Jaarverslag 2017 secretaris
Het dagelijks bestuur van RZC bestond in 2017 uit
 Werner Koch, Voorzitter
 Rita van der Horst, Penningmeester
 Hans Zweers, Secretaris
Het bestuur is bijeengekomen op de even maanden, behalve in augustus.
Het dagelijksbestuur werd bijgestaan door het algemeen bestuur, bestaande uit
 Alef van Brakel, ledenadministratie
 John van Susteren, vertegenwoordiger zwemafdeling
 Janet Ariese en Leslie Lövering, vertegenwoordigers Superspetters
 Inge Klos, vertegenwoordiger Aquafit
 Jessica Godijn, vertegenwoordiger waterpolo
 Geert van Duinhoven, vertegenwoordiger triathlon.
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kwamen bijeen op de oneven maanden, behalve in juli.
2017 stond voor het grootste deel in teken van de verhuizing naar het nieuwe zwembad in Doelum.
De oplevering stond oorspronkelijk gepland begin juni, maar is uiteindelijk 3 maal uitgesteld zodat 6
november het zwembad in gebruik genomen kon worden, een week na de oplevering van Doelum.
Met de verhuizing zijn vrijwel alle trainingen en lessen van RZC naar Renkum gekomen. Alleen de
dames waterpolo trainen samen met de teamgenoten van EZZ nog 1 uur in het zwembad in Zetten.
Ook alle RZC-wedstrijden van de waterpolo en de zwemafdeling worden sinds november 2017 in
Doelum georganiseerd.
In de periode tussen de zomer en de oplevering van Doelum heeft het bestuur badwater moeten huren
in de zwembaden in de omgeving (Zetten, Wolfheze, Rhenen en Veenendaal). Ten dele lukte het om
alle trainingsuren en lessen in te plannen omdat met de verwachte oplevering eind augustus de
contracten met de zwembaden in het voorjaar waren opgezegd. Het zwembad in Wolfheze kampte na
de zomer met technische problemen waardoor de activiteiten van RZC in het (recreatie)bad bij
Aquarijn ondergebracht moest worden.
Een grote uitdaging had het bestuur met het maken van het nieuwe rooster voor het zwembad van
Doelum. Voor de verhuizing werd gebruik gemaakt van 4-5 verschillende zwembaden waardoor een
aantal trainingen gelijktijdig konden plaatsvinden. Na de verhuizing moest alles in Doelum worden
ingeroosterd, wat leidde tot een verschuiving van lessen en trainingen om alles passend te kunnen
maken. Helaas heeft dit geleid tot enkele verschuivingen die voor sommige ongelukkig uitpakte.
Waarschijnlijk hebben enkele leden hierdoor hun lidmaatschap moeten opzeggen.
RZC is in 2017 gegroeid met twee personen tot 340 leden. De verwachting was een grotere groei, maar
de late oplevering van het nieuwe bad zal dat waarschijnlijk hebben uitgesteld. De aquafit is
gekrompen, de masters en waterpolo zijn daarentegen gegroeid, met name door de komst van een
heren-waterpolo team. Op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 is een voorstel van het
bestuur aangenomen dat alle kaderleden lid moeten zijn van RZC en dat leden die omwille van hun
functie lid moeten zijn van RZC (Kaderleden, officials en bestuursleden) recht hebben op de teruggave

van het algemene deel van de contributie (ondersteunend lidmaatschap, € 6.58 in 2017). Nadat
inzichtelijk was gemaakt welke kaderleden en officials actief zijn bij RZC, zijn de kaderleden en officials
die geen lid zijn aangeschreven dat zij lid moeten zijn en hebben alle kaderleden en officials de
mogelijkheid gehad vrijstelling van het algemenen deel van de contributie terug te vragen. Hiervan is
slechts beperkt gebruik gemaakt (16 personen).
Er zijn een aantal initiatieven ontplooid binnen RZC. Op 1 januari 2017 werd voor het eerst de RZCNieuwjaarsduik in de Rijn georganiseerd waaraan verschillende leden hebben deelgenomen. In het
voorjaar ontstond de pr-commissie die in 2017 een aantal nieuwsbrieven hebben uitgebracht en de
Facebook-pagina van RZC up-to-date houden. De sponsorcommissie hebben enkele sponsoren aan
RZC kunnen binden en hebben in het voorjaar een sponsor-avond georganiseerd. De kledingcommissie
hebben de nieuwe kleding van 2016 in 2017 verder uitgerold en zijn druk bezig kleding op maat voor
de verschillende afdelingen op te zetten. Ook in 2017 is de oliebollencommissie van de grond gekomen
en hebben ongeveer 40 vrijwilligers in december ongeveer 18000 oliebollen gebakken en verkocht. De
opbrengst hiervan zal worden besteed aan het nieuwe scorebord in het zwembad waarvoor RZC een
bijdrage moest leveren. De ZC heeft samen met stichting RZC een groot en welgeslaagd eindfeest
georganiseerd als afsluiting van het clubhuis. Dit clubhuis is uiteindelijk, door de vertraagde oplevering
van Doelum, pas in november gesloopt. De triatlonafdeling/rijntochtcommissie heeft in augustus een
goedgeslaagde rijntocht en crosstriatlon georganiseerd waaraan ruim 400 deelnemers aan deelnamen.
Hieraan was tevens de Nederlandse Kampioenschappen crosstriatlon gekoppeld, wat een extra
dimensie gaf aan deze geweldige activiteit. Het bestuur heeft een avond georganiseerd voor het kader
die in het teken stond van seksuele intimidatie en hoe daarmee omgegaan moet worden. Tevens is
een avond georganiseerd om een meerjarenplan op te stellen. Dit heeft tot heden echter nog geen
gevolg gekregen. Het is uiteindelijk gelukt om een trainer voor de dames waterpolo aan RZC te binden.
Eind 2017 werd duidelijk hoe de invulling van de opgelegde 1000-vrijwilligersuren eruit ging zien. De
vrijwilligersuren, onder verantwoordelijkheid van Optisport, bestaan uit het houden van toezicht langs
de badrand tijdens het recreatief zwemmen van Optisport en het schoonmaken van de vloeren
rondom het bad en de kleedkamers na gebruik hiervan. Het is voor RZC wennen om aan deze
“verplichting” te voldoen maar het bestuur heeft er het vertrouwen in dat RZC deze taak kan
volbrengen.
Op sportief gebied doet RZC het ook goed. De zwemafdeling is in de A-competitie gebleven en heeft
enkele malen zwemmers naar de ONK en NJJK kunnen sturen en de masters zijn Gelders Kampioen
geworden. De waterpolo dames zijn gepromoveerd naar de 2e klasse B. De superspetters hebben de
licentie van de KNZB weten te behouden.
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