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Van het bestuur
We zwemmen al weer bijna een half jaar in ons nieuwe zwembad Doelum en het lijkt
allemaal zo gewoon. Er wordt hard getraind, gezwommen, wedstrijden gespeeld, aan de
conditie gewerkt en zwemvaardigheden bijgebracht.
Van schoonmaak tot privacy
Ons nieuwe onderkomen brengt veel veranderingen in de vereniging met zich mee. Te denken
valt aan de wijze hoe we met elkaar omgaan nu we veel meer zichtbaar zijn in Renkum, hoe we
alle trainingen in de beschikbare uren kunnen passen, maar ook hoe we met de accommodatie
om moeten gaan en de taak en verantwoordelijkheden die we hierin hebben. Zo wordt nu na
afloop met vereende krachten gewerkt om het zwembad schoon op te leveren zoals dat is
overeengekomen met de Gemeente Renkum en Optisport in de aanloop naar het nieuwe bad.
Hierover heb je kunnen lezen in de vrijwilligersnieuwsbrief van vorige week. We beginnen
onze draai erin te vinden en komen erachter wat mogelijk en wenselijk is. Achter de schermen
wordt nog hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten voor wat betreft contracten met
Optisport over schoonmaak, toezicht en verantwoordelijkheden. Hier zal nog wel de nodige
gesprekken over gevoerd worden met Optisport, de KNZB en de Gemeente Renkum voordat
alles is afgestemd. Maar er gebeurt meer. Zo moeten we ook voorbereid zijn voor de invoering
van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Contributie blijft gelijk
In de aanloop naar de ledenvergadering in maart is veel energie gestoken om de stijgende
kosten die gepaard gaan met het nieuwe zwembad in de begroting te verwerken met als doel de
contributie minimaal te laten stijgen. En dat is gelukt. We hebben de contributie van 2017 voor
2018 kunnen handhaven. De discussie omtrent afkopen van de schoonmaak is uitgebreid op de
ledenvergadering gevoerd. Een noodzakelijke contributieverhoging voor alle leden van meer
dan 5 euro per maand om de afkoop van de 1000 uren vrijwilligerswerk mogelijk te maken werd
door het bestuur als onwenselijk ervaren en de meeste aanwezige leden hebben hier ook niet
op aangedrongen.
Mooie prestaties van sporters en vrijwilligers
Met de laatste maanden voor het eind van het seizoen voor de boeg worden nog steeds goede
prestaties bereikt, leuke initiatieven ondernomen en veel vrije tijd gestoken door ons kader,
officials en andere vrijwilligers. Iedereen die een steentje bijdraagt aan het succes van RZC
verdient een blijk van waardering. Daarvoor onze dank!
Werner Koch, Rita van der Horst, Hans Zweers.

(foto's - KNZB)

Team Airborneschool naar Nationale
Schoolzwemkampioenschappen
Op 21 april hebben drie scholenteams uit
Renkum meegedaan aan de regionale
schoolzwemkampioenschappen in Oldenzaal.
Daar werd heel goed gezwommen. Het team
van Max, Jelle, Lieve, Shannon, Anne en Gijs
van de Airborneschool is door naar de
nationale schoolzwemkampioenschappen op
23 juni in Alblasserdam!
Ook het andere team van de Airborneschool
deed het goed, maar viel net buiten de prijzen.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
In totaal deden er drie Renkumse teams mee in
Oldenzaal. Deze teams werden op 8 april jongstleden nummer 1, 2, em 3 tijdens het
gemeentelijk schoolzwemkampioenschap in Doelum (een team van de Airborneschool werd
kampioen, het team van de Don Boscoschool werd tweede en nog een team van de
Airborneschool werd derde.
Een team bestaat uit kinderen van dezelfde school maar de kinderen komen wel allemaal uit verschillende
groepen: dus kleine en grotere basisschoolleerlingen vormen samen het team. Maximaal de helft van een team
mag bestaan uit RZC-zwemmers.

Wouter Hamming van PC Score biedt Eric (master en lid sponsorcommissie) en Willem (trainer) de iPads aan.

Nieuwe materialen
dankzij sponsors
Afgelopen jaar hebben we materialen
gekregen of kunnen aanschaffen die op
de wensenlijst van de verschillende
afdelingen stonden.

Nieuwe sponsor
We hebben goed nieuws van de
sponsorcommissie. Van PC Score in
Renkum hebben we twee iPads
gekregen die voorzien zijn van de
allerbeste waterdichte hoezen, zodat
de iPads ook in het zwembad kunnen
worden gebruikt.
Zo kunnen we de trainingen nog beter
maken door de aanwijzingen visueel te
ondersteunen. Immers door te filmen en
op de iPad direct af te spelen worden de
instructies veel duidelijker. Weer een
stap om zoveel mogelijk uit de
wedstrijden en trainingen te halen. Het is
ons beider ambitie om de samenwerking
verder te ontwikkelen. De samenwerking
is voorlopig voor 2 jaar.
PC Score is een bekend bedrijf in
Renkum waar je terecht kunt voor je
persoonlijke en zakelijke
automatiseringsuitdagingen en
computerbenodigdheden Daarnaast
bieden zij allerlei services aan zoals
reparatie, onderhoud en hulp-op-afstand.
Aangezien PC Score ons als vereniging
helpt, zou het mooi zijn als we als RZCleden ook bij hen langs gaan als we iets
nodig hebben. De prijzen zijn absoluut
competitief bij PC Score.

De Aquafitters waren heel blij met de 20
BElegs, de communicatie-oortjes worden
gebruikt bij de trainingen van de
wedstrijdzwemmers en ook voor de
landtrainingen zijn materialen aangeschaft.
De onderwatercamera voegt een nieuwe
dimensie toe aan de trainingen en begin
april hebben we twee iPads met hoesjes
gekregen die iedereen bij trainingen en
wedstrijden kan inzetten. Dit allemaal
dankzij de volgende sponsors:
Intersteel, Watercheck, Wellcome
Medical bv, Wellcome Engineering
Consultancy, Osma, PC Score (iPads),
Franks Fietsenwinkel, Multimate,
Outback BV en de Citadel.
Ook de waterpoloërs hebben
materialen gekregen van hun sponsors:
wedstrijdballen (TIJOReuvers) en
rugzakken Heren (Sleutelwacht
Nederland).
De Rijntocht werd ondersteund door
Parenco, Sjuuls Bloemen en planten en
Top in uw Regio.
Hartelijk dank aan al deze sponsors, het
maakt het trainen in en om het bad nog
leuker!

Inschrijving Rijntocht weer geopend
Het open waterseizoen is staat weer voor de deur en de eerste inschrijvingen voor de
Rijntocht zijn al weer binnen. De al bijna klassieke Rijntocht en de crosstriatlon vinden dit
jaar plaats op zaterdag 25 augustus.
De editie 2017 was tevens het NK cross-triatlon maar dit kampioenschap wordt om de twee jaar
gehouden, dus editie 2018 wordt een ‘gewone’ wedstrijd.
Goed voorbereid aan de start
In de zomer kunnen alle RZC-leden zich weer voorbereiden in het buitenbad De Vrije Slag in
Bennekom. Voor niet-leden is er de mogelijkheid om in juli en augustus tegen betaling aan te
haken bij deze trainingen en zo goed getraind aan de start te verschijnen.
Inschrijven voor de Rijntocht en de Crosstriatlon kan via de RZC-site.

Nieuws van de kledingcommissie
Oude tenues voor het goede doel
Binnenkort gaat de oude RZC kleding naar het goede doel
Welcome Home Ministries Africa (Taclla) in Uganda
(www.welcomehomeafrica.nl). Dus wie nog oude tenues
heeft liggen en ze kwijt wil, kan ze inleveren bij ons.
Badjassen voor SuperSpetter-trainers
We hebben een gift ontvangen van een sponsor (die graag
anoniem wil blijven) voor badjassen voor de SuperSpetters.
Fantastisch! We hebben dertien jassen besteld en laten
borduren met ons logo en onze naam. Op donderdag 22
maart hebben de trainers van de SuperSpetters de jassen in
ontvangst genomen, zoals ook al op Facebook <link> was te
zien. De foto én onze dank gaan uiteraard ook naar de
sponsor.
Zwembroeken en tassen
De heren van het waterpoloteam zijn onlangs voorzien van nieuwe zwembroeken en nieuwe
tassen dankzij sponsoring door twee werkgevers van de waterpolomannen. Een mooi gebaar
waarvoor natuurlijk ook heel veel dank.
Op zoek naar nieuwe tenues
We zijn nog steeds druk bezig een nieuw clubtenue te vinden. De kleur oranje is echter schaars
in de teamlijnen van diverse merken sportkleding. Wel zijn we met een leverancier van
zwemartikelen in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn en ook over mogelijke een
kortingscode.
Tenslotte nog het volgende. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het tenue, gewassen en
ontdaan van naamlabels, te worden ingeleverd. Dat kan bij ons of op de laatste training bij de
trainer. Voor vragen over de kleding, passen of omruilen voor een andere maat kun je een
mailtje sturen naar de kledingcommissie kleding@rzcrenkum.com. Het mailadres staat ook op
de website.
Mariska Rochat en Martine Koch

Leuke dingen doen voor leden!

RZC is meer dan zwemmen en is beroemd om haar leuke activiteiten naast de zwem- en
polotrainingen. Dat willen we graag voortzetten!
De huidige Zwemmerscommissie (ZC) wil plaatsmaken voor nieuwe, actieve leden die het leuk
vinden om een paar keer per jaar activiteiten te bedenken en te organiseren voor verschillende
zwem- en polo-afdelingen van RZC. Denk aan een spelletjesmiddag, knutselochtend of
filmavond voor de Sterrenplan- en Miniorenzwemmers. Midgetgolfen, filmavond, Bounzen in
een trampoline park of schaatsen met de junioren en waterpolojeugd. En een sportief uitje of
gala(diner) voor de Jeugd/seniorenzwemmers.
Heb jij hier ook goede herinneringen aan? Ben jij 14 jaar of ouder en wil je de
Zwemmerscommissie komen versterken? Stuur dan een mailtje naar:
ZwemmersCommissie@outlook.com zodat de ZC kan blijven bestaan en er voor iedereen leuke
activiteiten blijven naast de zwemtrainingen. Heb je vragen hierover? Laat ons dat ook weten
via de mail.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@rzcrenkum.com toe aan uw adresboek.

