Jaarverslagen 2019
Secretaris (Hans Zweers)
RZC heeft in 2019 weer uitstekend gepresteerd, zowel op sportief gebied
als sociaal gebied. We zien dat alle afdelingen goed en zelfstandig
opereren, een stijgende of stabiele lijn is wat betreft de prestaties en
leden, en er steeds meer nieuwe initiatieven ontplooid worden. RZC is een
vereniging die er mag zijn, langzaam groeit en financieel gezond is, maar
ook voor nieuwe uitdagingen staat. Wij zijn RZC.
Naast de reeds bekende activiteiten zoals de Nieuwjaarsduik,
clubkampioenschappen, zwemvierdaagse, rijntocht-crosstriatlon,
schoolzwemkampioenschappen (en meer), zijn er ook nieuwe activiteiten
geweest. Een gezamelijke nieuwjaarsborrel met DKOD (korfbal) en
Bakkershaag (tennis) in Doelum en een minipupillen waterpolotoernooi
zijn hier voorbeelden van. Stuk voor stuk waren dit successen. Voor het
komend jaar zijn meer nieuwe initiatieven aangekondigd. De
thuiswedstrijden bij de waterpolo en de zwemafdeling in Doelum zijn ook
niet meer weg te denken. Op initiatief van enkele masters is gestart met
vinzwemmen, een tak van sport die RZC nog niet aanbood. In eerste
instantie werd dit goed ontvangen, maar door terugloop van
geïnteresseerden is hiermee helaas gestopt.
Het dagelijks bestuur bestaande uit Werner Koch (voorzitter), Rita van der
Horst (penningmeester) en Hans Zweers (secretaris) en het algemeen
bestuur, bestaande uit het db aangevuld met Irma Hommenga (Aquafit),
Janet Ariese (Superspetters), Jessica Godijn (Waterpolo), Alef van Brakel
(Ledenadministratie), John van Susteren (Zwemafdeling) en sinds het
najaar met Rob Mulders (Triatlon) zijn beiden 5 maal in reguliere
vergadering bijeen geweest en een aantal maal voor speciale overleggen.
De functie van penningmeester is vacant sinds de algemene
ledenvergadering van 2019. Omdat een nieuwe penningmeester nog niet
gevonden is, heeft Rita van der Horst de functie tot heden vervuld.
Op verzoek van de algemene ledenvergadering van 2018 is de algemene
ledenvergadering van 2019 op een zaterdagmiddag gehouden zodat ook
jongere leden deel zouden kunnen nemen aan deze vergadering. Op deze
vergadering was geen van de jongere leden aanwezig zodat besloten is de
vergadering weer op een woensdagavond te houden.
In het tweede jaar op rij heeft RZC voldaan aan de vrijwilligersinzet zoals
overeengekomen met de gemeente Renkum. Deze inzet betreft het
schoonmaak van het bad na gebruik en het houden van toezicht tijdens
1

het banenzwemmen. Dit is vrijwel probleemloos verlopen, maar moet zich
wel verder ontwikkelen de komende jaren.
Daarnaast zien we, met uitzondering van de Superspetters, een lichte
stijgende lijn in het aantal vrijwilligers tijdens de trainingen, de
wedstrijden en andere activiteiten. Een mooie ontwikkeling, maar zonder
extra vrijwilligers bij de Superspetters hebben we toch een extra uitdaging
(probleem).
Via de Superspetters heeft RZC enkele extra stagiaires van het Dulon
College uit Ede voor een studiejaar erbij gekregen. Helaas zijn twee van
de vier stagiaires voortijdig gestopt en heeft de Superspetters er niet veel
profijt van, maar de twee anderen zorgen voor net dat kleine beetje extra.
In 2018 had het bestuur zich ten doel gesteld de daaropvolgende jaren
zowel het huishoudelijk reglement (hhr) als de statuten te herzien. RZC is
vrij het hhr op te stellen en heeft een eigentijdse versie daarvan
opgesteld. Deze is als concept aan alle leden toegestuurd ter
voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 2019. Op deze
vergadering is het hhr vrijwel ongewijzigd aangenomen en alle leden
hebben dus kennis kunnen nemen van het hhr zoals die vanaf april 2019
van toepassing is. Leden kunnen het hhr bij de secretaris opvragen en
nieuwe leden krijgen deze toegestuurd na aanmelding. In navolging op
het nieuwe hhr zijn de statuten herzien. Hierin is RZC minder vrij een
heeft zich ten dele te houden aan de modelstatuten van de KNZB. De
nieuwe statuten zijn voorgelegd aan de KNZB en zullen op de
ledenvergadering van 2020 aan de leden ter goedkeuring worden
voorgelegd. Dit resulteert echter ook in enkele kleine aanpassingen in het
hhr.
In 2019 is een datalek geconstateerd in het kader van de algemene
verordening gegevensbescherming. Op de website stond een bestand met
adresgegevens van leden van enkele jaren geleden. Hoewel op de website
geen link stond gekoppeld aan dit bestand, was het bestand wel te vinden.
Dit was aanleiding om hiervan melding te maken van de autoriteit
gegevensbescherming en de betrokken leden en oud-leden te informeren
over het lek. Uiteraard is het bestand direct verwijderd.
In de zomer werden we opgeschrikt vanuit de gemeentepolitiek over het
ter discussie staan van de gemeentelijke subsidie aan RZC. Hoewel dit
toen een eenmalige incident leek te zijn waar RZC goed uit leek te komen,
kwam de subsidie in de najaarsvergadering van de gemeenteraad
nogmaals ter discussie. Één van de politieke partijen was voornemens een
motie RZC in te dienen met als doel de subsidie stop te zetten. Het
bestuur was van mening hierop te reageren door de gemeenteraad aan te
schrijven en gebruik te maken van het burgerspreekrecht. Uiteindelijk is
de motie aangepast komt er een algemene herijking van gemeentelijke
subsidies. Hiermee is de subsidie niet veiliggesteld voor de langere
termijn, maar voor 2020 verandert er niets.
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RZC is in 2019 in het nieuw gestoken wat betreft het tenue. De
kledingcommissie, die verantwoordelijk is voor de clubkleding, heeft een
nieuwe stijl met meer zwart en minder oranje uitgezet die overwegend
zeer positief ontvangen is. Hiermee heeft RZC ook afscheid genomen met
het ter beschikking stellen van de kleding en zijn de leden verplicht zelf
een eigen setje aan te schaffen. Met de oliebollenopbrengst van 2018 is
een tegemoetkoming in de kosten bewerkstelligd.
De pr-commissie heeft weer enkele nieuwsbrieven uitgebracht die goed
gelezen wordt. Daarnaast wordt de Facebookpagina goed bijgehouden.
In het voorjaar zijn veel kaderleden en toezichthouders op cursus
levensreddend handelen (reanimatie en AED) en eerste hulp bij
waterongevallen geweest, zodat vrijwel het gehele kader kan handelen als
er onverhoopt iets mocht overkomen. Daarnaast zijn veel kaderleden op
inhoudelijke cursus geweest. De trainersopleiding van de zwemafdeling
waaraan 13 kaderleden en de officialopleiding zijn hier een voorbeelden
van. De oliebollenopbrengst van 2019, ongeveer 3500 euro, zal in 2020
gebruikt worden voor clinics.
Terugkijkend dus een goed jaar. Helaas heeft RZC afscheid moeten nemen
van enkele betrokken (oud)leden. We hebben hier op gepaste wijze bij stil
gestaan.
Ledenadministratie (Alef van Brakel)
De ledenadministratie (LA) houdt zich in 2019 vooral bezig met het
gegevensbeheer van haar leden. Daaronder valt ook het toekennen van
de juiste contributie en de maandelijkse contributie incasso’s en
eenmalige jaarlijkse startgelden. De LA draagt zorg voor een juiste
implementatie van de privacywet (AVG) en zorgt dat er met gegevens van
leden zorgvuldig wordt omgegaan. De LA is betrokken geweest bij het
opstellen van een veiligheidsdossier, privacyverklaring en meer. Sinds
2018 heeft de LA ook zitting in het algemeen bestuur; een positieve
ontwikkeling omdat de LA zo beter weet wat er speelt binnen de
afdelingen en vraagstukken sneller kunnen worden beantwoord.
Het ledenverloop in 2019 was als volgt
˗ Op 1 januari 2019 heeft RZC 354 leden (191M/163V) (340 in 2018)
˗ Op 31 december 2019 heeft RZC 380 leden (201M/179V)
(+10M+16V)
˗ Het totale ledenverloop (aan- of afmeldingen) in 2019 was 170
˗ Aantal aanmeldingen: 94 (110 in 2018)
˗ Aantal afmeldingen: 76 (94 in 2018)
˗ Aantal leden die binnen het jaar weer lid af waren: 8 (13 in 2018)
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Een voorzichtige conclusie uit deze cijfers is dat RZC een gezonde groei
doormaakt. Daarbij komen bij de afdelingen Masterzwemmen en Triatlon
de meeste aanmeldingen binnen. Ook het aantal leden met een NTB
atletenlicentie via RZC (26) is fors gestegen.
Zoals te verwachten komen de meeste leden uit de directe omgeving van
Renkum. Voornaamste plaatsen zijn Renkum, Heelsum, Doorwerth,
Oosterbeek, Bennekom, Wageningen (Hoog), Heteren, Arnhem, Ede,
Nijmegen, Wijchen en Veenendaal. De twee uitschieters zijn de provincies
Friesland en Groningen.
Triatlon-afdeling (Rob Mulders)
Het aantal leden van de triatlon-afdeling blijft groeien. Aan de start van
2020 zijn er 30 triatleten bij de afdeling.
RZC heeft met groot succes weer deelgenomen aan de competitie.
Achtereenvolgens zijn er een 4e, 3e, 2e, 3e en 5e plek met het team
behaald in Almere, Weert, Rotterdam, Stein en Amersfoort. Hiermee is
promotie afgedwongen, zodat volgend jaar een tweede competitieteam bij
de heren kan deelnemen. Om het goede einde van de competitie te vieren
is het seizoen met een team-bbq afgesloten. Ook het aantal triatlonnende
dames is in 2019 sterk toegenomen, waardoor besloten is om voor 2020
ook met een damesteam aan de competitie deel te nemen. Hiermee komt
het aantal competitieteams in 2020 op 3.
Op 31 augustus vond alweer de 6e Renkumse Crosstriatlon plaats.
Gecombineerd met de Rijntocht is dit een prachtig evenement waar
deelnemers uit het hele land met veel enthousiasme op af komen. Vanuit
de triatlon-tak wordt hieraan bijgedragen in de organisatie en de
wedstrijd.
De trainingen van de triatlon-afdeling zijn in 2019 uitgebreid met een
looptraining op de dinsdagavond. Deze looptraining is vooral gericht op de
looptechniek en loopsnelheid en wordt vooralsnog goed bezocht door ca. 6
mensen per week. Overige trainingen worden meegedaan met de
algemene masters-zwemtrainingen en op zaterdag wordt na het
zwemmen gemeenschappelijk gelopen vanaf Doelum in de bossen rond
Renkum en Heelsum.
Tot slot zijn er veel initiatieven vanuit de triatlon groep waarop telkens
veel mensen afkomen. Zo is er eind maart een trainingsweekend in de
Belgische Ardennen georganiseerd, is er gemeenschappelijk in Arnhem
gestart op de team-triatlon en wordt er veel gezamenlijk koffie gedronken
en getoost met een biertje op de afsluitende borrel van het jaar.
Voor komend jaar hopen we dan ook de trend door te zetten met veel
successen op sportief vlak en veel gezelligheid tijdens evenementen.

Zwemafdeling (John van Susteren)
De zwemafdeling heeft weer een mooi jaar achter de rug waarbij door de
Masters, Senioren, Jeugd en Junioren in zowel de zomer als de winter
veelvuldig werd deelgenomen aan de Gelderse Kampioenschappen en de
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Nederlandse Kampioenschappen. In de landelijke competitie is goed
gestreden en is behoud gerealiseerd in de B-competitie. Binnen alle
leeftijdsgroepen (van Swimkick tot Masters) wordt door een enthousiast
team van trainers bestaande uit (oud(ere)-)zwemmers en ouders training
gegeven om technisch en conditioneel beter te worden. Hierbij staat
plezier en samenhorigheid hoog in het vaandel. Mede door de
Zwemmerscommissie wordt hier ook buiten de normale zwemactiviteiten
aandacht aan besteed. Een goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijke
“diner” na de thuiswedstrijden in de competitie, waarbij daarna steevast
de thuisspelende poloteams hartstochtelijk worden aangemoedigd. Tot
slot blijft het jaarlijkse “uitje” naar Bielefeld in populariteit toenemen. De
groep is ieder jaar weer groter en opvallend is dat steeds meer jongere
zwemmers uit de Minioren-groep de uitdaging aan durven om een heel
weekend naar Duitsland te gaan om te racen in een 50m buitenbad.
Daarnaast stijgt ook het animo onder de ouders/masters om mee te gaan
en te gaan racen.
De Swimkick-leeftijd is een stabiele groep die altijd klein begint en
gedurende het seizoen groeit, waarbij aan het eind van het seizoen de
oudste zwemmers doorstromen naar de minioren. Steeds meer minioren
weten ook de combinatie met het waterpolo te maken bij de minipupillen.
De Minioren groep is dit jaar stabiel gebleven qua aantal. Een redelijk
aantal zwemmers van deze groep zal na de jaarwisseling kennis gaan
maken met de Junioren. Ondanks alle verschillende niveaus is er voor
iedereen iets te leren tijdens de trainingen en wedstrijden. Voor velen is
de trip naar Bielefeld een bijzondere ervaring.
De Junioren groep heeft dit jaar slechts enkele zwemmers zien vertrekken
naar de Jeugd/Senioren. De snellere Junioren weten op het Gelders
kampioenschap het podium te halen en zelfs kampioenschappen binnen te
slepen, maar ook in de breedte worden alle persoonlijk records continue
verbroken. Op het Gelders kampioenschap waren de jongens zelfs met
twee estafettes op het podium te vinden.
De Jeugd/Senioren zijn een stabiele groep waarbij iedereen graag blijft
“hangen”. Deelname aan de kampioenschappen is voor een aantal een
sportieve doel, zowel individueel als in estafette verband, maar de
gezelligheid is daarnaast ook belangrijk. Dit blijkt vooral uit alle
zwemmers die voor studie elders gaan wonen, maar toch verbonden
blijven, door mee te blijven trainen als de mogelijkheid er is en het team
te versterken tijdens de competitiewedstrijden. Hier wordt veel energie
uitgehaald en geeft het gevoel van verbondenheid.
De Masters zijn de grootste groep en toont duidelijk aan hoe populair
zwemmen is. Naast de vele zwemmers die al jaren lid zijn, blijft deze
groep groeien met nieuwe zwemmers. Mede door de
Rijntocht/Crosstriatlon, blijven er steeds weer cursisten hangen bij de
Masters. Bij deze groep staat presteren niet voorop, maar gezelligheid,
lekker bewegen en fit blijven. Al wordt er steevast door een vaste groep
deelgenomen aan de Nationale Kampioenschappen en is het Gelders
Master Kampioenschap ieder jaar weer een doel om te winnen. Dit jaar
werd de 2e plek geprolongeerd.
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Super Spetters (Janet Ariese)
Het afgelopen jaar hebben we weer veel kinderen met plezier lesgegeven,
in totaal hebben 21 kinderen hun zwemdiploma gehaald!
Wederom krijgen wij veel positieve reacties en merken we dat er binnen
Renkum veel wordt gedaan aan “mond op mond reclame”. Wij krijgen
zelfs aanmeldingen van buiten Renkum. Wij zijn erg blij met alle positieve
reacties en aanmeldingen, maar helaas is hierdoor wel een wachtlijst
ontstaan van ongeveer 12 maanden.
Ook dit jaar zijn we weer actief op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers,
die ons kunnen helpen met de zwemlessen. Helaas hebben we nog geen
mensen kunnen vinden met een diploma en zelfstandig les kunnen geven,
maar zijn wel heel erg blij met een aantal moeders die ons extra
ondersteunen in het water. Hierdoor kunnen de groepen wat groter
blijven.
De jaarlijkse audit van de KNZB heeft weer plaatsgevonden in november
en wij zijn wederom met mooie voldoendes beoordeeld.
Als laatste willen wij alle ouders bedanken, die ons ook dit jaar hebben
geholpen met het schoonmaken, toezichthouden en die ons ondersteund
hebben in het water. Wij waarderen het enorm dat ouders zich in willen
zetten. Wij hopen ook in 2020 op jullie hulp rekenen, namens alle
kaderleden Bedankt!!
Waterpolo-afdeling (Jessica Godijn)
Heren:
Het heren team speelt in de 3de klasse, na een goede start gaat het in de
competitie nu wat minder. Toch gaan we ervan uit om volgend jaar nog
steeds in de 3de klasse te spelen. De heren hebben sinds korte tijd een
nieuwe coach/trainer dus zien de toekomst goed tegemoet. Het team
bestaat uit 15 spelers en hopen deze zomer nog wat extra spelers te
kunnen verwelkomen. De sfeer in de groep is goed en de trainingen
werden dit jaar beter bezocht dan vorige jaar. En hopen dit in 2020 ook
door te zetten.
Dames:
Het damesteam draait lekker mee in de 2e klasse, vorig seizoen en dit
seizoen weer. Het is prettig dat er stabiliteit is met Frans als trainer en
Marieke als aanvoerder. Er wordt hard gewerkt voor en met elkaar en met
heel veel plezier. De verantwoordelijkheid voor voldoende spelers tijdens
wedstrijden en trainingen pakken we steeds beter met elkaar op. Een paar
nieuwe speelsters zijn dan ook prima in het team geland. Het is echt een
team en daar zijn we trots op.
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Jeugd:
Het jeugdteam is dit seizoen begonnen onder de 17. Dat was een grote
stap aangezien de helft van het team nog in de leeftijd valt voor de onder
de 15 competitie. Wij zijn dan ook open dit seizoen in gegaan zonder
verwachting. We zijn nu halve wegen de competitie en het team heeft
zelfs al een aantal wedstrijden gewonnen. De meeste wedstrijden zijn nog
redelijk zwaar maar daar leren we alleen maar weer van. Vanaf dit
seizoen is er ook verandering gekomen in de trainingen. De zwemtraining
is komen te vervallen en daarvoor in de plaats is een 2de waterpolo
training gekomen op de donderdagavond in het doelgroepen bad. Deze
training wordt gegeven door Antonie en Erik met af en toe hulp van de
heren. De dinsdagavond training is hetzelfde gebleven. Deze training
wordt gegeven door Christel en Anette. Ook dit seizoen wordt er vanuit de
ouders weer de nodige vrijwilligers taken uitgevoerd waaronder de wofficialtaken. Het team is weer in het nieuw gestoken met de nieuwe
zwemkleding en bidons gesponsord door ouders.
Minipupillen
Afgelopen jaar kijken we terug op een jaar waarin de minipupillen een
enorme groei hebben gemaakt. Vanuit alle kanten van de gemeente
komen kinderen kijken en sluiten zich aan. We zijn inmiddels uitgegroeid
tot een groep van 20 kinderen. Met deze groep gaan we naar toernooien
en hebben we sinds dit seizoen een onderlinge competitie met
verschillende verenigingen uit de buurt.
Het is nog even zoeken hoe de doorstroom vorm moet krijgen van deze
groep naar de volgende maar ook daar zijn al goede ideeën over! Jessica,
Renate en Ferdinant gaan er weer met veel energie tegenaan.
Het waterpolosecretariaat draait heel goed door inzet van de dames,
Anette en Christel. Dit kost achter de schermen veel tijd en aandacht.
Vooral bij de start van het seizoen. Wel is het zo dat we een uitdaging
hebben om in de toekomst voldoende scheidsrechters aan boord te
hebben en te houden.

Aquafit (Irma Hommenga)
Wij trainen iedere dinsdagavond met 11 dames en de eerste dinsdag van
de maand drinken wij gezamenlijk koffie. Het is een sportieve, hechte en
gezellige groep die zelfs tijdens de vakantiestop op de dinsdagavond een
fietstocht organiseren. Afgelopen jaar hebben wij er 2 nieuwe leden
bijgekregen en hopelijk komen er dit jaar ook weer een aantal bij. Ik wil
graag een aantal nieuwe aquafitness materialen uitzoeken zodat ik dit jaar
met nieuwe oefeningen meer afwisseling en nieuwe uitdagingen aan de
lessen kan toevoegen.
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