
U I T N O D I G I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 AGENDA

Aan: Alle leden (ouder dan 14 jaar)
Ouders/verzorgers van jeugdleden
Donateurs

Namens het Bestuur van de vereniging ‘De Eindhovense Watervrienden’ nodig
ik u van harte uit voor de:

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Dé gelegenheid om mee te denken en te praten over het afgelopen jaar, maar 
vooral over de toekomst van onze vereniging en onze sportbond de NCS.

De vergadering wordt gehouden op: Vrijdag 25 maart 2022

De vergadering wordt gehouden in ‘Dorpshuis Acht’, Lekstraat 4 in Eindhoven.

Adres:          Lekstraat 4 te Eindhoven
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Na afloop:   Leuke loterij en bijpraten onder het genot van een drankje en een 

bitterbal.

Ik zie u graag allemaal op 25 maart 2022 op deze belangrijke vergadering!

Jeroen van der Meulen
Voorzitter

1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen en post
3. Verkiezing stembureau (indien 

nodig)
4. Vaststelling notulen Algemene 

Ledenvergaderingen 2021 en 
Speciale ledenvergadering 24 
november 20221

5. Verslag van het Bestuur -
Jaarverslagen:
• Secretaris (inclusief beleid 

bestuur)
• ZwemTechnische Commissie 

(ZTC)
• Wedstrijdcommissie (WP)
• Synchrocommissie (SC)
• Jeugdcommissie (JC)
• Uniek Zwemmen
• PR Commissie
• Penningmeester

6. Verslag van de kascontrole-
commissie

7. Vaststelling van balans 31-12-
2021 en staat van baten & lasten 
2021

8. Contributies 2022
9. Vaststelling van de begroting 

2022
10. Beleid bestuur
• Toekomst NCS/rol van de bond
• Afronden AVG/365
• De nieuwe Tongelreep
• Herstel van Coronadip
12.   Benoeming Bestuursleden
13.   Benoeming Kascontrole-
commissie
14.   Afvaardiging Sectievergadering 
NCS-Zwemmen en Bondscongres
15.   Rondvraag
16.   Sluiting



VAN DE VOORZITTER 1/2
Beste Watervriend(in),

Langs deze weg nodig ik namens het bestuur de leden, ouders/verzorgers van de jeugdleden en donateurs uit voor de
algemene ledenvergadering (ALV) op 25 maart, om 20:00 uur in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 te Eindhoven.

Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur (financiële) verantwoording af aan de leden over het
afgelopen jaar. Dé gelegenheid om mee te denken en te praten over het afgelopen jaar, maar vooral over de
toekomst van onze vereniging! Om de druk- en verzendkosten te verlagen treft u de jaarverslagen op onze website,
facebook pagina en Whatsapp kanalen en in het bij de vereniging bekende e-mailadres van u.

Na 2020 was 2021 natuurlijk ook een vreemd jaar, en ook het begin van 2022 is op zijn minst afwijkend te noemen.
We hebben niet elke week kunnen zwemmen en sommige leden zijn door het QR toegangsbeleid van de overheid
zelfs helaas langere tijd niet in staat geweest om te mogen zwemmen.

Dit jaar staan onder andere het beleid bestuur en de financiën op de agenda. Bij het beleid bestuur (voor 2022)
komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Toekomst NCS/rol van de bond
• Afronden AVG/365
• De nieuwe Tongelreep
• Herstel van Corona-dip

De afgelopen jaren hebben we regelmatig aangegeven dat we ons zorgen maken over de toekomst van onze bond,
de NCS. Ook de NCS maakt zich daar nu zorgen over en tijdens het aankomende bondcongres op 9 april wordt er
gediscussieerd over de mogelijke keuzes die er zijn. We nemen jullie tijdens onze ALV mee in die keuzes, en zullen
met onze leden in gesprek gaan om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen tijdens het Bondscongres.

Afgelopen twee Coronajaren hebben we, onder andere door de steun vanuit de gemeente, afgesloten met een winst.
Dit jaar wordt het spannend, want een groot gedeelte van die winst is nu benodigd om het lagere ledenaantal te
compenseren. Nu is de begroting aan het eind van vorig jaar gemaakt, en hebben we ook voor het begin van het jaar
compensatie voor badhuur mogen ontvangen van de gemeente Eindhoven. We kijken als bestuur naar alle
mogelijkheden om het ledenaantal snel omhoog te krijgen.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar met wisselende samenstelling gefunctioneerd, met maximaal 9 leden. Tijdens
deze jaarvergadering treden er twee bestuursleden af: onze ad-interim secretaris Erik Koenen, en algemeen lid
Marco van Dijk. Erik had al aangegeven het ad-interim tot aan de deze ALV te willen doen, en Marco stelt zich nadat
hij zich de afgelopen 6 jaar heeft ingezet als bestuurlid voor de vereniging niet meer herkiesbaar als algemeen lid. We
hebben daarom op dit moment twee vacatures in het bestuur, die van secretaris en van één algemeen lid.
Kandidaten voor deze en andere functies kunnen zich bij de voorzitter melden. Mocht u geïnteresseerd zijn en/of
vragen hebben omtrent de functies: ik ben telefonisch bereikbaar op 06-55783851 en per e-mail op
voorzitter@eindhovense-watervrienden.nl.

Elk jaar worden onze leden en functionarissen die in dit geval in 2021 jubileerden gehuldigd. Aangezien de gemeente
drie maanden voorbereidingstijd nodig heeft, en wij drie maanden geleden nog in volledige lockdown zaten gaan we
de huldigingen op ons verenigingsweekend in september organiseren.

Mocht u op voorhand reeds vragen en opmerkingen hebben en/of punten op de agenda willen zetten, dan wil ik u
verzoeken uiterlijk op 23 maart 2022 via de secretaris (secretaris@eindhovense-watervrienden.nl) of mijzelf in te
dienen. Op die wijze kan het bestuur beter reageren op uw vraag en kunnen we de andere leden via e-mail,
Whatsapp en Facebook op de hoogte stellen van eventuele agendawijzingen of onderwerpen die ter sprake komen.
Om iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te geven en mee te stemmen over de onderwerpen die aan
bod komen, zullen onderwerpen die niet op deze agenda staan, of niet uiterlijk op 23 maart 2022 bij het bestuur zijn
ingediend alleen bij uitzondering ter stemming worden genomen.
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Wij vragen u uw lidmaatschapspas mee te brengen, zodat u, indien nodig, kunt aantonen dat u lid bent van de
vereniging. Alleen leden boven de 18 jaar hebben volgens de statuten stemrecht op de algemene ledenvergadering,
maar laat u niet weerhouden om namens uw kind(eren) op de vergadering te komen en met ons mee te praten. Tot
ziens op 25 maart om 20:00 uur in dorpshuis Acht!

Namens het bestuur van de Eindhovense Watervrienden,

Jeroen van der Meulen
Voorzitter
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BIJ DE AGENDA AGENDA               
5) Jaarverslagen

De jaarverslagen treft u aan in dit boekje. Wilt u zo vriendelijk zijn om eventuele
vragen of opmerkingen over de jaarverslagen op voorhand te stellen aan het
bestuur: secretaris@eindhovense-watervrienden.nl

8) Contributies 2022

Het dagelijks bestuur heeft besloten om geen extra algemene verhoging van de
contributie van de zwemmers voor te stellen voor 2022 tijdens de
ledenvergadering. Dit betekent dat de sinds 1 januari 2022 doorbelaste
inflatiecorrectie ook ons voorstel voor heel 2022 is.

Daarmee zijn de contributies voor 2022 als volgt:
Elementair zwemmen jeugd € 12,75
Elementair zwemmen volwassenen € 18,00
WP/SC jeugd € 19,75
WP/SC volwassenen € 22,75
Lutra/Trimzwemmen 1x p/week € 18,00
Lutra/Trimzwemmen 2x p/week € 22,75

Inschrijfgeld blijft EUR 10,00, en het aanvragen van een nieuwe ledenpas EUR
2,50.

12) Benoeming bestuursleden

1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen en post
3. Verkiezing stembureau (indien 

nodig)
4. Vaststelling notulen Algemene 

Ledenvergaderingen 2021 en 
Speciale Ledenvergadering van 
24 november 2021

5. Verslag van het Bestuur -
Jaarverslagen:
• Secretaris (inclusief beleid 

bestuur)
• ZwemTechnische Commissie 

(ZTC)
• Wedstrijdcommissie (WP)
• Synchrocommissie (SC)
• Jeugdcommissie (JC)
• Uniek Zwemmen
• PR Commissie
• Penningmeester

6. Verslag van de kascontrole-
commissie

7. Vaststelling van balans 31-12-
2021 en staat van baten & lasten 
2021

8. Contributies 2022
9. Vaststelling van de begroting 

2022
10. Beleid bestuur
• Toekomst NCS/rol van de bond
• Afronden AVG/365
• De nieuwe Tongelreep
• Herstel van Coronadip
12.   Benoeming Bestuursleden
13.   Benoeming Kascontrole-
commissie
14.   Afvaardiging Sectievergadering 
NCS-Zwemmen en Bondscongres
15.   Rondvraag
16.   Sluiting

Aansluitend een gezellige loterij.

Positie Naam Statutair aftredend Opmerkingen

Voorzitter Jeroen van der Meulen 2023

Secretaris Erik Koenen 2022 Ad Interim, niet 
herkiesbaar

Penningmeester René van Brummel 2024 Ad interim, 
verkiesbaar

Algemeen lid 1 Marco van Dijk 2022 Niet herkiesbaar

Algemeen lid 2 Thymara van Kuringen 2024

Afgevaardigde JC Massimo Heijnsdijk n.v.t.

Afgevaardigde ZTC Jacqueline van der Meulen n.v.t.

Afgevaardigde WP Nazar Bachynskyy n.v.t.

Afgevaardigde SC Anouk de Rooij n.v.t.

Afgevaardigde LD Arno Janssen n.v.t. Per 1/1/2022

Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie binnen het Bestuur, dan 
verzoeken wij u om uw kandidaatstelling uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
vergadering bij de Voorzitter van het Bestuur (voorzitter@eindhovense-
watervrienden.nl) in te dienen. 

14) Afvaardiging Bondscongres
Het Bondscongres van 2021 vindt plaats op 9 april 2022 (uitgesteld ivm Corona), 
in de Algemene ledenvergadering van 2021 is besloten dat leden van het 
Dagelijks Bestuur afgevaardigd worden naar het Bondscongres. Het Bestuur 
stelt voor ook voor het Bondscongres van 2022 leden van het Dagelijks Bestuur 
af te vaardigen. 

4

mailto:secretaris@eindhovense-watervrienden.nl
mailto:voorzitter@eindhovense-watervrienden.nl


NOTULEN JAARVERGADERIG 2021 1/7
Vrijdag 26 maart 2021, Online via Teams

Aanwezig:
Ongeveer 35 leden en/of functionarissen en het Bestuur, vertegenwoordigd door Jeroen van der Meulen (voorzitter), 
Marjolein Dohmen (penningmeester), Ben Achterbergh (secretaris), Jos van der Hulst (aspirant penningmeester), 
Jacqueline van der Meulen (ZTC), Anouk de Rooij (SC), Karin Coppelmans (WP), Massimo Heijnsdijk (JC), Marco van 
Dijk (PR/algemeen bestuurslid).

Aanwezig verder o.a. Doreen Koenen, Erik Koenen, Alexander Fransen, Noud Holshuijsen, Annie Nihot, Henk Nihot, 
Laurens Reef, Lia van den Anker, Paul Roos, Renate Biermann, Nicole Krenning, Rina van de Burgt, Anouk de Rooij, 
Roos van Vuuren, Ellen Bomhoff, Gerry en Dirk Roos, Ingrid de Rooij, Pepijn van Berchum, Lieke van den Elzen, Aster 
Kaleab Beyene, Stephan Jaspers, Marischka van den Boom-Kalkhoven, Karin Meegdes.

Agenda volgens presentatie

Opening door de Voorzitter, voorstellen bestuur
Mededelingen/afmeldingen en post
Verkiezing stembureau (indien nodig)
Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2019, en jaarverslagen en financiën 2019
Verslag van het Bestuur - Jaarverslagen:
Verslag van de kascontrole-commissie
Vaststelling van balans 31-12-2020 en staat van baten & lasten 2020
Contributies 2021
Vaststelling van de begroting 2021
Beleid bestuur
Benoeming Bestuursleden
Benoeming Kascontrole-commissie
Afvaardiging Sectievergadering NCS-Zwemmen en Bondscongres
Rondvraag
Sluiting

Verslag

1) Opening door de Voorzitter, voorstellen bestuur

Jeroen van der Meulen opent de Algemene Ledenvergadering. In 2020 was wel een ALV georganiseerd, maar kon die 
geen doorgang vinden. Omdat een ALV inmiddels toch echt wel nodig is in verband met wisselingen in het Bestuur en 
in verband met de financiële verantwoording, is gekozen voor een online Jaarvergadering.
Besloten is om in deze online vergadering geen huldigingen te doen. Dit wordt uitgesteld naar een moment dat we 
weer bij elkaar kunnen komen.
Er volgt een voorstelrondje van bestuursleden en vertegenwoordigers van de verschillende Commissies.

2) Mededelingen/afmeldingen en post

Er is bericht van afmelding ontvangen van o.a. Karin Snijders. Amy van Vuuren,  Marcel van den Assem.
Er is geen specifieke post voor de ALV ontvangen.

3) Verkiezing stembureau (indien nodig)

Conform het Huishoudelijk reglement wordt ten behoeve van schriftelijke stemmingen in de vergadering een 
Commissie van stemopneming benoemd, die door de voorzitter, namens het bestuur, wordt aangewezen.
Deze Commissie van stemopneming bestaat uit Noud Holshuijsen, Lieke van den Elzen en Marischka Kalkoven.
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Overigens is deze Commissie voor deze online vergadering eigenlijk niet echt nodig, omdat er geen schriftelijke 
stemmingen zullen worden gedaan en omdat Teams aangeeft hoeveel mensen in de vergadering zitten en hoeveel 
mensen een digitaal handje hebben opgestoken.

4) Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2019, en jaarverslagen en financiën 2019

Renate Biermann heeft enkele opmerkingen bij het verslag over 2019: 
Bij punt 1: Ad Brekelmans was niet aanwezig. 
Verder zegt ze dat het een maand heeft geduurd voordat iemand van het bestuur bij hem toen langs is geweest. Zij 
vindt dat een belofte moet worden nagekomen of dat je moet laten weten als je later komt. Zij verzoekt het bestuur 
om daar accurater mee om te gaan.
Jeroen doet de toezegging om daar als Bestuur voortaan zorgvuldiger mee om te gaan.
Bij punt 4: ‘Bierman’  moet zijn ‘Biermann’, met twee n-nen.
Bij punt 6, onder ‘Stemming’; daar heeft de wijziging betrekking op de WP, niet op de SC.
Bij punt 11: ‘Nicole Biermann’ moet ‘Nicole Krenning’ zijn.

Notulen worden zo gewijzigd vastgesteld.

5) Verslag van het Bestuur – Jaarverslagen 2019

De Jaarverslagen 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

6) Verslag van de kascontrolecommissie 2019

Er is vorig jaar ook kascontrole geweest. Doreen heeft toen Annemarie Imhoff, Gerrie Roos-van Kuijk en John van Dijk 
ontvangen. Zij laat online hun handtekeningen zien, dat zij akkoord waren.

Er wordt decharge verleend over de cijfers van 2019.

7) Verslag van het Bestuur – Jaarverslagen 2020

Verslag secretaris 2020
Verslag vertrouwenspersoon. Ankie Roos-Maas geeft aan dat één melding binnengekomen. 
Ben Achterbergh licht toe dat er afgelopen jaar een klacht is behandeld. Deze klacht heeft ertoe geleid dat het Beleid 
omtrent gedrag is aangevuld met regels over hoe kinderen worden aangesproken in geval van (vermeend) ongewenst 
gedrag.
Jeroen stelt voor om dit toe te voegen aan de Beleidsregels omtrent gedrag, en daarvan een geconsolideerde versie 
te maken.

Verslag ZTC 2020
Noud Holshuijsen voegt toe aan het verslag dat hij ook is geslaagd voor de ‘Opleiding voor Opleiders en 
Examinatoren’. De Ledenvergadering feliciteert Noud met een applaus.

Verslag WP 2020
Karin Coppelmans geeft aan dat het een bijna wedstrijdloos jaar geweest. Na de zomervakantie heeft de WP nog wel 
één wedstrijd kunnen zwemmen. Was leuk, maar daar is het ook bij gebleven. 
De WP organiseert nu workouts, digitale en op een veldje in de buitenlucht om de conditie een beetje te behouden.
Jeroen verwacht dat half april het buitenbad bij het ir. Ottenbad weer open gaat. Er is nog wel een lekkage. Nicole 
Krenning geeft door dat de tegelzetter 6 april 2021 komt. Verwacht wordt dat we daarna daar kunnen gaan 
zwemmen.
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NOTULEN JAARVERGADERIG 2021 3/7
Verslag SC 2020
Anouk de Rooij licht toe. Ondanks de lockdown is er toch nog een SC-dag georganiseerd. Was leuk. 
En verder heeft de SC tussendoor nog diplomazwemmen kunnen verzorgen.

Verslag JC 2020
Alle kampen die georganiseerd werden konden helaas niet doorgaan in verband met corona.
Massimo Heijnsdijk geeft aan dat ze nu toch bezig zijn met de voorbereiding van het Jongerenkamp voor de zomer.
Alex Fransen vond dat de uitnodiging vorig jaar wel op een laat moment kwam. Hij stelt voor om het verder vooruit te 
organiseren.
Massimo legt uit dat de korte planning verband hield met de omstandigheden van het moment. Er werd plotseling 
een opening vanuit corona geboden. Jeroen geeft aan dat het ook samenhing met een reservering die nog stond, 
maar waarvan eigenlijk niet meer verwacht werd dat dit kon worden gebruikt. Vervolgens waren er weer problemen 
vanuit de gemeente met de locatie. Uiteindelijk waren er weinig aanmeldingen en was het trouwens ook slecht weer. 
Karin Meegdes geeft aan dat ze nu ook aan het plannen zijn voor het voorjaar.

Verslag PR-commissie 2020
Marco van Dijk doet een oproep om hem te assisteren bij het promotiewerk van de vereniging.  Is van groot belang, 
zeker nu er in verband met corona toch sprake is geweest van een terugloop in het ledental. 
Iedereen kan zich aanmelden via de het e-mailadres pr@eindhovense-watervrienden.nl

Jaarverslag penningmeester 2020
Hoewel het verenigingsjaar door corona natuurlijk desastreus was, is het paradoxaal genoeg financieel goed 
verlopen. Dat komt doordat er door de gemeente voor geen badhuur is geïnd als het badwater niet beschikbaar was. 
Er is in verband daarmee wel contributie kwijtgescholden, maar ook doorbetaald. Dat zorgde uiteindelijk voor een 
overschot van circa € 20.000,-. We hebben dat overschot van 2020 echter hard nodig voor 2021. We zijn nog steeds 
een financieel gezonde vereniging. We hebben altijd zuinig aan gedaan. Maar het komend jaar moeten we echt 
zorgen voor het vasthouden van bestaande en de werving van nieuwe leden. In verband met de daarvoor benodigde 
investeringen is het overschot van 2020 ongeveer gelijk aan de negatieve begroting voor 2021.

Alle Jaarverslagen over 2020 worden vastgesteld.

8) Verslag van de kascontrole-commissie 2020/Kasstroomoverzicht & balans

Jos van der Hulst heeft als aspirant secretaris alvast samen met Doreen Koenen de Kascontrole gedaan.
De Kascontrolecommissie werd verzorgd door Wim Beekmans en John van Dijk. Waren wel maar twee leden in plaats 
van drie, maar er zijn door hen geen onregelmatigheden geconstateerd. Standaard bestaat de Kascontrolecommissie 
uit drie leden met een reservelid. In verband met het wegvallen van de ALV in 2020 is voor deze oplossing gekozen.

Uit balans blijkt dat de vereniging financieel gezond is.

Jeroen vraagt de ALV of zij akkoord gaat met deze Kascontrole. Dat is het geval.
Er wordt financiële decharge verleend aan het bestuur over 2020.

9) Vaststelling van balans 31-12-2020 en staat van baten & lasten 2020

Jeroen wijst erop dat er weliswaar een winst staat van € 20.000,-, maar dat die meteen ook weer zal worden 
uitgegeven. Houdt verband met het feit dat een aantal maanden geen badhuur hoefde te worden betaald. Anderzijds 
is een aantal leden vertrokken en zijn maanden contributie kwijtgescholden.
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10) Contributies 2021

De contributie is door het Bestuur begin dit jaar verhoogd met het inflatiepercentage.
Er ligt geen voorstel de contributie extra te verhogen. Dit om zo veel mogelijk leden vast te houden en nieuwe leden 
te werven.
Toegevoegd is ‘Uniek zwemmen’. Houdt verband met toevoegen van gehandicapte zwemmers van Eindhovense 
Gehandicapten Sport. Zij betaalden in het verleden maar een zeer beperkte contributie. De rest werd door de 
gemeente bijgedragen. Zij gaan in de toekomst dezelfde contributie betalen als leden van de EWV. Er is voorzien in 
een overgangsregime. Uit de Kas van EGS worden die nieuwe leden aflopend gecompenseerd richting een reguliere 
verenigingscontributie.

11) Vaststelling van de begroting 2021

Marjolein Dohmen geeft een toelichting op de begroting 2021. Zij geeft aan dat wordt ingezet op het behoud en 
werven van leden. Er is bijvoorbeeld begroot, zodat we kinderen weer leuke dingen kunnen laten doen.
Jeroen merkt op dat de begroting wel nog werd gemaakt met de aanname dat we in april 2021 weer zouden mogen 
gaan zwemmen. Die hoop is echter de grond in geboord. Hij is er echter duidelijk over; facturen voor water dat wij 
niet mogen gebruiken, betalen wij niet.

De – negatieve - begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd door de Ledenvergadering.

12) Beleid bestuur

Jeroen van der Meulen licht toe.

Covid-19
Gemeente heeft de sportverenigingen goed ondersteund. Sportverenigingen zijn bindmiddel van de samenleving. 
Covid heeft gevolgen gehad voor de conditie/gezondheid van mensen. Hierover is ook overleg geweest met 
Veiligheidsregio en de Bond. Binnensport zal er op korte termijn nog niet komen. Wel mogelijk het buitenbad vanaf 
half april 2021 te gebruiken, ook voor leden 12+.
Renate Biermann: vanuit de SC mail 24 september 2020 over het communiceren van bestuur met leden. Vraag m.b.t. 
kind met snotneus. Verwijzing naar website RIVM vond zij niet gepast. Mail is vervolgens niet besproken in 
bestuursvergadering. Ook geen antwoord gehad.
Jeroen geeft aan dat de protocollen zijn gecommuniceerd via App, mail en website. Daar is heel veel tijd aan besteed. 
Geen brieven naar mensen of persoonlijke e-mails. Wel is gebleken dat e-mails niet altijd up-to-date waren of dat e-
mails in de spambox terecht kwamen. Hij vindt het jammer dat die berichten niet altijd zijn aangekomen. Renate 
geeft aan dat een groep oudere mensen niet altijd bereikt konden worden via dergelijke elektronische middelen. 
Noud merkt op dat hij qua communicatie wel 80 uur bezig is geweest om mensen te bereiken. Allerlei mensen 
hebben zich ingespannen om leden goed te bereiken.
In de chat wordt aangegeven dat er juist goed gecommuniceerd werd en dat er goed is gewerkt aan de protocollen, 
uitvoering en naleving.

Situatie Tongelreep
Gaat over de verbouwing van de Tongelreep. We zijn het afgelopen jaar zelfs nog bij de gemeenteraad geweest. 
Gemeenteraad heeft uitgesproken dat er goed rekening moet worden gehouden met verenigingen en recreanten. De 
verenigingen zijn niet akkoord gegaan met maar één vertegenwoordiger van de zwemverenigingen in het overleg. In 
de loop van het jaar zijn er vervolgens meerdere bijeenkomsten over de Tongelreep geweest. Daar zijn 5 scenario’s 
uit gekomen, waar de zwemverenigingen het niet mee eens waren. Het derde scenario zou met aanpassingen wel 
een goed alternatief kunnen opleveren. Daar is de gemeente mee aan de slag gegaan, het zogenoemde ‘3+-plan’. Dat 
plan is intussen ook aanbesteed. Methode van realiseren zou zo min mogelijk belemmeringen moeten opleveren 
voor het zwemmen door de verenigingen. Daar kan dan de KNZB mee uit de voeten, maar ook de verenigingen en 
recreanten. Het overleg van verenigingen met de gemeente gaat goed. In 2025 nieuw zwembad.

8



NOTULEN JAARVERGADERIG 2021 5/7
Erik Koenen kent de plannen niet goed. Hij heeft deze week wel drie aanbestedingen gezien. Hij weet niet wat de 
status is van die aanbestedingen. 
Jeroen geeft aan dat er een aanbesteding is voor architectuur en voor technische aspecten. De gemeente heeft een 
externe adviseur op de aanbesteding voor de verbouwing van de Tongelreep gezet. 
Erik zal nog eens nakijken hoe en wat er nu is aanbesteed. Hij zal daarover nog met Jeroen contact hebben.

AVG
De vereniging voldoet op dit moment op een aantal punten nog niet aan de AVG.
Paul van der Laan informeert of dit te maken heeft met de Wet BTR. Dat is echter een ander punt. Er spelen in 2021 
drie zaken: (1) we moeten voor de Verklaringen Omtrent Gedrag van e-Herkenning niveau 1 naar eH3, (2) we moeten 
vanuit een oogpunt van bestuurdersaansprakelijkheid een controle uitoefenen en zo nodig aanpassingen aanbrengen 
in verband met de Wet BTR, en (3) we moeten intussen wel eens gaan voldoen aan de eisen van de Algemene 
verordening gegevensbescherming.
Jeroen informeert of er leden zijn die hieraan willen meehelpen.
Lieke van den Elzen informeert wanneer men daarmee klaar moet zijn. 
Jeroen geeft aan dat het dit jaar afgerond zou moeten zijn. Betekent dat je bijvoorbeeld voor delen van de 
administratie toegang zou moeten regelen, zodat die alleen toegankelijk is op grond van het ‘need-to-know’-beginsel.
Renate geeft aan dat de SC in 2019 heeft aangegeven dat er een verwerkingsregister zou moeten zijn. Er zou toen zijn 
aangegeven dat dat niet nodig was. Zij hadden toen ook vraag over bewaren van persoonsgegevens. 
Paul Roos geeft aan dat hij wil wel helpen. Ook Paul van der Laan en Lieke van den Elzen willen meehelpen.
Ben Achterbergh is bereid om in het kader van de overdracht een inleiding te geven op de AVG. Andere verenigingen 
hebben hiermee al ervaringen opgedaan. Met enkele praktische aanpassingen is al veel te bereiken. Ook kan met 
behulp van assistentie vanuit de Bond een ‘Stappenplan AVG’ worden opgezet. Het groepje zou een voorstel kunnen 
formuleren. Vervolgens zouden de nodige aanpassingen kunnen worden doorgevoerd door het Bestuur.

Uniek Zwemmen (EGS)
Jeroen licht toe dat bij Eindhovense Gehandicapten Sport het ledental terugliep. Sommige sporten werden gestopt. 
Hun voorzitter benaderde de EWV om een oplossing te zoeken voor gehandicaptenzwemmen. Zij betaalden erg 
weinig contributie. Samenwerking is gezocht met ‘Uniek Zwemmen’, die gaat meehelpen met het zoeken van 
vrijwilligers voor begeleiding van de gehandicapte zwemmers en om die vrijwilligers de nodige opleiding te geven. 
Daar geeft de gemeente ook een bijdrage voor, zodat dit de EWV niet extra geld kost. Het zwemwater ligt niet 
helemaal vol. Het is wel de ambitie om het aantal zwemmers uit te breiden. Als dat niet lukt, zou je aan dat bad 
trimzwemmers kunnen toevoegen.
Jeroen vraagt de Ledenvergadering of zij hiermee akkoord gaat. 
Erik Koenen vraagt hoe die toevoeging wordt verwerkt in het Bestuur. Jeroen geeft aan te denken aan een nieuwe 
Commissie. Erik geeft aan dat toevoeging van een commissie ertoe zou leiden dat met ook nog eens toevoeging van 
de duikvereniging Lutra er zes commissies zouden komen en dat er dan nog maar vijf gekozen leden in het Bestuur 
zouden zitten. Dat is niet de bedoeling geweest vanuit de Statuten. Hier is in het verleden al eens een discussie over 
geweest, dat dat eigenlijk een ongewenste situatie zou opleveren. Jeroen geeft aan dat een probleem is, dat er zich 
geen leden melden voor deelname aan het Bestuur, bijvoorbeeld als Algemeen Lid. Erik geeft aan dat zo minder dan 
de helft van het bestuur door de ALV zou kunnen worden benoemd. Erik geeft aan dat die vraag ook in het verleden 
heeft gespeeld.
Jeroen stelt voor om daar dan nog eens in te duiken, en om te kijken of dit wellicht aanpassing vergt van de Statuten. 
Jeroen waardeert het in ieder geval dat Erik deze ervaring uit het verleden deelt. 
Via de chat wordt opgemerkt dat er verenigingen zijn, waarbij de commissieleden formeel geen lid zijn van het 
bestuur.
Karin Meegdes vraagt of toevoeging van EGS gevolgen heeft voor het organiseren van kampen.
Jeroen geeft aan dat op dit moment de EGS-leden 18+ zijn, of zelfs 40+, maar insteek is wel dat t.z.t. iedereen kan 
meedoen.
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Jeroen geeft nog aan dat geld uit de Kas van EGS wordt gebruikt voor een geleidelijke overgang naar een reguliere 
contributie. Het geld dat overblijft, zou bijvoorbeeld kunnen worden besteed aan een bijdrage voor een invalidenlift. 
Daaraan zou de gemeente dan ook wel moeten bijdragen.

Duikvereniging Lutra
Vereniging Lutra constateert dat het ledenbestand ouder wordt. Eén van de mogelijke oplossingen zou samenwerking 
met EWV kunnen zijn. Hierover is in eerste instantie vrijblijvend overleg geweest tussen de onderlinge besturen. EWV
heeft wel jonge leden. Die zou je bijvoorbeeld via snorkelen met het duiken in contact kunnen brengen. Ook vanuit 
een oogpunt van optimaal watergebruik zou er over en weer extra ruimte kunnen ontstaan, zowel voor Lutra als 
EWV. Vervolgens is er overleg geweest over mogelijkheden voor samenwerking of zelfs samengaan. Lutra is dat met 
haar leden gaan bespreken. Op hun ALV is besproken dat men wil gaan bespreken/bekijken of Lutra kan overgaan 
naar de EWV. Daar speelt mee dat Lutra met duiken wel een andere activiteit heeft. Verder is er natuurlijk het aspect 
waar Erik Koenen al op wees (nog een commissie). 
Jeroen vraagt de ALV voor nu alleen toestemming om toevoeging van die activiteit te gaan bespreken. Het bestuur 
komt weer terug bij de ALV als het echt om toevoeging zou gaan.
Karin Meegdes kent beide verenigingen. Zij denkt dat er mogelijkheden zijn om door te groeien. Zij wijst wel op 
kosten voor duiken en de vergrijzing.
Karin Coppelmans vraagt zich af of je niet te veel subgroepjes krijgt op die manier, zodat je de rode draad binnen de 
vereniging kwijtraakt. Heb je ook wel het zwemwater om iedereen ruimte te bieden?
Jeroen geeft aan dat het zwemwater er wel is. We hebben natuurlijk één vereniging, maar ook nu heb je al wel 
verschillen tussen bijvoorbeeld ‘maandag’ en ‘dinsdag’ en tussen de SC en de WP. Het wordt wel steeds lastiger om 
algemene taken in de vereniging in te vullen.
Jeroen licht toe dat de ZTC bijvoorbeeld heeft aangegeven dat ze EGS er niet in hun takenpakket bij zouden willen 
krijgen. Er zou wel één Algemeen Bestuur zijn.
Wat betreft de kosten geeft Jeroen aan dat Lutra beschikt over eigen materieel. 
Vraag aan de ALV is of wij met Lutra het gesprek mogen aangaan voor samenwerking. Een echt samengaan zou eerst 
opnieuw aan de ALV worden voorgelegd.
23 Van de 31 nog aanwezige leden gaan ermee akkoord om het gesprek met Lutra aan te gaan.
Nogmaals, we zullen nu nog niet overgaan tot samengaan.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Gaat over de nieuwe Wet BTR. Die vereist mogelijk aanpassingen van de regels binnen de vereniging. Jos van der 
Hulst heeft zich ingeschreven voor een cursus hierover.

12) Benoeming Bestuursleden

Jeroen had in 2020 statutair moeten aftreden. 
Meerderheid stemt in met behoud van Jeroen als voorzitter. 
Jeroen gaat wel op zoek naar iemand die de functie van voorzitter te zijner tijd zou kunnen gaan overnemen.

Ben treedt af als secretaris. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Jeroen gaat daarvoor actief werven. Hij vindt dat 
een Dagelijks Bestuur eigenlijk compleet zou moeten zijn.
De ALV is in meerderheid ermee akkoord dat tussentijds een interim secretaris kan worden benoemd door het 
Bestuur.

Ook Marjolein heeft aangegeven dat zij wil terugtreden.
Jos van der Hulst stelt zich voor. Hij heeft zich kandidaat gesteld.
Jeroen is er blij mee dat hij zich kandidaat heeft gesteld.
Een ruime meerderheid is voor de benoeming van Jos als de nieuwe penningmeester.

Marco van Dijk is nog op zoek naar een extra PR-lid. Die kan zich melden via pr@eindhovense-watervrienden.nl.
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Daarnaast zijn we nog op zoek naar een Algemeen Bestuurslid. Iedereen wordt uitgenodigd om bijvoorbeeld op proef 
eens deel te nemen aan een vergadering.
De ALV gaat ook hier akkoord met een eventuele tussentijdse tijdelijke benoeming door het Bestuur.

‘Uniek Zwemmen’; daar moeten we nog mee aan de slag, zodat Uniek Zwemmen ook een zekere inspraak zou 
kunnen krijgen bij het vergaderen.
Noud Holshuijsen wijst erop dat de Statuten dat niet toestaan.
De ALV gaat er wel in meerderheid mee akkoord dat Uniek Zwemmen bij de bestuursvergadering wordt betrokken.

Benoeming Kascontrolecommissie

Er moet een nieuwe Kascontrolecommissie worden benoemd.
Nicole Krenning meldt zich. John van Dijk mag ook weer op het lijstje. Paul van der Laan en Ankie Roos-Maas melden 
zich eveneens aan. Annie Nihot wil wel reserve zijn.
De Kascontrolecommissie is daarmee compleet en als zodanig benoemd.

Afvaardiging Sectievergadering NCS-Zwemmen en Bondscongres

Jeroen licht toe. Er komt op het Bondscongres mogelijk de vraag over de toekomst van de NCS. Vraag is of we naar de 
KNZB zouden moeten gaan. Jeroen vraagt wie er geïnteresseerd is om mee te gaan.
Erik Koenen geeft aan dat hij bekend is met de discussie. Jeroen zal hem op de hoogte houden.
Gelet op de verschillen in opleiding en dergelijke zou Noud Holshuijsen wel willen weten wat dat zou betekenen. 
Jeroen geeft aan dat er echt nog niets is besloten, maar dat er wel wordt ‘gesnuffeld’.

De leden van het Dagelijks Bestuur worden afgevaardigd naar de Sectievergadering NCS Zwemmen en het 
Bondscongres.

Rondvraag

Noud Holshuijsen heeft een plan om op de dinsdag plan nieuwe instructeurs te werven. Hij heeft hierover contact 
gehad met Marco van Dijk. Als iemand ideeën heeft of gewoon les wil gaan geven op de dinsdag; gewoon contact 
opnemen met Noud of Marco.

Lia van den Anker heeft nog een vraag. We hebben nu mooie T-shirts om les te geven. Misschien is het leuk om ook 
een mondkapje met het logo van de Watervrienden te laten maken.
Jeroen geeft aan dat daar al naar gekeken is, maar dat dat best wel kostbaar bleek. De hoop is, dat we snel weer 
zonder mondkapje les kunnen gaan geven.

Sluiting

De voorzitter sluit even na 22:30 uur de vergadering.
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar digitale aanwezigheid.
Hij is heel blij, ook met kritische opmerkingen die tot verbetering kunnen leiden.
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Vaststelling notulen Speciale Ledenvergadering, 24 november 2021
Vrijdag 24 november 2021, online via Teams

Aanwezigen:
Anouk de Rooij, Stan de Rooij, Erik Koenen, Doreen Koenen, Lotte Koenen, Ellen Bomhoff, Gerrie Roos, Dirk Roos, 
José van de Poel, Marischka van den Boom, Nazar Bachynskyy, Nicole Krenning – Koppelmans, Marcel van den 
Assem, Marco van Dijk, Nick van Dongen, René van Dongen, Jacqueline van der Meulen, Jeroen van der Meulen, 
Emile Mannie, Bas van Hertel, Paul Roos, Thymara van Kuringen, Pepijn van Berchum. 

Agenda:
Opening
Voorstel integratie Lutra
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Verkiezing bestuursleden
Rondvraag
Afsluiting

Opening
Jeroen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Helaas kon een fysieke vergadering door de laatste 
corona maatregelen niet doorgaan, vandaar dat deze Speciale Ledenvergadering online gehouden wordt.

Voorstel Integratie Lutra
Er wordt door Jeroen een samenvatting gepresenteerd over de gesprekken die gevoerd zijn met de duikvereniging 
Lutra. De ledenvergadering van Lutra heeft vorige week positief ingestemd met een integratie bij de Watervrienden. 
De leden worden automatisch uitgeschreven op 31 december 2021 en kunnen per 1 januari 2022 over naar de 
Watervrienden. De duikvereniging Lutra wordt dan in 2022 opgeheven. Na beantwoording van enige vragen en extra 
toelicht vraagt Jeroen vraagt toestemming aan de aanwezigen om de integratie van Lutra voort te zetten. De 
vergadering stemt in met dit voorstel met 22 stemmen voor en één neutraal.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Om Lutra te kunnen integreren zal er een nieuwe commissie opgericht moeten worden. Na het doornemen van de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn Jeroen en Erik Koenen tot de conclusie gekomen dat alleen het 
Huishoudelijk Reglement daarvoor hoeft te worden aangepast. Een wijzing van het Huishoudelijk Reglement hoeft 
niet langs een notaris. Erik geeft een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.
Er wordt een nieuwe permanente commissie voor Lutra opgericht. De exacte naam moet nog vast worden gesteld. 
De commissie heeft een afvaardiging in de bestuursvergaderingen. Er wordt ook een permanente commissie voor 
Uniek Zwemmen vast gesteld. Deze commissie heeft geen afgevaardigde naar de bestuursvergaderingen, maar valt 
onder toezicht van één van de bestuursleden. Op dit moment zal dat Jeroen zijn.
Tevens wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele andere kleine updates te doen. De aanwezigen 
geven unaniem hun akkoord voor de wijziging. Het Reglement zal afgemaakt worden zodra de uiteindelijke naam 
voor de commissie voor Lutra bekend is. Dat moet voor het eind van jaar afgerond zijn. Het aangepaste Reglement 
moet door twee Bestuursleden worden ondertekend en zal ten slotte gedistribueerd worden aan de leden.

Verkiezing Bestuursleden
Zoals reeds in de uitnodiging vermeldt, heeft Thymara van Kuringen zich aangemeld als Algemeen Bestuurslid. De 
aanwezigen heten haar welkom.
Voor de positie van Secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld. Ten einde de integratie van de Lutra en de 
wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement af te ronden, stelt Erik Koenen zich ad interim beschikbaar als Secretaris, 
tot de Jaarvergadering in 2022. De aanwezigen stemmen hier mee in.
De vergadering geeft toestemming om indien er een penningmeester wordt gevonden dat deze tussentijds aan mag 
treden.

Rondvraag

Afsluiting
Jeroen dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid, en hoopt iedereen spoedig weer in het zwembad te zien.

12



JAARVERSLAG SECRETARIS 2021 1/3
Samenstelling Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een 
door het bestuur op de te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk 
herbenoembaar. Kandidaten voor het bestuur kunnen door het bestuur of een lid worden gesteld. Kandidaten die de 
zwemtechnische commissie (ZTC), de synchrocommissie(SC), de wedstrijdcommissie (WP), de jeugdcommissie (JC) en 
Lutra Duiken (LD) vertegenwoordigen, worden op bindende voordracht door de betreffende commissie gesteld na 
voorafgaand overleg met het bestuur.

Positie Naam Statutair 
aftredend

Opmerkingen

Voorzitter Jeroen van der Meulen 2023 Voorzitter a.i. 2013.
Benoemd 2014
Benoemd 2017
Benoemd 2020

Secretaris Erik Koenen, a.i. 2022 Secretaris a.i. 2021

Penningmeester Jos van de Hulst (tot november 
2021)
René Brummel, a.i vanaf 
december 2021

2024 a.i. vanaf dec. 2022
René Brummel verkiesbaar

Algemeen lid 1 Maro van Dijk 2022 Benoemd 2016
Benoemd 2019
Niet herkiesbaar

Algemeen lid 2 Thymara van Kuringen 2024

Afgevaardigde JC Massimo Heijnsdijk n.v.t.

Afgevaardigde ZTC Jacqueline van der Meulen n.v.t.

Afgevaardigde WP Nazar Bachynskyy n.v.t.

Afgevaardigde SC Anouk de Rooij n.v.t.

Afgevaardigde LD Arno Janssen n.v.t. Per 1/1/2022
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De activiteit Uniek Zwemmen wordt vertegenwoordigd door Jeroen van de Meulen.

Vacatures Bestuur
Na de Speciale Ledenvergadering van november 2021 heeft Rene Brummel zich gemeld voor de openstaande functie 
van Penningmeester. Vanaf december 2021 heeft hij meegedraaid in het bestuur als ad interim penningmeester. Hij 
stelt zich kandidaat gesteld als penningmeester.

In november heeft Erik Koenen aangegeven om het Bestuur tijdelijk te helpen als Secretaris. Hij zou deze functie tot 
de jaarvergadering in 2022 blijven invullen. 

De zittingsperiode van Marco van Dijk loopt af. Marco stelt zich niet herkiesbaar.

Vergaderingen
De vertegenwoordiging van de Commissies bij het bestuur wordt door wisselende personen verzorgd.
Het bestuur komt met regelmaat bij elkaar, gepland en ongepland. Het afgelopen jaar hebben de vergadering veelal 
online plaats gevonden.

Ledenstand per 31-12-2021
Omdat er niet meer gezwommen kon worden, is het ledenaantal gedaald, vooral van leden die zwemles volgen. Het 
ledenbestand bedroeg eind vorig jaar 438 leden.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal 568 566 551 544 556 543 557 496 524 463 438
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NCS-Bondscongres 
Het Bondscongres van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) heeft in 2021 vanwege corona niet 
plaatsgevonden.

Activiteiten
Veel activiteiten hebben vorige jaar geen doorgang kunnen vinden. In september hebben we de mogelijkheid gehad 
om een verenigingsweekend te organiseren, waarbij diverse activiteiten voor jong en oud plaats vinden in het 
Uilennest in Geldrop.
De samenwerking met de Eindhovense Gehandicapten Sportvereniging is van de grond gekomen en is nu 
geïntegreerd in de vereniging als Uniek Zwemmen. Zij zwemmen op dinsdagavond in het Ir Ottenbad.
De integratie van de Duikvereniging Lutra is goedgekeurd tijdens de Speciale Ledenvergadering van november 2021. 
Dit zal resulteren in ongeveer 40 nieuwe leden en meer mogelijkheden voor onze huidige leden. Financieel zal dit in 
2022 afgerond worden. Lutra zwemt op dinsdagavond en vrijdagavond in het Ir Ottenbad.

Jaarverslag Arbo
Er zijn over 2021 geen ongevallen gemeld bij het Bestuur.

Jaarverslag vertrouwenspersoon
Ankie Roos-Maas is vertrouwenspersoon bij de vereniging. Zij heeft het afgelopen jaar één melding ontvangen die 
naar tevredenheid is afgehandeld.

Beleid bestuur
Covid-19
Helaas heeft de Covid-19 epidemie zich nog niet gewonnen gegeven, en tijdens 2021 zijn onze plannen om weer te
gaan groeien hierdoor danig gedwarsboomd. We zijn zelfs nog iets verder gekrompen, ondanks de creativiteit om
bijvoorbeeld extra niet-zwemmers te laten starten om zo de zwembaden weer voller te krijgen.
We hopen dat we vanaf maart 2022 geen last meer krijgen van Covid-19, en dat onze diverse watersporten met extra
activiteiten (zoals bijvoorbeeld “Kies je sport” en proeflessen) weer in ledental gaan groeien.

Tongelreep
We zijn nauw betrokken bij de plannen van de gemeente Eindhoven met de Tongelreep, en we zien onze input
terugkomen in deze plannen. Gedurende 2022 zal hier nog geregeld aandacht voor nodig zijn (de gemeente denk de
aanbesteding rond de zomervakantie te kunnen starten). Volgens de huidige plannen worden het huidige 25 meter
bad, het instructiebad, reactiveringsbad en het oude golfslagbad vervangen door een nieuw 5 banen 25 meter bad,
een instructiebad, recreatiebad met reactiveringsgedeelte, stromingsbad en glijbaan, en een extra 8 banen 50 meter
bad. We blijven er bovenop zitten om te waarborgen dat voor iedere huidige zwemmer/vereniging er passend water
op passende tijdstippen beschikbaar is.

AVG
Ondanks dat we een wisseling van Penningmeester hebben gehad is er een eerste aanzet voor de AVG gemaakt,
wordt er een nieuwe IT infrastructuur opgebouwd, en kijken we naar een nieuwe ledenadministratie. We verwachten
deze activiteiten in 2022 af te kunnen ronden.

Uniek Zwemmen
Uniek zwemmen is na enige vertraging door Covid-19 in maart 2021 opgestart. Eerst met een beperkt aantal leden
(10) en vrijwilligers (2), maar na een oproep voor vrijwilligers, drukken van flyers, een banner, deelnemen aan een
Kies je Sportdag voor mensen met een beperkingen en bekendmaking van onze activiteiten bij o.a. zorginstellingen,
Wij Eindhoven, Uniek Sporten Eindhoven, Revalidatiecentrum Bliksembosch, de Archipel zijn we trots te melden dat
we inmiddels 20 leden, en 5 vrijwilligers hebben. De nieuwe vrijwilligers worden opgeleid zodat ze hun ZRZ
(Zwemmend Redden voor Zwembadpersooneel), en EHBO kunnen halen. Al met al een mooi resultaat voor de eerste
9 maanden.
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Lutra
De gesprekken met Lutra hebben geleid tot een Speciale Ledenvergadering waarin wij als vereniging hebben gekozen
om de activiteiten van Lutra over te nemen per 1 januari 2021. Hiervoor is ook een wijziging in ons Huishoudelijk
Reglement. In 2022 gaan we ook hier extra marketingactiviteiten voor opzetten zodat het ledenaantal gaat stijgen.

Jongerenkamp
Helaas is het Jongerenkamp door Covid-19 niet doorgegaan.

Verenigingsweekend
Om de vereniging na de eerste Corona lockdowns weer op toeren te krijgen, en de jeugd en jongeren een activiteit te
bieden nadat twee kampen niet door konden gaan hebben we in juli een Verenigingsweekend georganiseerd in
samenwerking met de Jeugdcommissie en de organisatie van het Jongerenkamp.
Verdeeld over het weekend hebben we voor functionarissen, de jeugd en jongeren en onze volwassen leden
activiteiten en een BBQ georganiseerd. Het was ook de eerste gezamenlijke activiteit waarbij onze nieuwe leden van
Uniek Zwemmen konden aanschuiven, wat ze dan ook graag deden. Al met al een geslaagd weekend!

Erik Koenen
Secretaris a.i.
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Samenstelling ZTC:

2021

Afgevaardigde bestuur Jacqueline van der Meulen

Voorzitter Ingrid de Rooij – Heijnsdijk

Financiën Ellen Bomhoff

Diplomazwemmen Laura Mirjam en Mohamed Meskini

Algemeen lid Ottenbad José van de Poel

Algemeen lid Tongelreep Jacqueline van der Meulen

Opleidingen Nicole Krenning/ Noud Holshuijsen / José van de Poel

Uurleider Ir. Ottenbad Ellen Bomhoff / Jeroen van der Meulen

Uurleider Tongelreep Noud Holshuijsen / Vacant

Beleid:
Veiligheid:
We hebben weer geoefend voor het EHBO-diploma om het geldig te houden en enkele hebben hun diploma gehaald. 
Voor wat betreft ZRZ dat is doorgeschoven naar begin 2022, door de diverse stoppen die plaats vonden in het kader 
van COVID moesten we het diploma telkens doorschuiven.
Er hebben tijdens de zwemavonden geen noemenswaardige incidenten plaats gevonden.

Kwaliteit:
De Eindhovense Watervrienden staat bekend om zijn goede zwemlessen, maar er blijven altijd verbeterpunten 
waaraan we kunnen werken. We zijn in het bezit van de licentie zwem ABC. Dit betekend dat we voldoen aan de 
diverse eisen die door het NRZ gesteld zijn om deze te verkrijgen. Dit jaar hebben we een controle gehad voor het Ir. 
Ottenbad, daar moesten we o.a. nog een ontruiming oefenen voor de verlenging van de licentie. Deze stond gepland 
voor december maar ook deze heeft pas begin 2022 plaats gevonden vanwege de verplichte stops.

De lesplannen zijn onder de loep genomen en hier en daar aangepast zodat ze weer up to date zijn. De lesplannen 
blijven gelden voor dezelfde periodes, 13 weken voor het diepe bad 17/18 weken het ondiepe bad. 

We proberen in deze periode zo veel mogelijk leerlingen door te schuiven of op te laten gaan voor een diploma. 

Instructeur bijeenkomst:
We hadden een bijeenkomst gepland maar deze kon wegens een lockdown helaas niet door gaan, maar we hebben 
deze omgezet naar een on-line bijeenkomst en hebben we zodoende toch nog een bijscholing kunnen realiseren.

Natte activiteiten:
Ook dit jaar zijn er geen extra natte activiteiten georganiseerd.

Opleidingen:
We hebben momenteel geen nieuwe cursus lopen maar zijn wel aan het kijken of dit in 2022 gaat lukken.
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Instructeurs:
Zoals elk jaar stopt er wel iemand maar krijgen we ook weer nieuwe aanwas. We bedanken alle instructeurs voor hun 
inzet afgelopen jaar.
Ondanks het feit dat we zelf ook instructeurs op leiden komen we helaas een groot aantal instructeurs tekort. 
Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe instructeurs. Lijkt zwemles geven u ook leuk, of twijfelt u en wilt u een 
paar keer meedraaien? Spreek dan onze uurleiders in het zwembad aan, meld u bij onze tafeldames of mail naar 
ztc@eindhovense-watervrienden.nl. 

Assistenten:
Ook alle assistenten bedanken wij voor hun inzet. 

Diplomazwemmen:

Door Covid-19 is de opbouw van de lesschema’s verstoord, daardoor is er maar één keer diplomazwemmen geweest 
(net voor een nieuwe lockdown kunnen organiseren.

En er is niemand gezakt. 

Dit resulteert in het volgende historische overzicht:

Trimzwemmen
In zowel de Tongelreep als het Ir. Ottenbad wordt het 3e en 4e uur naast zwemles ook trimzwemmen gegeven.

Zwem Technische Commissie (ZTC)
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Geslaagd Geslaagd

diploma A 6 Zwemvaardigheid 1 0

diploma B 6 Zwemvaardigheid 2 0

diploma C 8 Zwemvaardigheid 3 0

Dit betekent het volgende overzicht over de afgelopen jaren.

Geslaagd Afgewezen

Totaal ABC ZWV Keuze ABC ZWV

2021 20 0 0 0 0

2020 59 0 0 0 0

2019 98 11 0 0 0

2018 98 0 0 0 0

2017 73 19 2 0 0

2016 100 16 0 0 0

2015 141 19 4 0 0

2014 114 20 17 0 0

2013 110 26 0 0 0

2012 115 38 18 0 0

2011 122 28 16 0 1

mailto:ztc@eindhovense-watervrienden.nl
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Inleiding
Wat was 2021 een wisselend en gek jaar. De Covid-19 pandemie die nu het tweede jaar inging heeft het sportseizoen 
van de wedstrijdploeg een lastige draai gegeven. Meerdere lockdowns en zelfs een avondklok heeft ons het grootste 
deel van het jaar weggehouden van het zwembad. Maar gelukkig kunnen wij als actieve sporters niet lang stilzitten. 
Gezamenlijk hebben we toch vele moment gepakt om samen te sporten en te genieten van de gezelligheid die dat 
met zich meebrengt. Zowel in als uit het water hebben wij hard getraind om onze conditie op peil te houden. Onze 
wedstrijdkalender heeft  weer zwaar geleden en we hebben in totaal maar 4 wedstrijden kunnen zwemmen! Maar 
wij hebben er uiteindelijk het beste van gemaakt en hebben toch wel een leuk en leerzaam jaar achter de rug waar 
wij nu op gaan terugkijken.

Jaar overzicht
Het jaar begon al meteen erg lastig. Wij kwamen in een harde lockdown met een avondklok terecht. Zwemmen was 
dus geheel niet mogelijk.. Daardoor  werd ook de de LZC 2 wedstrijd geannuleerd. Dit was ondertussen al de tweede 
wedstrijd binnen de NCS competitie die niet doorging. Het competitie seizoen had het dus het nu al zwaar te 
verduren. 

Gelukkig konden wij de zwemmers wel alternatieve bieden. Omdat we al getraind waren in het Online workouts
geven, konden wij al snel deze weer in gang zetten voor onze zwemmers. 
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Op 26 februari ‘21 hebben we, voor de zwememrs van 
het 2e uur, een Online Pubquiz georganiseerd . Om de 
sfeer en gezellig, die altijd zo hoog ligt bij onze 
zwemmers, niet te laten zakken had Emile weer een 
van zijn beroemde Pubquizs gemaakt. Het was een 
hersenkrakende avond vol gezelligheid en creatieve 
opdrachten. Zo zie je hier een foto van de opdracht 
waar je zoveel mogelijk planten moest verzamelen in je 
huis en deze voor de camera zetten.

Toen kwam maart en die bracht goed en slecht nieuws. De maatregelen werden maar lichtelijk versoepeld. Wat 

betekende dat er maar 3 wedstrijden moesten worden geannuleerd: Langebaan wedstrijd deel 1, Nederlandse 

Zwemkampioenschappen deel 2 en Langebaan wedstrijd deel 2. Dit waren alle wedstrijden die tot en met juni 

gepland waren. Het competitieve seizoen was  nu wel echt voorbij met zoveel wedstrijden die niet gezwommen 

konden worden. 

Maar de versoepelingen die wel doorgingen gaven ons wat hoop. Sporten is en zal altijd belangrijk blijven, vooral in 

een pandemie waar naar buiten gaan en sporten lastiger wordt. De regering besloot daarom dat sporten in de 

buitenlucht met een gelimiteerd groepje wel toegestaan was. Dit om Nederland in beweging te houden. Als trainers 

namen wij deze mogelijk aan en met behulp van een enquête bleek dat er veel interesse was om samen buiten te 

gaan sporten.

Natuurlijk is dit niet te vergelijken met zwemmen, maar weer samen komen om te sporten en elkaar te zien was toch 

iets wat wij allen aan het missen waren. En dus gingen wij op onderzoek uit! Na wat zoeken vonden wij een 

buitensport complex in Woensel dat wij konden huren om trainingen te geven. En zo hielden wij onze eerste Outdoor 

Workout op 17 maart ’21. Het was zeker geen warme avond maar toch hebben wij, onder grote sportverlichting in 

het donker, een zeer geslaagde training gegeven. 

Meteen merkte iedereen hoe erg wij het samen zijn 

hadden gemist. Dit initiatief had daarom niet alleen een 

fysiek maar ook mentaal positief effect op de zwemmers 

en ons als trainers. En zo hielden wij wekelijks op de 

woensdag een Outdoor training waar we iedere week 

weer met andere opdrachten kwamen en zowel kracht 

als conditie trainde.



JAARVERSLAG WEDSTRIJDPLOEG 2021 2/4                                  
Wij besloten om ook door te gaan met de Online work outs, zodat ook mensen die niet konden of toch nog liever nog 
thuis bleven aan het sporten bleven.

In Maart, April en Mei was dit het ritme waar wij in doorgingen. Wij trainde 2 keer per week, zowel Online als 
Outdoor. Wij zagen elkaar weer vaker en merkte stiekem ook dat wij fysiek wat vooruit gingen. Ook kwam er meer 
nieuws, de finalewedstrijd van de NCS competitie, de LZC Finale,  zou niet doorgaan en daarmee was het seizoen 
2020-2021 voorbij gegaan zonder wedstrijden. In ons 2020-2021 seizoen van de Zuid Competitie zijn er geen 
wedstrijden meer gezwommen in het jaar 2021. In 2020 hadden wij toen der tijd nog het geluk dat we één wedstrijd 
konden zwemmen, de Sprint 1. Maar ondanks dat was ook het seizoen van de Zuid geëindigd met bijna geen 
zwommen wedstrijd. 

Maar toch kregen we wel in Mei prachtig nieuws te horen. Vaccinaties cijfers gingen omhoog, Corona besmettingen 
weer wat omlaag en dus nieuws versoepelingen! . Met veel regels waar we ons aan moesten houden in het 
zwembad, mochten we weer zwemmen. Doordat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn in een 
ruimte, moesten wij samen met de Synchroon Ploeg gaan afstemmen wanneer wie kon trainen. Met een schema 
kwamen wij uit op een systeem waar wij om en om 2 keer en 1 keer per week zouden trainen. 

En wat was het fijn! Eindelijk na 5 lange maanden konden wij op 27 mei ‘21 weer zwemmen in ons vertrouwde 
zwembad. Maar dat was niet het enige. Onze voorzitter had geregeld dat wij  ook buiten mochten zwemmen. Hier 
waren er geen regels voor maximale aantallen. Vrijdag 28 mei ’21 was onze eerste buitentraining in het buitenbad 
van de ir. Ottenbad. Ondanks dat het al mei was, was het water zeker nog niet warm! Hierdoor konden wij dit water 
alleen aanbieden aan onze oudere zwemmers. Wetsuits werden uit de kast gehaald en wij gingen het water in. Een 
unieke ervaring!

19

En zo konden we in een aangepaste vorm in het laatste deel van het zwemseizoen 2020-2021 zwemmen en genieten 

van waar wij nou echt van houden. Hierdoor hielden wij dus ook op met de Outdoor Workouts. Maar net zoals met 

de Online workouts, hadden wij als trainers weer ervaring opgedaan. En als het nou weer eens nodig zou moeten zijn 

dan zouden we zonder problemen onze zwemmers kunnen trainen buiten het water! Het seizoen kwam ten einde en 

wij sloten zoals gewoonlijk af met een gezellige spelletjes training. Op deze manier konden we toch nog het seizoen 

op een leuke manier eindigen en met z’n allen hopen op een beter volgend seizoen. Als kleinigheidje aan onze 

zwemmers die trouw lid waren gebleven van de vereniging hadden wij een oranje bidon gegeven. Deze kleurt mooi 

bij onze oranje wedstrijd t-shirt en waren allemaal getekend met de naam van de zwemmers. 

In de vakantie nemen de meeste van ons rust. Maar toch blijven sommige van ons erg fanatiek en nemen elk moment 

dat ze kunnen zwem graag mee. En net zoals vorig jaar zwommen velen van onze oudere zwemmers gewoon door in 

de vakantie.
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September bracht weer een nieuw seizoen met zich mee. Met een groot deel van de bevolking (ouderen en kinderen) 

gevaccineerd leek alles weer meer open te gaan. Maximale aantallen op zwemmers gingen weg en wij konden weer 

zwemmen, al was het nog steeds met aangepaste tijden. Het nieuwe seizoen begon ook, en dus wedstrijden. Zo 

organiseerde wij hier in Eindhoven op 26 september ‘21 de Sprint wedstrijd deel 1 van de Zuid competitie. Deze 

wedstrijd was zeer bijzonder, want het wat de eerste wedstrijd waarbij alle leeftijdscategorieën mochten meedoen. 

Het grotere aantal mensen dat aanwezig was op deze wedstrijd was ons geen probleem en wij hebben  een prachtige 

wedstrijd georganiseerd. Veel persoonlijke records werden  neergezet door onze zwemmers. Ook was dit een 

belangrijke wedstrijd voor veel van onze jonge zwemmers en nieuwe zwemmers. Voor hun was dit de eerste 

wedstrijd waar ze aan mee deden en was daarom een spannende ervaring. Toch hadden zij het allemaal naar hun zin 

en was een het mooie sportieve dag geworden.

De volgende wedstrijd was de Zuid Algemeen 1 in Sittard op 17 oktober ’21. De Zuid wedstrijden zijn voor ons erg 

nuttig. De wedstrijd en competitie is wat lichter dan de NCS competitie en dus daarom ideaal om onze nieuwe 

zwemmers te trainen en kennis te laten maken met het proces van een wedstrijd. Gedurende het jaar zijn wij wat 

zwemmers kwijtgeraakt maar gelukkig zijn er ook enkele nieuwe zwemmers begonnen. Vooral bij de jonge 

zwemmers. Wij zijn daarom nu dus druk bezig met deze nieuwe generatie te stimuleren en leren wat wedstrijden 

zwemmen precies inhoud. Het was uiteindelijk door logistieke redenen een erg lange dag geworden; we waren erg 

laat thuis. Maar toch weer een succesvolle wedstrijd en dat is zeker fijn.

Ook zwommen wij in November de LZC 1 in Almere. De eerste wedstrijd van de NCS competitie was zeker spannend, 

vooral omdat wij niet wisten hoe de competitie er de rest van het jaar uit zou gaan zien. Ook waren wij niet allemaal 

op topvorm door het wisselende vorige seizoen. Maar het was een leuke dag geworden en omdat wij ook met de bus 

mochten reizen was het weer een gezellige ervaring, vooral voor de zwemmers. Als kleinigheid kregen  alle 

zwemmers een bekertje met Sinterklaas snoepgoed.

November bracht ook nieuwe problemen met zich mee. Iets waar we zeker niet op zaten te wachten vooral niet nu 

we juist goed aan het opstarten waren. De gemeente Eindhoven had  besloten om het ISL (International Swimming

League) te hosten. Hierdoor was het niet mogelijk om te trainen in ons eigen zwemwater Als alternatief had de 

gemeente ons wel ander water gevonden. 

En zo hadden wij in de maand November als Wedstrijdploeg deels gezwommen in het buitenbad van de ir. Ottenbad. 

Deze was nu overdekt met een grote koepel die de warmte van de hardwerkende kachels binnen zou moeten 

houden. Ondanks dit was het water niet altijd op de gewenste zwem temperatuur, maar zorgde wel voor leuke 

moment zoals lekker opwarmen na de training in het bubbelbad!
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Doordat de corona besmettingen weer hard stegen  en er weer een lockdown werd ingesteld, mochten we weer niet. 

Hierdoor verviel ook de NJJK wedstrijd. Deze Nederland brede jeugd wedstrijd is sinds zijn ontstaan  altijd een zeer 

leuke ervaring voor onze jonge zwemmers geweest en het was zonde dat deze wedstrijd niet door kon gaan.

Ondanks alles wat ons had tegen gezeten hebben wij als Wedstrijdploeg toch nog een mooi jaar kunnen neerzetten. 

Wij hebben steeds gebruik gemaakt van al onze mogelijkheden om te sporten en boden leuke activiteiten aan aan

onze zwemmers om gezelligheid hoog te houden. Daarnaast heeft het zwemmen in de verschillende buiten 

omstandigheden geweldig leuke herinneringen gegeven en we zullen deze voor altijd onthouden.
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Trainers

Onze samenstelling van trainers is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Hopelijk zien wij hier verandering in en 

krijgen wij nieuwe en enthousiaste trainers en/of trainsters erbij

Annie Berkhoff trainster
Emile Manni trainer
Judith van Kemenade trainster
Justine Hoeksel trainster
Karin Coppelmans trainster
Nazar Bachynskyy trainer
Vladimir Delfgou trainer
Leden

Jammer genoeg hebben wij als WP afscheid moeten nemen van vele zwemmers in dit rommelige jaar. Doordat wij 

het grootste deel van de tijd niet hebben kunnen zwemmen zijn enkele gestopt. Wij zijn nu als trainers hard bezig 

met het werven van nieuwe leden en hopen in het jaar 2022 weer vele namen toe te kunnen voegen aan ons team!

Wedstrijden

Hieronder is een overzicht te zien van onze wedstrijdkalender van het vorige jaar. Zoals te zien is  er weinig 

gezwommen.
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Naam, plaats Datum Status
Seizoen 2020-2021

LZC 2, Helmond 10/01/2021 Geannuleerd
Master Kampioenschappen 31/01/2021 Geannuleerd
Nederlandse 

Kampioenschappen 1

7/02/2021 Geannuleerd

Zuid Algemeen 4, 

Valkenswaard

28/02/2021 Geannuleerd

LZC 3, Apeldoorn 21/03/2021 Geannuleerd
Langebaan wedstrijd 1, 

Eindhoven

28/03/2021 Geannuleerd

Nederlandse 

Kampioenschappen 2

18/04/2021 Geannuleerd

Langebaan wedstrijd 2, 06/06/2021 Geannuleerd
LZC Finale, Eindhoven 20/06/2021 Geannuleerd
Zuid Sprint 2, Tilburg 4/07/2021 Geannuleerd

Seizoen 2021-2022
Zuid Sprint 1, Eindhoven 26/09/2021 Gezwommen
Zuid Algemeen 1, Geleen 17/10/2021 Gezwommen
Lange Afstand wedstrijd, 

Helmond

7/10/2021 Gezwommen

LZC 1, Almere 21/10/2021 Gezwommen
NK Junioren, Den Haag 12/12/2021 Geannuleerd

Slotwoord

Het was geen makkelijk jaar, dat zeker niet. Toch vind ik dat wij desondanks tegenslagen, er alles eraan hebben 

gedaan om als wedstrijdploeg gezond, fit en vooral gezellig te houden. Het komende jaar ziet er tot nu toe mooi uit 

gezien de maatregelen die langzaam allemaal verdwijnen. Ik wil verder graag alle trainers van de Wedstrijdploeg 

bedanken voor een prachtig jaar dat wij hebben neergezet. Daarnaast ook alle officials en ouders die zich keer op 

keer klaar zetten om ons te helpen zijn zeker ook te danken voor al hun bijdragen aan de vereniging en de 

competities. 

Laten wij komen jaar er een mooi en volledig jaar van maken!

Namens de Wedstrijdcommissie
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Samenstelling Synchrocommissie

Alex

Amy

Anouk

Ingrid

Karin

Moniek

Renate

We eindigden het jaar met 7 commissieleden.

We hebben op 31 december 2021 24 leden.

Renate is: A-official en B-official
Ingrid is: A-official en B-official
Karin is: B-official 
Anouk is: B-official (zonder figuurdrijven)
Nicole is: B-official en C-official
Moniek is: C-official

Anouk en Denise zijn gestart met een Official A opleiding deze wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Anouk gaat 
de volledige B-official opleiding afronden wanneer het figuurdrijven wordt georganiseerd dit zal naar verwachting 
najaar 2022 zijn.

De evenementen van 2021:

30 mei 2021 SC-dag in Eindhoven
De organisatie verzamelde zich rond 9.30 bij Karin en Alex in Eindhoven. Vanuit Karin en Alex vertrekken de 
verschillende posten richting de locatie waar ze opgesteld staan. We hebben namelijk een ontzettend leuke 
fotospeurtocht georganiseerd voor alle deelnemers. Iedereen is bij aankomst dan ook erg enthousiast.
De deelnemers gaan in vooraf ingedeelde groepjes op stap na een korte instructie. Bij de eerste post moeten de 
groepjes een parcours afleggen, bij de tweede post krijgen de deelnemers de opdracht om op een stukje muziek een 
stukje droogtraining te maken en dit te filmen. Op de laatste post voor het einde moeten de deelnemers hun 
zelfbedachte teamnaam uitbeelden. Ondanks dat het erg warm was kijken we met de organisatie terug op een zeer 
geslaagde dag.

Zondag 14 november centraal diplomazwemmen in Almere
Bij dit centraal diplomazwemmen zijn de volgende zwemsters opgegaan voor een diploma:
C-diploma: Nicole, Amy en Roos alle drie zijn ze geslaagd

Zondag 28 November Nederlands kampioenschap junioren in Almere
I.v.m. de lange dag die we zouden hebben dit NK besloten we om zaterdag al richting Almere te vertrekken en daar in 
een hotel te overnachten. Na lekker gegeten te hebben,
hebben Ingrid, Amy en Anouk een ontzettende leuk en gezellig spel georganiseerd. Zondag de 28ste starten we met de 
loting van de startvolgorde van de uitvoeringen. Na het zwemmen van de uitvoeringen moesten de zwemsters nog 
figuren zwemmen. Uiteindelijk is het dan tijd voor het spannendste moment van de hele dag, de prijsuitreiking.
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De volgende prijzen zijn behaald:
• Lizzy goud in solo’s junioren 1
• Roos zilver in solo’s junioren 2
• Lieke en Lizzy goud in duetten junioren 1
• Sterre-Catharina en Laurie zilver in duetten junioren 1
• De groep bestaande uit Britt, Laurie, Lieke, Lizzy, Roos 

en Sterre-Catharina goud

Echt een resultaat om trots op te zijn. De zwemsters 
hebben er dan ook 2 jaar lang ontzettend hard voor 
getraind.
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12 december Regionaal diplomazwemmen in Eindhoven
Bij dit regionaal diploma zwemmen zijn de volgende diploma’s behaald:
H-diploma: Sophie (cum laude), Esmee en Mila
G-diploma: Sophie (cum laude) en Esmee

Ondanks alle tegenslagen met COVID-19 die we hebben gehad kijken we terug op een geslaagd jaar. Waar de 
activiteiten die we wel hebben kunnen ondernemen zeker geslaagd waren. Wij als commissie hopen dat we in 2022 
weer kunnen trainen voor een normaal sportief jaar waarin we veel diploma’s kunnen halen en een mooie wedstrijd 
kunnen winnen.

Namens de synchrocommissie,

Alexander Fransen
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Algemeen 
De Jeugdcommissie kijkt terug op 2021. Om de twee jaarlijkse kampen en het bezoek van Sinterklaas voor te 
bereiden heeft de Jeugdcommissie twaalf vergaderingen, twee knutsel middagen en twee locatie kijkdagen belegd. 

Begin 2021 bestond de Jeugdcommissie uit de volgende leden: Amy van Vuuren (SC), Judith van Kemenade(WP), 
Thymara van Kuringen (WP) en Massimo Heijnsdijk (WP) en Nathania v/d Meeren. 
Gedurende het jaar hebben we helaas afscheid genomen Nikki. Gelukkig was er versterking in de vorm van Stan de 
Rooij (WP)

De huidige JC bestaat dus nu uit zes personen.
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JC lid Zwemt bij Opmerkingen 
Nathania v/d Meeren WP en Instructeur ZTC
Stan de Rooij WP
Thymara van Kuringen WP Penningmeester
Judith van Kemenade WP
Amy van Vuuren SC
Massimo Heijnsdijk WP Voorzitter

Voorjaarskamp 2021
Ondanks onze voorbereidingen zijn we dit voorjaar helaas niet op kamp geweest. Corona gooide roet in het eten. 

Gelukkig laat de JC zich niet kennen en hebben we onze aandacht op het NJK gericht. 

Najaarskamp 2021

Voor het eerst in tijden zijn we weer op kamp geweest. In het weekend van 19, 20 en 21 november mochten we 
weer. Dit was een groot succes. Ondanks dat we niet super veel aanmeldingen hadden, was het wel een zeer sfeervol 
en gezellig weekend. De kinderen zijn nog steeds zeer fanatiek en willen graag winnen. Want zeg nou zelf, wie wil er 
niet de titel kampioen puntenkamp winnen?

Op vrijdagavond hadden we een rustige opstart. Rondom een gezamenlijk kampvuur hebben we marshmallows 
geroosterd. Daarna hebben de kinderen zich prima vermaakt met spellen. Op zaterdag begon de strijd om de winst 
dan echt. In vele spellen hebben de kinderen het beste in zichzelf naar bovengehaald. Er werd gerend, getikt en 
vooral samengewerkt. Natuurlijk mocht een tocht door het bos ook niet ontbreken, al is het volgen van en 
pijlenroute niet voor iedereen even gemakkelijk ( toch Marcel?). 

En wat is een kamp zonder een fantastisch smokkelspel? Ook de route terug naar het kamphuis bleek een uitdaging, 
wanneer het sneller donker word als verwacht. En natuurlijk mocht een spannend avondspel niet ontbreken. Toen 
kwam er helaas al een einde aan deze fantastische dag. De kinderen werden opgehaald en daarmee kwam het kamp 
tot een einde. 

Sinterklaas

Helaas heeft corona er ook voor gezorgd dat sint en zijn pieten helaas geen bezoek konden brengen aan het kinderen 

in het zwembad. Hopelijk zijn er volgend jaar wel weer pieten te vinden in het bad. 

Beleid 

In 2013 is extra aandacht besteed aan het beleid omtrent gedrag. Alle leden van de JC zijn in het bezit van een VOG

(verklaring omtrent gedrag). De VOG is ook bekend als bewijs van goed gedrag. 

Tijdens de kampen van het afgelopen jaar is net als het voorgaande jaar de gedragscode (concept) ondertekend door 

alle groepsleiding, keukenstaf en JC-leden, die de kinderen begeleiden tijdens het kamp. Hierin staat een beschrijving 

van de normen en waarden voor het gewenste gedrag binnen de vereniging en in omgang met kinderen. Door het 

ondertekenen ervan verklaart degene dat hij of zij bekend is met de normen en waarden en zich zal inzetten om 

ongewenst gedrag te voorkomen en te melden. 

Het komend jaar zullen we in samenwerking met de overige commissies verder gaan met de verdere ontwikkeling 

van het beleid, zodat hiermee de veiligheid van de kinderen kan worden gewaarborgd.
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Het jaar van de pr-commissie stond voornamelijk in het teken van communicatie over covid richting de leden. Samen 
met het dagelijks bestuur en de commissies hebben we via de communicatiekanalen de leden zoveel mogelijk 
voorzien van informatie die betrekking had op de impact van de maatregelen de leden van de Eindhovense 
Watervrienden.

Nieuwsbrief
Dit jaar hebben we nieuwsbrieven verstuurd naar de leden. Deze werd gevuld met samenwerking tussen het 
dagelijks bestuur en de commissies. De inhoud varieerde van het werven van nieuwe functionarissen, informatie en 
weetjes over de vereniging en covid gerelateerde zaken. Je kunt vanaf nu ook via de website je aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Ga dan even naar http://eindhovense-
watervrienden.nl/nieuwsbrief/ en meld je aan!

Website
De aanmeld link voor de nieuwsbrief is niet het enige wat nieuw is op de website. We hebben voor de nieuwe 
commissie Uniek Zwemmen een pagina aangemaakt met alle beschikbare informatie. En die heeft meteen al nieuwe 
leden en vrijwilligers opgeleverd! Heb jij of ken je iemand interesse om kennis te maken met deze commissie? Neem 
dan een kijkje op: https://eindhovense-watervrienden.nl/uniek-zwemmen-egs-eindhoven/

De website heeft een SEO update gehad. Dat wil zeggen dat we nog beter vindbaar zijn voor Google op de relevante 
zoekwoorden. Samen met Noud Holshuijsen is er een vrijwilligerspagina ontwikkeld met de beschikbare vacatures 
voor functionarissen, (dagelijks) bestuur en de rubriek “klusjes”. https://eindhovense-watervrienden.nl/vrijwilliger/
We zijn blij met alle hulp! Dus staat er net niet tussen wat je zoekt? Aarzel dan niet een neem contact op met de 
commissie die je het meest aanspreekt of onze voorzitter.

Klusjes
In het verlengde van het initiatief van de gemeente Eindhoven: jijdoet040, hebben wij ook bij de Eindhovense 
Watervrienden de Klusjes! geïntroduceerd. Wil jij je graag inzetten als vrijwilliger, maar alleen wanneer het jou 
uitkomt? Check dan met enige regelmaat de vrijwilligers pagina en binnenkort ook de Social mediakanalen van de 
vereniging om te zien of er een klusje voor jou bijzit. De klusjes zijn opgezet door de pr-commissie voor alle 
commissies en het (dagelijks) bestuur van de vereniging.

Toekomstplannen
Covid heeft ons ook de tijd gegeven om plannen te maken voor de toekomst. Wij zijn een mooie vereniging en dit 
moeten we meer laten zien. Daarom gaan we in 2022 werken aan een aantal punten: 
⁃ Zichtbaarheid in het bad op de dagen dat we zwemmen en op de dagen dat we niet aan het zwemmen zijn.
⁃ De nieuwe commissie Lutra duiken toevoegen aan de website.
⁃ Social media kalender. Op frequente basis gaat de Eindhovense Watervrienden op je tijdlijn voorbijkomen in 2022. 
Ben je nog geen lid van de Facebook van de Vereniging? Like dan even: 
https://m.facebook.com/DeEindhovenseWatervrienden

⁃ Met prioriteit dit jaar staat boven aan de agenda de uitbreiding van de pr-commissie. Heb jij affiniteit met welke 
vorm van PR/ marketing dan ook? Of wil jij je aanmelden voor klusjes binnen de pr-commissie? Stuur een mailtje 
naar pr@eindhovense-watervrienden.nl

Afgelopen jaar is voor iedereen een raar jaar geweest. De pr-commissie wil iedereen bedanken die op welke manier 
dan ook onderdeel is geweest of ondersteuning heeft geboden aan de pr-commissie hartelijk danken.

De PR-commissie heeft versterking nodig!! De Eindhovense Watervrienden is een fantastische vereniging die gerund 
wordt door vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat we elke week vol plezier weer kunnen genieten van de 
activiteiten van de vereniging. Om onze vereniging verder op de spreekwoordelijke kaart te zetten hebben we jou 
nodig! 
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Beste watervrienden en –vriendinnen,

We zijn weer een jaar verder. In sportief opzicht is 2021 een wisselend jaar geweest. Van lockdown naar een (bijna) 
open samenleving en weer terug. Een rollercoaster waar geen einde aan leek te komen. Maar goed, nadat mijn 
voorganger na een korte periode is afgezwaaid, heb ik in december 2021 het stokje overgenomen en ben vol 
enthousiasme aan de slag gegaan.

Financieel was het een prima. Wel zijn we flink wat leden kwijt geraakt en hebben we de contributie gepauseerd in 
verband met de corona perikelen. Doordat de badhuur niet is verhoogd en de gemeente wederom een deel van de 
badhuur heeft kwijtgescholden hebben we 2021 met een plus afgesloten. Zoals hiervoor is gesteld is het aantal leden 
aanzienlijk teruggelopen en daarmee ook de contributie inkomsten. De opgebouwde reservers willen we komend 
jaar onder meer gebruiken voor extra activiteiten om onze ledengroei en ledenbinding te stimuleren en niet te 
vergeten de kruisbestuiving tussen de diverse onderdelen. Niet in de laatste plaats om onze nieuwste loot aan de 
zwemtak (Lutra Duiken) weer te laten groeien.

Ook dit jaar zijn de commissies netjes binnen de begroting gebleven. Deels door corona gerelateerde redenen.  
Waarvoor hartelijk dank. 

Ik kijk er naar uit samen met jullie van 2022 weer een mooi en sportief jaar te maken.

Met sportieve groet,

René Brummel
Penningsmeester
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