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Jaarverslag 2016 secretaris 

 

Tijdens de ALV van 17 februari 2016 is het secretariaat van Jan Gerard Sterrenburg vervroegd over 

gegaan naar Hans Zweers en hij zal voor 4 jaar deze functie vervullen om weer het rooster van aftreden te 

volgen. De functie van penningmeester kwam vrij en Rita van der Horst was verkiesbaar en vervult deze 

functie voor de komende 3 jaar. De samenstelling van het dagelijks bestuur was in 2016: 

 Voorzitter   Werner Koch 

 Penningmeester Rita van der Horst 

 Secretaris  Hans Zweers 

 

Naast het dagelijks bestuur kent RZC ook een algemeen bestuur met vertegenwoordigers uit de 

verschillende afdelingen. De samenstelling van dit bestuur was: 

 Zwemmen:   Victor Pepplinkhuizen (Lisanne Wildekamp tot 13 april) 

 Waterpolo:   Vacant 

 Triatlon:  Geert van Duinhoven 

 ABC/Superspetters: Leslie Lövering & Jolanda Gerritsen 

 Stichting clubhuis:  Wim Mintjens 

 

Op de ALV van 2016 is de nieuwe en sterk verbeterde website van RZC gelanceerd. Hier kunnen de 

verschillende afdelingen zich presenteren  en  zijn wedstrijd-inschrijvingen en uitslagen in te zien. 

 

In het voorjaar heeft Maddy van Susteren de Bondsereteken mogen ontvangen van de KNZB voor haar 

grote inzet ten behoeve van de KNZB gedurende een groot aantal jaren.  

 

Het bestuur heeft samen met het bestuur van EZZ (Zetten) in het voorjaar vergaande gesprekken gehad 

met een mogelijke trainer voor het waterpolo dames-team. Uiteindelijk heeft deze trainer zich 

teruggetrokken. Tevens werden we geconfronteerd met de problemen van onderbezetting in het waterpolo 

heren-team wat uiteindelijk leidde tot schorsing uit de competitie. Het heren-team heeft besloten niet meer 

te willen in schrijven voor het volgende seizoen. Het jeugdteam en het damesteam hebben een oplossing 

gevonden hebben voor het wegvallen van de jurytafel (gekoppeld aan het heren-team) waardoor zij wel 

competitie kunnen gaan spelen in het nieuwe seizoen. John van Susteren heeft een actie uitgezet door 

animo onder (oud) waterpolo spelers te peilen en er is goede hoop dat het komend seizoen toch weer een 

waterpolo team de competitie in kan gaan. 

In 2016 is de ledenadministratie, beheerd door Alef van Brakel, overgegaan naar een nieuw software 

programma, sportlink. Dit programma heeft veel meer mogelijkheden dan het vorige programma, 

waaronder de incasso van de contributie. Sinds het najaar wordt de contributie nu via sportlink geint. Om 

verschillende redenen liep het incasseren van de contributie in de eerste maanden na de zomer niet geheel 

vlekkeloos. De problemen zijn echter opgelost. Ook is overgestapt van een incassering aan het einde van 

de maand naar het begin van de maand, en een vooraankondiging van de incassering per e-mail. In 2016 

is het ledenaantal met ongeveer 50 leden gegroeid als gevolg van ongeveer 100 nieuwe aanmeldingen en 

50 opzeggingen. Vooral de masters en de superspetters zijn flink gegroeid. 

In overleg met de nabestaanden van Ab van den Wollenberg is besloten om de Van den Wollenberg beker, 

voor een opvallende sportprestatie, niet meer uit te reiken, wat betekent dat het waterpolo dames-team de 
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laatsten was die deze beker hebben ontvangen. De Levinsonbeker, voor de persoon of groep die een 

bijzondere prestatie heeft neergezet, is 20 februari j.l. uitgereikt aan het kader van de Superspetters, voor 

de vrijwel vlekkeloze overgang van ABC naar Superspetters. Door D66 is RZC genomineerd voor het 

Burgerinitiatief 2016 met de het initiatief het NK crosstriatlon in 2017 te organiseren tijdens de Rijntocht. 

Samen met 8 anderen werd RZC tweede.  

Door een onverwachte ziekenhuisopname van Jan Harm Vos half november stond de oliebollenactiviteit 

van RZC letterlijk op de tocht. In overleg met de familie Vos heeft het bestuur gezocht naar een 

mogelijkheid om deze activiteit toch doorgang te laten vinden en dankzij de vele vrijwilligers heeft RZC toch 

ook in 2016 weer bijna 19.000 oliebollen gebakken en verkocht. 

Binnen de vereniging is over verschillende onderwerpen discussie ontstaan wat aanleiding is geweest voor 

het bestuur om het huishoudelijk reglement te gaan actualiseren. Het is uiteindelijk niet gelukt om het 

nieuwe hhr voor de ALV gereed te hebben en zal op een volgende ALV worden behandeld. Eén van de 

onderwerpen  waarover veel discussie  is geweest is het verplichte lidmaatschap van officials en de 

daaraan gekoppelde contributie. Op de komende ALV zal een voorstel gedaan worden om deze groep 

leden, maar tevens ook andere leden die vanwege hun functie lid moeten zijn van de vereniging een (deel 

van de) contributie vrij te stellen. Het bestuur zal de vergadering vragen hierover een uitspraak te doen. 

Financieel heeft RZC het afgelopen jaar weer goed gedraaid en is het verlies slechts minimaal. Omdat we 

komende jaren een hogere badhuur moeten gaan betalen zal echter de contributie langzaam stijgen om dit 

te kunnen opvangen. 

 

In het afgelopen jaar zijn verschillende commissies opgericht. De sponsorcommissie heeft enkele 

sponsoren gevonden voor een financiële bijdrage of een gift in natura. De Facebook commissie zorgt dat er 

met enige regelmaat nieuwsfeiten geplaats worden op Facebook, en heeft ondertussen zo’n 500 volgers. 

De PR-commissie is zojuist van start gegaan en ook de openingscommissie voor het nieuwe zwembad en 

de kledingcommissie gaan van start. Voor deze laatste twee commissies zijn nog hard vrijwilligers nodig. 

Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft een sponsor RZC in nieuwe kleding gestoken. 

 

Hans Zweers. 

 

 

 

 

 

  


