Van de Voorzitter
Het jaar 2017 is het jaar dat het NK Crosstriatlon succesvol is georganiseerd, het jaar waarin
RZC weer met een herenteam in de waterpolocompetitie is uitgekomen, het jaar waarin vele
mooie prestaties zijn geleverd, maar vooral het jaar waarin eindelijk het nieuwe zwembad is
opgeleverd. Door het uitstellen van de oplevering van het zwembad is de start van het seizoen
2017-2018 niet optimaal geweest. Maar door de inzet en flexibiliteit van velen, waarvoor veel
dank, is de overlast gelukkig beperkt gebleven.
We hebben er lang op moeten wachten maar uiteindelijk is het multifunctionele centrum
Doelum eind oktober 2017 in gebruik genomen. Met ingang van 6 november 2017 vormt
Doelum het nieuwe thuis van RZC. Een thuis waar we met z’n allen trots op mogen en moeten
zijn. Het is het wachten waard geweest. Het zwembad, maar ook de rest van Doelum, is een
schitterende aanwinst voor de gemeente Renkum en RZC heeft eindelijk weer een volwaardig
eigen thuisbad. Het was, en is nog steeds een beetje wennen, maar Doelum voelt al als thuis.
Doelum biedt uitstekende mogelijkheden voor RZC, de benodigde faciliteiten zijn aanwezig,
de gemeente heeft optimaal meegedacht en meegewerkt en de afstemmingen met Optisport,
de Reddingsbrigade en Waag zijn constructief.
Nu we gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad behoort het reizen door de regio voor
de trainingen en thuiswedstrijden gelukkig tot het verleden. Het is ook mooi te zien hoe de
verschillende groepen naast elkaar gebruik maken van het zwembad. Dit draagt zeker bij aan
het gevoel één vereniging te zijn, het beter benutten van elkaars vaardigheden en de
interactie tussen afdelingen.
Dat RZC met het nieuwe thuisbad ook bij de KNZB opvalt, blijkt uit de vraag om regionale
zwemkampioenschappen te organiseren en het faciliteren van de Superspettersdag.
De komst van het nieuwe zwembad betekent ook een nieuwe start. Nieuw in de zin van
eindelijk een zwembad waar thuiswedstrijden kunnen worden georganiseerd en waar alle
trainingen en lessen van RZC plaatsvinden. Maar ook nieuw omdat de verantwoordelijkheid
die RZC heeft ten aanzien van het zwembad is veranderd. RZC moet taken uitvoeren die
bijdragen aan de exploitatie van het zwembad. Deze taken worden uitgevoerd onder
aansturing en verantwoordelijkheid van Optisport. Momenteel worden toezicht- en
schoonmaaktaken door RZC verricht. Deze taken zijn nieuw en in de afgelopen periode is
daarmee al de nodige ervaring opgedaan. Met z’n allen zal een modus gevonden moeten
worden om de taken zo goed mogelijk uit te voeren waarbij ook een eerlijke verdeling over de
verschillende groepen en afdelingen dient te worden gerealiseerd. Alle ideeën om dit te
bereiken zijn welkom!
De perikelen rondom de nieuwbouw en de daarbij behorende afstemmingen met de
gemeente en Optisport hebben de afgelopen jaren veel tijd kost. Mijn eerste periode als
voorzitter van RZC heeft dan ook met name in het teken gestaan van de uiteindelijke overgang

naar Doelum. Nu Doelum in gebruik is en we daar langzaam onze draai gaan vinden, is er meer
tijd om te focussen op andere aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan een verdere
samenwerking tussen de verschillende groepen en afdelingen, het uitbreiden van kader, het
zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt, en het vergroten van het gevoel van ‘ons’
zwembad. Aan deze aspecten wil ik, naast natuurlijk de externe aangelegenheden, in mijn
tweede periode prioriteit geven.
Ook de effecten op de begroting en contributie van de verhoogde huurlast in Doelum en
verlaagde bijdrage van de gemeente aan de huur verdienen in de komende jaren de nodige
aandacht. In principe moet iedereen lid kunnen worden en blijven van RZC.
Een vereniging als RZC kan niet zonder vrijwilligers, RZC draait op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn
nodig als kader, als officials, bij de organisatie van wedstrijden en bij de overige RZCactiviteiten. Iedereen kan vrijwilligerstaken verrichten, zowel leden, ouders van leden als
overige geïnteresseerden. Er is altijd wel iets dat je kunt doen, dus doe mee en meld je aan!
Alle vrijwilligers wil ik hartelijk danken voor hun inzet.
In de komende maanden wil ik in gesprek met leden, kader, vrijwilligers en ouders om uit
eerste hand te vernemen wat er speelt en leeft. Het delen van persoonlijke ervaringen en
ideeën draagt bij aan het succes van RZC als geheel. Alleen met z’n allen kunnen we zorgen
dat RZC een mooie vereniging blijft voor iedereen.
Sportieve groeten,
Werner Koch
Voorzitter RZC

