
 

 Opgericht 15 juni 1931   Koninklijk goedgekeurd d.d. 10 januari 1969    
  

 Secretariaat:   

 Hans Zweers Petronellaweg 27   6871 EV Renkum   E-mail: secretaris@rzcrenkum.com   Website: www.rzcrenkum.nl 

    

 

Van de Voorzitter 

 

Wat leven we toch in een mooie tijd!  

 

In 2016 beleefde RZC haar 85-jarig bestaan en werd ook duidelijk dat RZC nog zeker niet te oud is. De 

leden en alle activiteiten laten zien dat de vereniging nog steeds jong van geest is. 

 

Op 15 juni 2016, exact 85 jaar na de oprichting, is RZC in een paginagrote advertentie onder de aandacht 

gebracht van de inwoners van de gemeente Renkum. Het jaar 2016 is ook het jaar waarin RZC heeft 

gekozen voor de zwemlesmethode Superspetters van de KNZB, een nieuwe start heeft gemaakt met het 

jeugd waterpolo, nieuw clubtenue heeft gekregen en uitkomt in de A-klasse van de nationale 

zwemcompetitie. Het jaar 2016 is ook zeker het jaar waarin de bouw van het nieuwe zwembad 

daadwerkelijk is begonnen.  

 

Het jaar 2017 is ingeluid met een nieuwe activiteit, de RZC-Nieuwjaarsduik. Gegeven de goede opkomst 

op 1 januari en de aandacht die dat heeft gekregen in de media lijkt een nieuwe traditie voor Renkum te 

zijn geboren. 

 

Het jaar 2017 zal voor RZC een heel bijzonder jaar worden. Uiteraard vanwege de organisatie van het NK 

Crosstriatlon en de mogelijke terugkeer van een heren waterpoloteam. Maar bovenal wordt 2017 het jaar 

van het ‘eigen bad’. Het multifunctionele centrum Doelum, waarvan het zwembad een belangrijk onderdeel 

is, zal naar verwachting in de zomer in gebruik worden genomen.  

 

Vanaf de start van het seizoen 2017-2018 zullen alle activiteiten van RZC in het nieuwe zwembad gaan 

plaatsvinden. Dit heeft het voordeel dat het gevoel één vereniging te zijn toeneemt, zorgt voor het 

gelijktijdig actief zijn van verschillende groepen, biedt mogelijkheden voor het anders inzetten van kader, 

verbetert het benutten van elkaars vaardigheden en stimuleert de interactie tussen afdelingen.  

Het zal ook vragen om flexibiliteit van ons allen. Trainingen, lessen en activiteiten zullen opnieuw worden 

gepland en de gebruikelijke tijdstippen kunnen wijzigen. Het vertrouwde clubhuis gaat verdwijnen en in 

Doelum moeten we, samen met de overige gebruikers, onze draai gaan vinden. Vrijwilligers zullen naast de 

inzet bij eigen activiteiten ook taken gaan uitvoeren bij activiteiten van Optisport.  

De begroting en daarvan afgeleid de contributie worden eveneens geraakt. Doordat alle activiteiten in 

Doelum worden georganiseerd neemt per saldo de huurlast voor RZC toe. Daar staat natuurlijk wel een 

besparing op reiskosten en tijd voor (ouders van) leden tegenover. De gemeente heeft bovendien 

aangegeven dat zij haar bijdrage aan de huur in de komende jaren zal gaan verlagen waardoor RZC zelf 

meer moet gaan betalen. 

  

Het succes van een vereniging kan afgemeten worden aan het aantal leden en de organisatie van 

activiteiten. Beide aspecten laten een positieve ontwikkeling zien. En het gebruik van een ‘eigen bad’ zal 

deze ontwikkeling alleen maar versterken. De initiatieven van leden zijn onuitputtelijk en worden daar waar 

mogelijk gesteund. Gelukkig kunnen de activiteiten worden georganiseerd door en met de inzet van 

vrijwilligers. Om taken beter te kunnen verdelen zijn nieuwe vrijwilligers zeker welkom.  

Het groeien van het aantal leden is goed en ook noodzakelijk om jong te blijven maar mag geen doel op 

zich zijn. De organisatie van de vereniging moet wel meegroeien met het aantal leden. Bovendien bepalen 

de persoonlijkheden en vaardigheden van alle leden de identiteit van de vereniging. Door iedereen met 

mailto:secretaris@rzcrenkum.com
http://www.rzcrenkum.nl/


respect te behandelen en ongewenst gedrag niet te tolereren kan een ieder zich thuis voelen en plezier 

hebben in hetgeen hij of zij doet. RZC is en blijft een vereniging voor iedereen! 

 

Leden, kader, ouders en overige vrijwilligers veel dank voor jullie enthousiasme, betrokkenheid en inzet in 

het afgelopen jaar en ik weet zeker dat we gezamenlijk een hele mooie toekomst tegemoet gaan in 

Doelum. 

 

Sportieve groeten, 

 

Werner Koch 

Voorzitter RZC  

 

 
 

  


