
hij goed met mensen kan omgaan, ook onder lastige omstandigheden. 
Marcel overhandigt hem een leuk afscheidscadeau van wijnhandel Peet. 
Het Algemeen Bestuur verzoekt de Algemene Leden Vergadering in te stemmen met 
de voorgestelde bestuurswijziging. 
De leden gaan akkoord en geven Michael een ruim applaus voor zijn inzet! 

 
8. De rondvraag 
 Rob biedt zich ook aan als kascommissie lid, de leden kiezen hem samen met  

Ton als de nieuwe kascommissie. 
 Verder spreekt Marcel nog een dankwoord uit aan onze gepassioneerde 

vrijwilligers die toch moeilijk te vinden zijn in deze tijd. 
Er zullen vanuit het bestuur meer acties gestimuleerd worden onder meer door het 
gebruik van social media. 

 
Tot slot bedankt voorzitter Marcel alle leden voor hun aanwezigheid.  
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Commissie Elementair Zwemmen 
 
Het jaar 2021 stond, en dat zal u niet verbazen, vooral in het teken van voortdurend 
aanpassen aan de steeds veranderende regelgeving. Vrijwel heel 2021 waren er beperkende 
maatregelen van kracht die van invloed waren op de zwemlessen. Maatregelen tegen het 
Corona-virus die van invloed waren op de zwemlessen en het diplomazwemmen waren o.a.: 
 

 Leeftijdsbeperkingen van sporters 

 Maximum aantallen per ruimte 

 Geen toeschouwers in het zwembad 

 Geen toeschouwers op het buitenterrein 

 Toegang middels een geldige QR-code 

 Alleen zwemlessen voor de ABC-diploma’s 

 

De eerste maanden van het jaar stonden nog in het teken van omgaan met de geldende 
Corona-maatregelen. Na een korte lockdown in december en januari zijn de lessen begin 2022 
weer opgestart met de nodige beperkingen voor leerlingen en ouders. Vanaf het voorjaar is 
de situatie grotendeels teruggegaan naar de oude situatie zonder beperkende maatregelen.  
 
Door het wegvallen van alle Coronamaatregelen kon het diplomazwemmen in maart weer in 
de oude vorm (dus met veel blije ouders, zusjes, opa’s en oma’s) gevierd worden. Ook het 
clubhuis werd steeds vaker bezocht voor- en na de zwemlessen waardoor het weer levendiger 
werd in en rond het zwembad. 
 
Ook was het weer mogelijk om nieuwe vrijwilligers te werven. Na een forse afname in 2020 
en 2021 groeide het aantal (assistent-)zweminstructeurs in 2022 weer naar ruim 40. Enkele 
zwemmers van de wedstrijdgroep en wat ouders zijn het team komen versterken. En daar is 
de commissie erg blij mee. 
 
In de maanden april en mei heeft de CEZ gekeken hoe de wachtlijst weggewerkt kon worden 
en zijn ook weer nieuwe groepen gestart. Eind 2022 is de wachtlijst grotendeels 
teruggebracht van 6 tot 9 maanden tot nog de duur van enkele maanden voor de pandemie.  
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Opleiding en training 
In 2022 zijn er weer herhalingslessen georganiseerd voor EHBO en reanimatie. Zes 
instructeurs van elementair en enkele trainers van de wedstrijdafdeling zijn opnieuw 
geslaagd voor het examen EHBO.  
Er hebben in 2022 geen veiligheidsoefeningen plaats gevonden. Deze belangrijke 
oefeningen zullen daarom begin 2023 alsnog georganiseerd worden om de 
vaardigheden op te frissen.  
 
Evenementen vrijwilligers 
Op 15 mei heeft de CEZ een high-tea georganiseerd op het terras aan de sluisjes van 
restaurant Buitengewoon. Het was die dag stralend weer en onder genot van een koel 
drankje streden de teams om de eerste plaats in de pubquiz.  
 
Na afloop van het diplomazwemmen in juli en december konden vrijwilligers ook weer 
genieten van een buffet met heerlijke hapjes en gerechtjes. Het was leuk om te zien 
hoe oude tradities weer hersteld kon worden in de loop van 2022. 
De CEZ bestond in 2022 uit Mark, Ron, Geert-Jan, José, Rianda, Pieter en Marcel. 
Daarnaast waren Pieter, Marcel en Anke actief als uurleider tijdens de zwemlessen. De 
CEZ wil tenslotte alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun inzet dit jaar. 
 

De CEZ heeft gedurende 2021 talloze scenario’s uitgewerkt en badjes anders ingedeeld om 
zwemles binnen de geldende regelgeving te kunnen aanbieden. Dat het ondanks alle 
beperkingen toch is gelukt leerlingen nieuwe vaardigheden aan te leren en driemaal 
diplomazwemmen’ te organiseren is iets waar we met trots op terugkijken.  
 
Vrijwilligers 
Het afgelopen jaar stond daarnaast in het teken van veel improviseren. Met de komst van 
nieuwe varianten was het ziekteverzuim onder instructie soms vrij hoog, hetgeen uitdagingen 
opleverde voor de leiding op de groepen. Ook het vertrek van vrijwilligers vergde veel 
improviseren, omdat het werven van nieuwe vrijwilligers geen eenvoudige opgave was in 
Coronatijd. Gedurende 2021 is het aantal vrijwilligers met ongeveer 20% afgenomen. In 2022 
zal er met veel inzet gezocht worden naar nieuwe vrijwilligers.  
We willen alle instructeurs, gastvrouwen, gastheren, QR-code scanners, uurleiders, 
commissieleden en (Corona-)toezichthouders enorm bedanken voor hun inzet en toewijding. 
Zonder jullie hadden we het niet gered dit jaar. 
 
Activiteiten 
Door de sluiting van de horeca en alle beperkende 
maatregelen was het gedurende een groot deel van het jaar 
niet mogelijk om leuke activiteiten te organiseren voor 
leden of vrijwilligers. In oktober vond de CEZ een 
mogelijkheid om twee leuke activiteiten te organiseren. Een 
grote groep van bijna 30 vrijwilligers ging bowlen bij 
Sportcafé O’Leary’s in The Mall. Andere vrijwilligers deden 
mee aan de befaamde pubquiz in het clubhuis, waarbij een 
goochelaar menig toeschouwer sprakeloos kreeg.  
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Training en opleiding instructie 
In 2021 waren de mogelijkheden voor het organiseren van trainingen beperkt door alle 
maatregelen en sluitingen. In juli hebben ongeveer 14 vrijwilligers hun EHBO-diploma 
verlengd door de vaardigheden van eerste hulp te oefenen. Daarnaast zijn 4 modules van een 
niveau 1 cursus online gegeven. Hieraan hebben ongeveer 8 instructeurs deelgenomen.  
 
Dankwoord 
De CEZ wil tenslotte iedereen van de afdeling elementair zwemmen, het bestuur en de andere 
afdelingen bedanken voor hun inzet om AZL open te houden.  
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Waterpolo 2022 

 seizoen 2021-2022  

          

Weetjes van de waterpolo: 

 Er waren 50 spelende leden aan de start van het seizoen verdeeld over 5 teams; 

 Drie herenteams en 2 jeugdteams; 

 De waterpolo commissie is uitgebreid en bestaat uit Janine, Lisa, Marcel Verschuur, 
Marcel Wieffering, Yvon en Loek. Voldoende om slagvaardig te zijn; 

 Vanwege de corona hebben we geen heel seizoen kunnen spelen; 

 Wij konden 6 scheidsrechters leveren ;Rob, Raymond, Gerard, Chris, Arne en Roderick ook 
allemaal hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet; 

 We hebben in 2022 veel aanwas gekregen en konden het seizoen van 2022-2023 starten 
met drie heren teams en meer jeugd teams 

 
Sponsor: 
Afgelopen jaar hebben wij een tweetal sponsoren aangetrokken. 
AAS bedrijfsadministratie, caps voor de jeugd en  
Fastgoed Makelaars met banners in het doel. 

 Hiernaast een van de trotse sponsoren  
 
 
 
 
 
 



Algemene Zwemvereniging Leidschendam           

13 

 

 
Kledinglijn: 
Het heeft even geduurd, maar we hebben een kleding leverancier gevonden die aan onze 
wensen kan voldoen. De laatste punten worden nu op de i gezet om eind januari/ begin 
februari de nieuwe kledinglijn te tonen. Verder informatie volgt binnenkort. 
Hiernaast alvast een kleine inkijk.  

       
 
 
De Jeugd, onze toekomst: 
Afgelopen jaar is de jeugd bij de waterpolo gegroeid. Van één eigen jeugd team zijn we naar 5 
jeugdteams gegaan. We hebben veel jeugdige kleine spelers, van een F team, de mini's ( 6 tot 
9 jaar), een E team ( tot 11 jaar) die in de competitie meespelen. In samenwerking met WZK 
hebben we een D team ( tot 13 jaar) C team (tot 15 jaar) en B team ( tot 17 jaar) kunnen 
vormen. 

 
Onze sterspelers 
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Het Mixtoernooi 
Na 2 jaren zonder mixtournooi vanwege corona konden we in 2022 weer het jaarlijkse 
mixtoernooi houden. Een enorme opkomst van bijna 100 sportieve waterpoloërs, familie en 
vrienden konden zich te goed doen aan een lekkere BBQ, fruit en drankjes. Dit jaar waren er 
diverse onderdelen, zoals het snelheidskanon, de Mario kart competitie, estafette en 
uiteraard een potje waterpolo. Al met al was het weer een geslaagde dag / avond, die voor 
herhaling vatbaar is. Dus tot in juni 2023 voor het gezellige en sportieve  mixtoernooi.  
 

 
 
 
 
Tot slot 
Tot slot wil de WPC iedereen bedanken voor het weer mogelijk maken van een geweldig 
seizoen. 

Een korte samenvatting van het jaar: 

 Er waren 67  spelende leden aan de start van het nieuwe seizoen 

 Er waren 5 teams in de competitie 2021/2022, 3 herenteams en 2 jeugdteams waarvan 2 
combiteams met WZK. 

 Voor alle teams betrokken en enthousiaste coaches en niet te vergeten onze trainers 
Janine van Jole, Aad Schrader en Raymond Ledeboer. Allemaal hartelijk dank voor jullie 
enthousiasme en betrokkenheid.  

 In totaal werden er door de teams 62 wedstrijden gespeeld. 

 Wij konden 5 scheidsrechters leveren ; Rob, Raymond, Chris, Arne en Roderick ook 
allemaal hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet. 

 De instroom bij Waterpolo Starters is dit jaar enorm gegroeid. Het is een positieve 
verandering, omdat deze zwemmers de toekomst van onze afdeling zijn.   
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Resultaten: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trainers: 

In het seizoen 21/22 hebben we de trainingen vooral kunnen draaien met de inzet van onze 
enthousiaste assistent-trainers. Allen hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid. 

Overige: 

Helaas zijn de afgelopen jaren anders gelopen dan gedacht. Wij hopen de rest van het seizoen 
uit te kunnen spelen en het aankomende seizoen weer, zoals gewoon, van start kunnen gaan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Huidig resultaat (2021-2022) 

Heren 1 7e 

Heren 2 7e 

Heren 3 1e 

Combi BJ 1 7e 

Combi CJ 1 10e 
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Wedstrijdzwemmen 2022 

1. Samenvatting 

2. Commissie 

Sinds 24 maart 2010 functioneert de commissie wedstrijdzwemmen. Deze bestaat per 
ultimo 2022 uit: 
 
Voorzitter:   Dhr. P. Nijdam (RZVE) (in bestuur RZV Excelsior) 
Secretaris:   Mw. R. van Gosliga (AZL) 
Wedstrijdsecretaris:  Mw. H. Schippers (RZVE) 
Lid:    Dhr. J. van Brink (AZL) (In bestuur AZL) 
Lid:    Mw. L van Brink (AZL) 
Lid:    Dhr. B. Sheppard (RZVE) 
Lid:     Mw. J. Kamps (AZL) 
 
Rinske van Gosliga heeft in de zomer interesse getoond in het vervullen van de rol van 
secretaris in de wedstrijdzwemcommissie. Zij is door Hetty en Lia ingewerkt en is sinds 
juli 2022 aanwezig bij de vergaderingen van de WZC. 

3. Zwemmers / Teams 

 

Leden met 
startnummer 

2022 2021 2020 2019 

RZV Excelsior     

< 11 jaar     

11-18 jaar     

> 18 jaar     

Subtotaal 8 11 14 24 

AVZV     

< 11 jaar     

11-18 jaar     

> 18 jaar     

subtotaal 5 6 7 5 

AZL     

< 11 jaar     

11-18 jaar     

>18 jaar     

subtotaal 44 49 53 44 

Totaal 57 66 74 73 
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De lange coronaperiode hakt er nog steeds in. In 2022 is het ledenaantal opnieuw 
afgenomen. Vooral in de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar is het lastig om zwemmers te 
behouden. 
 
In de competitie 2021-2022 zijn we 5e in de C-klasse geworden. Dit heeft geleid tot 
veranderingen in de poule indeling. Onze partners in de competitie 2022-2023 zijn De 
Watervogels, AZC, BZ&PC en De Gouwe in de B-Klasse en wij in de C-Klasse.  

 
Trainingen 
Door opnieuw strenge coronamaatregelen zijn de zwembaden dicht geweest in januari 
en februari 2022.  
Reserveren voor trainingen in de Fluit was in 2022 niet meer verplicht. 

4. Officials / Kader 

4.1. Officials 

 
In 2022 heeft SG de Vliet conform afspraak officials kunnen leveren voor de 
wedstrijden. 
De coördinatie van de officials was in handen van Bruce Sheppard. Officials worden 
aan het begin van het seizoen zo evenwichtig mogelijk per wedstrijd ingedeeld. 
In het najaar van 2022 zijn twee ouders gestart met de officialstraining, bevoegdheid 
a4. 

 
Gedurende 2022 waren de officials van SG de Vliet: 

 

Voornaam Naam Vereniging Bev 

Marcel  Berk AZL 3 

Jan  Van Brink AZL 3JK 

Nadine Van Brink AZL 23 

Bart Dekker AZL 3 

Sandra Van Duijse AZL 3 

Erik  Van Bussel AZL 3 

Aris Hardeman AZL 4 

Michel Van Duijse AZL 3 

Dennis Kamps AZL 3 

Monique Wubben-van der Hoeven AZL a4 

Nicoline Pes AZL 4 

Barbara ‘t Hart AZL a4 

Bart Nienhuis AZL a4 

 Hetty Schippers-van den Brink RZV excelsior 3J 

 Bruce Sheppard RZV excelsior 3J 
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In 2022 zijn Aart Geervliet en Cees van der Meer gestopt als official. 
In oktober hebben de nieuwe officials Barbara Hart en Bart Nienhuis de bevoegdheid 
a4 gehaald. 
Daarnaast hebben diverse officials extra bevoegdheden gehaald. 
De commissie dankt alle officials voor de inzet tijdens de wedstrijden.  

Trainers 

Gedurende 2022 hadden wij de volgende trainers 
Annelaurie Berck:  de Fluit 
Jan van Brink:   de Fluit 
Lia van Brink:   de Fluit 
Gert en Mildred Stiekema de Fluit 
Joop van Heesewijk   de Fluit 
Monique Wubben  de Fluit 
Katharina Schlipp  de Fluit 
Jolanda Kamps  de Fluit 
Desiree Hardeman  de Fluit 
Jolanda van der Meer (op afroep/reserve) 
Desiree van de Velde  de Fluit 
Alex Harthoorn:  Forum Kwadraat 
Paul Nijdam:   de Schilp 
 
Dank aan alle trainers voor hun werkzaamheden. Zonder trainers geen 
wedstrijdafdeling.  
Paul Nijdam, Lia van Brink zijn de vaste coaches tijdens de wedstrijden geweest.  
 

4.2. Hulpouders 

Tijdens de wedstrijden wordt er geregeld een beroep gedaan op de ouders om te 
 helpen. 

 
Lia van Brink  heeft de coördinatie over de medewerkers. Ouders worden aan het 
begin van het seizoen ingedeeld als hulp ouders.  
De taken die door de hulpouders worden uitgevoerd zijn; 

 Ploegleiding 

 Helpen bij thuiswedstrijden; bijvoorbeeld drankje rondbrengen / kaartjes 

lopen /  

voorstart kaartjes of medaille uitreiken 

 Helpen bij uitwedstrijden; bij sommige wedstrijden georganiseerd door de 

Regio West dienen we als SG medewerkers te leveren. 

 Speaker 
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In september is er een informatieavond voor ouders en zwemmers geweest. Ouders 
zijn deze informatie avond ingelicht over de trainingen en de (verplichte) wedstrijden 
die gezwommen worden in het seizoen 2022/2023. Ook is hen gevraagd om hulp te 
bieden of toe te treden tot de WZC. Ouders en zwemmers die niet aanwezig waren 
hebben de presentatie per mail ontvangen. 
Dit heeft er toe geleid dat twee ouders zich hebben aangemeld als official en direct de 
official cursus hebben gevolgd. Ook heeft een ouder zich gemeld als gastheer tijdens 
de zaterdagtraining in de Fluit. Deze ouder verwelkomt proefzwemmers, is 
beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en kan in de toekomst wellicht ook 
het clubhuis bemensen tijdens de training.   

5. Resultaten 

5.1. Competitie 

 
De bepalingen voor de competitiewedstrijden zijn in 2022 door de KNZB gewijzigd. In 

seizoen 2021-2022 waren het nog 5 wedstrijden. Dit seizoen 2022-2023 
nog maar 4. Oo is de programmering aangepast. SG de Vliet zwemt in de 
C-klasse. 

2020-2021 C-klasse (1 wedstrijd gezwommen, daarna lockdown) 
2021-2022 C-Klasse eindstand 5e van 13 verenigingen 
2022-2023 C-Klasse na twee wedstrijden 1e van 12 verenigingen 
 

5.2. Junioren/jeugdwedstrijden 

 
We zijn gestopt met meerkamp, gestart met junioren jeugdwedstrijden. In september 
2022 hebben wij ons kunnen aansluiten bij de poule die junioren/jeugdwedstrijden 
zwemt. Deze wedstrijden zijn voor de leeftijdsgroep vanaf ca. 12 jaar verplicht, als 
aanvulling op de verplichte competitiewedstrijden. Het zijn 4 wedstrijden met veelal 
de wat langere afstanden. 

5.3. Clubkampioenschappen 

 
Op zondag 3 juli zijn de clubkampioenschappen georganiseerd in De Fluit. Na afloop 
was een picknick georganiseerd op het grasveld achter het zwembad, alle deelnemers 
hadden lekkernijen meegenomen. Tijdens de picknick zijn de clubkampioenen 
gehuldigd.  
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5.4. Individueel 

 
Dit jaar was er na 2 coronajaren eindelijk weer een regiokampioenschap. 
 
Op 14-15 mei en 21-22 mei, Regio kampioenschappen lange baan. 
Deelnemers: Luca, Omar, Ivan, Timo en Anniek. 
Resultaat: Luca: 9e op 200 rug. 
 
Anke en Katharina hebben aan de Open Nederlandse Master Kampioenschappen lange 
baan meegedaan op 5-8 mei 2022 in Eindhoven.  
Resultaat:  
Anke: 1 keer goud op 100 vrij, 1 keer zilver op 50 vrij en 1 keer brons op 200 rug 
Katharina: 2 keer zilver op 200 school en 50 school. 

5.5. PR Bokaal 

 
De PR Bokaal 2021-2022 bij de gevorderde zwemmers is uitgereikt aan Luca Kamps. Hij 
had de meeste PR’s gezwommen en mag hierdoor de wisselbeker een jaar in zijn bezit 
hebben. Bij de swimkick zwemmers ging de beker van de PR bokaal naar Lana Kamps 
(zusje van Luca). 

6. PR / Sponsoring / Kleding 

 
De Vliet heeft in 2022 geen sponsor kunnen vinden. 
Dus is besloten verder te gaan met de bestaande kledinglijn. Zwemmers kunnen 
digitaal zelf de kleding bestellen via de website van MTB Sport.  

7. Activiteiten 

 
In 2022 hebben we niet deelgenomen aan de zwemwedstrijd in Buckeburg. We 
proberen in 2023 wel naar deze wedstrijd toe te gaan met een leuke groep. 
 
We hebben het seizoen op zondag 3 juli afgesloten met de clubkampioenschappen. Na 
de clubkampioenschappen hebben we gepicknickt met zelf meegebrachte lekkernijen 
op het grasveld bij De Fluit.  
 
Op zaterdag 24 september is een seizoenstart georganiseerd voor de zwemmers. Zij 
hebben een verkorte uitleg gekregen over de regels bij trainingen en wedstrijden, 
indeling in categorieën, etc. Daarna is aandacht besteed aan het mentale aspect van 
sporten. In groepjes hebben de zwemmers gesproken over wat zij leuk vinden aan 
zwemmen, wat ze willen leren en een doel gesteld voor dit seizoen.  
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De trainers zullen gedurende het seizoen met de zwemmers in gesprek gaan over hun 
trainingsdoelen.  
 
Op woensdag 30 november is Sinterklaas gevierd in het clubhuis. Er waren lootjes 
getrokken en de zwemmers elkaar verrast met een gedicht en een klein cadeautje. 
Vervolgens heeft Lia een zwemtraining verzorgd met leuke spellen. Ter afsluiting 
hebben de zwemmers met elkaar pannenkoeken gegeten. 
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Jaarverslag clubhuis AZL 

Beste leden, vrijwilligers en alle andere AZL vrienden, hier het verslag voor het clubhuis van 2022. We 
hebben er als clubhuis met zijn allen er weer een succesvol jaar van gemaakt.  

Barmedewerkers: 
Gedurende 2022 hadden wij de volgende barvrijwilligers: 
 
Karola  Latte Voorzitter Barcommissie   

Jan-Willem Berg Lid Barcommissie  

Ton de Kwant Lid Barcommissie  

John Ruiterman Inkoop / Financiën   

Demy van Proosdij Bar vrijwilliger 

Errol Meyer Bar vrijwilliger 

Fred Vlasblom Bar vrijwilliger 

Hans  Dijkers Bar vrijwilliger 

Iris  Stafleu Bar vrijwilliger 

Jasper van Oyen Bar vrijwilliger 

Jan Willem Smit Bar vrijwilliger 

Kari van Proosdij Bar vrijwilliger 

Lia Stark Bar vrijwilliger 

Lida  Willems Bar vrijwilliger 

Lisette Verhaar Bar vrijwilliger 

Marlon  v Delden Bar vrijwilliger 

Nancy  Dijkers Bar vrijwilliger 

Sylvia Muller Bar vrijwilliger 

 

Ook dit jaar willen we iedereen weer enorm bedanken, voor alle inzet van het afgelopen jaar.  

Inkoop / Financiën: 
 
Zoals te zien is hebben we het jaar afgesloten met een klein negatief resultaat. Net als vorig jaar een 
vertekend beeld. We zijn nog steeds in afwachting of we worden gecompenseerd voor de huur van de 
eerste drie maanden. Zijn er nog een klein aantal facturen van huurders die van 2022 hoorde betaald 
in 2023. En buiten dat is er t.o.v. 2021 in 2022 juist weer wel geïnvesteerd in verbeteringen voor het 
clubhuis, en hebben we dit jaar wel weer een aantal evenementen gehad.  
 
Verhuur: 
In 2022 maken onze vertrouwde huurders nog steeds heel graag gebruik van ons mooie clubhuis. 
We hebben echter gemerkt dat ook onze eigen leden en mensen van buiten de vereniging, steeds 
vaker ons clubhuis weten te vinden om te huren. Een positieve ontwikkeling waarvan we verachten 
dat deze zich verder zal ontwikkelen in 2023. 
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Sponsoring: 
Onze vaste sponsoren hebben ons in 2022 weer gesteund en ook al zijn we altijd op zoek naar nieuwe 
en extra sponsoren zijn we onze trouwe sponsoren hiervoor weer heel dankbaar. 
 
Algemene terugblik: 
We hebben afscheid genomen van een aantal van onze vertrouwde bar vrijwilligers, maar hebben er 
gelukkig ook een aantal nieuwe bij gekregen. Voor de donderdagen kunnen we nog extra vrijwilligers 
gebruiken, omdat we soms merken dat als er een uitvaller is dit moeilijk op te vullen is. 
 
Op de zaterdagen is het tegenwoordig zo druk, dat we vanaf een uurtje of 5 zelfs niet meer voldoende 
hebben aan 2 mensen achter de bar. Dus ook hier zijn extra vrijwilligers zeer welkom. Zeker als er ook 
nog een evenement is zoals diplomazwemmen. 
 
Aantal acties die we hebben uitgevoerd / doorgevoerd in 2022: 
De huurprijzen in september verhoogd (€ 2,50 per dagdeel)  
Extra opslag hebben voor het clubhuis (versiering / archief / etc.) 
Nieuwe PC 
Nieuwe Vriezer (de oude liet ons opeens in de steek) 
Zoals altijd zijn Sint en zijn Pieten weer langs geweest 
 
Vooruitblik: 
Dit jaar zijn we van plan een aantal evenementen te organiseren. Denk hierbij in ieder geval aan een 
Indo Jam middag, met de mogelijkheid om lekker Indisch te eten. 
Er zullen nog meer evenementen komen, maar houd hiervoor de website / FB en Instagram goed in de 
gaten. 
 
Vorig jaar hebben we aan gegeven dat we meer aandacht wilde besteden aan inname lege flesjes, dit 
jaar komen de lege (niet ingedeukte) blikjes bij. Binnenkort zal u hier meer over kunnen zien en lezen 
in het clubhuis en de sociale kanalen. 
 
Intussen hebben we de prijzen in het clubhuis moeten verhogen wegens de verhogingen van de 
inkoop en een enorme huurverhoging (14,5%) 
 
Komend jaar zullen er ook een aantal verschuivingen plaats gaan vinden op het gebied van taken en 
functies binnen de groep van bar vrijwilligers, die zullen uiteraard bekend worden gemaakt zodra van 
toepassing. We verwachten niet dat dit invloed zal hebben op de van u te verwachten gastvrijheid, 
gezelligheid en service die u gewend bent. 
 
Maar zijn wij als clubhuis ook afhankelijk van vrijwilligers en mocht u ons team willen versterken meld 
u aan.   
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Jaarverslag Algemeen Bestuur 2022 
 
Algemeen 
Op 31 december 2022 bestond het Algemeen Bestuur van AZL uit: 
 
Marcel Schapers  algemeen lid 
Marlon van Delden  algemeen secretaris  
Nancy Dijkers   algemeen penningmeester 
Karola Latté   lid namens de commissie clubhuis 
Jan van Brink   lid namens de commissie wedstrijd 
Mark Rink   lid namens de commissie elementair 
 
Vergaderingen en verslaggeving 
Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 negen maal vergaderd. De besproken onderwerpen 
betreffen alle facetten van onze vereniging. Maar het afgelopen jaar stond voornamelijk in 
het teken van het weer opstarten na alle coronamaatregelen. 
 
Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur is dit jaar weer opgetuigd en buigt zich over alle lopende zaken en 
nieuwe ontwikkelingen die voor onze vereniging van belang kunnen zijn. Het DB verzorgt 
regelmatig input van belangrijke onderwerpen aan het AB. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de plaatsvervangende voorzitter, de penningmeester en de 
secretaris. De rol van voorzitter wordt afwisselend vervuld door de overige bestuursleden. 
 
Wisseling van de wacht binnen het bestuur 
Tijdens deze ALV verzoeken wij de aanwezige leden te stemmen over het volgende schema: 
 

ALV 2023 

Vacature 

Marlon van Delden (hb) 

Nancy Dijkers 

Mark Rink 

Karola Latté (nhb) 

Jan van Brink 

Loek van Houten jr (tb) 

Marcel Schapers 

 
Toelichting: 
 (hb) herbenoemd of her te benoemen 
 (nhb) niet herbenoembaar 
 (tb) te benoemen 
 
Er zijn vaste plekken in het bestuur, iedere plek is om de drie jaar herkiesbaar. Dit is ongeacht de periode dat 
iemand op deze plek zit. Deze herkiesbare plaatsen zijn grijs gearceerd. 
Plek 1 is de voorzitter, hij is het enige bestuurslid wat door de ALV in functie wordt gekozen. 
De andere plekken hebben geen vaste functies, als de functie veranderd (bv. van wedstrijd naar clubhuis) dan 
blijft het bestuurslid op dezelfde plek zitten 
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Financieel Jaarverslag 
 
Dit verslag volgt separaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


