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Jaarverslagen 2020 van de Secretaris, Ledenaministratie en afdelingen (Agendapunt 5a,b,c) 

 

 

Jaarverslag 2020 Secretaris (Hans Zweers) 

 

2020 begon ditmaal zonder een nieuwjaarsduik, zoals de laatste jaren wel het geval was, 

maar met een 100x100 wedstrijd. Direct hierop volgde de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 

in Doelum. Tijdens de algemene bestuursvergadering in de tweede week van het jaar 

informeerde de voorzitter Werner Koch het bestuur over zijn gezondheid en dat hij vanaf dat 

moment zijn functie voor onbepaalde tijd zou neerleggen. Penningmeester Rita van der 

Horst en secretaris Hans Zweers zouden zijn taken waarnemen. Vlak voor de zomer, na een 

goed herstel pakte Werner zijn functie als voorzitter weer op.  

 

Op 11 maart 2020 werd de Algemene Leden Vergadering van RZC gehouden met naast de 

gebruikelijke onderwerpen als de verslagen van de afdelingen, de ledenadministratie en de 

secretaris, het financieel jaaroverzicht, de begroting en het contributievoorstel een voorstel 

voor de nieuwe statuten. In 2019 heeft het DB hard gewerkt om de oude, en deels 

achterhaalde statuten te herschrijven en te laten toetsen bij de KNZB. De verwachting was 

dat er weinig tot geen wijzigingen vanuit de vergadering zouden komen. Slechts 1 wijziging 

werd voorgesteld, betreffende het aantal stemmen wat nodig zou zijn bij een eventuele 

volgende statutenwijziging. Rond deze tijd begin het Covid-19 virus in Nederland om zich 

heen te grijpen wat mogelijk de reden was voor de lage opkomst van 11 leden. De nieuwe 

statuten konden op deze vergadering alleen goedgekeurd worden wanneer een veelvoud 

hiervan aanwezig zouden zijn (een ingewikkelde berekening, die als je het wil weten op de 

komende ALV zal worden toegelicht). Het DB was dus genoodzaakt binnen 2 tot 4 weken een 

tweede ALV te organiseren waar de nieuwe statuten goedgekeurd konden worden ongeacht 

het aantal aanwezige leden. De dag na de eerste ALV werd het zwemmen echter stil gelegd 

door de KNZB en enkele dagen later ging Nederland in de eerste lockdown. Een tweede ALV 

kon toen niet in fysieke vorm georganiseerd worden, en uiteindelijk is deze er in 2020 niet 

meer geweest. De reden hiervoor is dat alleen een online ALV mogelijk zou zijn, maar 

belangrijker was eigenlijk dat er veel tijd en energie ging zitten in het organiseren van 

aangepaste activiteiten en trainingen die wel mogelijk waren. Vele protocollen werden 

opgezet, overleggen intern gevoerd en met Doelum, Optisport, KNZB en Gemeente Renkum 

om eruit te halen wat mogelijk was. En iedereen bleek zoekende te zijn. Toen begin mei er 

weer meer mogelijk bleek heeft RZC het meest haalbare eruit gehaald. Dit betekende dat er 

in Doelum minder activiteiten voor minder leden aangeboden kon worden. Er is geprobeerd 

dit door andere activiteiten zo veel mogelijk te compenseren. In de verslagen van de 

afdelingen valt te lezen hoe zij dat gedaan hebben. 
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In het najaar was het niet veel anders. Een lange tijd konden we gebruik maken van het 

zwembad in Doelum, echter niet zoals we dat jaren ervoor gewend waren. Weinig tot geen 

wedstrijden, geen publiek, trainingen met minder sporters, minder zwemlessen en ga zo 

maar door. Diverse grote activiteiten die jaarlijks terug keren konden helaas niet doorgaan, 

zoals de Rijntocht, de zwem4daagse en de oliebollenactie (om er maar een paar te noemen). 

Één van de weinige activiteiten die wel door konden gaan was zomeractiviteit georganiseerd 

door het sport en beweegteam van de Gemeente Renkum waaraan RZC een belangrijke 

bijdrage heeft kunnen leveren.  

 

Uiteindelijk ging het zwembad begin december wederom dicht. Het bestuur heeft de leden 

het hele jaar gevraagd de contributie te betalen. RZC is een financieel gezonde vereniging en 

wil dat ook graag zo blijven. Bepaalde kosten gaan gewoon door zoals in eerste instantie 

bijvoorbeeld de badhuur, verreweg de grootste kostenpost voor RZC. Zolang RZC de badhuur 

zal moeten betalen, zal die aan de leden worden doorberekend, ook in perioden dat er niet 

gezwommen kan worden. Krijgt RZC echter de badhuur geheel of gedeeltelijk terug (zoals 

over de eerste lockdown het geval is), dan zal dit ook weer naar de leden teruggaan. Echter 

in het voorjaar heeft RZC meer badwater in het openluchtbad van Bennekom gehuurd dan 

begroot, en ook deze kosten zullen dorberekend worden aan de leden. Door de overige 

kosten te beperken sluit RZC 2020 uiteindelijk met een beperkt verlies af. 

 

Behalve de Covid-19 gerelateerde zaken heeft het bestuur slechts enkele andere zaken 

opgepakt. Zo is er gewerkt aan een nieuwe Superspettersgroep die de bestaande groep op 

termijn gaat vervangen. Deze groep is aan het einde van 2020 gestart op de 

zaterdagochtend, maar moest helaas al snel de lessen staken. Ook is er gewerkt aan een 

toezichtplan voor de toezichthouders tijdens het banenzwemmen van Optisport, wat een 

onderdeel is van het vrijwilligersuren inzet. RZC kreeg in het najaar te maken met een 

voorstel van enkele partijen in de Renkumse gemeenteraad om de subsidie drastisch terug 

te brengen met ruim 100 k€ in 4 jaar en het bestuur heeft de schade weten te beperken tot 

15 k€.  

 

2020 was dus voor RZC een ongewoon jaar waarin niet de activiteiten georganiseerd konden 

worden zoals je dat van RZC gewend bent. Toch hebben vele leden, kaderleden, ouders, 

vrijwilligers en het bestuur er het maximale geprobeerd eruit te halen, gesteund door jullie 

allen en enkele organisaties. Het bestuur is daar iedereen erg dankbaar voor. En dat dit op 

prijs wordt gesteld blijkt uit het feit dat zelfs tijdens deze pandemie RZC wist te groeien tot 

net boven de 400 leden, terwijl de zwemsport weinig mogelijkheden kreeg. Bedankt! 
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Jaarverslag 2020 Ledenadministratie (Alef van Brakel) 

Takenpakket 

De ledenadministratie (LA) houdt zich in 2020 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 veiligeidsdossier, 

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. 

Ledenverloop 

 2020 2019 

Leden op 1 januari 2020 379  (201M / 178V) 354 

Leden op 31 december 2020 
402  (216M / 186V) 
        (+15M / +6V) 

380 

Ledenverloop (aan- en/ of 
afmeldingen) 

132 170 

Aantal aanmeldingen  79  94 

Aantal afmeldingen 53  76 

Aantal leden die binnen het jaar 
weer lid af waren 

3 8 

Aantal junior leden op 31 dec. 121 (+6) 115 

Aantal senior leden 18+ op 31 dec. 281 (+16) 265 

Aantal NTB leden 29 26 

 

Een voorzichtige conclusie uit deze cijfers is dat RZC in 2020 een gezonde groei doormaakt 

en op z’n minst stabiel is. De afdeling Masters / triathlon vertonen de grootste stijging.  Ook 

het aantal leden met een NTB atletenlicentie via RZC (29) is licht gestegen. 

Tot slot moet genoemd worden dat ondanks dat er weinig gesport kon worden door Covid-

19, er weinig afmeldingen waren die hieraan gerelateerd zijn. Daarnaast vonden contributie-

inningen ook doorgang tijdens stilliggen van zwemactivteiten.  Dit heeft nauwelijks geleid tot 

vragen of uitingen van ongenoegen van leden. De leden mogen dan ook bedankt worden 

voor hun solidariteit met RZC. 
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Jaarverslag 2020 Super Spetters (Janet Ariese) 

 

Het jaar 2020… ja wat moeten we hierover zeggen. Dit jaar is voor iedereen een raar jaar 

geweest, zo ook voor onze afdeling Super Spetters. 

 

Door de corona maatregelingen hebben wij helaas minder vaak les kunnen geven en af 

kunnen zwemmen. In totaal hebben wij maar 11 kinderen hun diploma kunnen geven. 

Inmiddels is RZC gestart met een nieuwe Super Spetters groep, onder leiding van Linda 

Hartkoorn, Bram van Norel en Linda Kaldenberg. Zij zijn gestart met een groepje van 9 

kinderen op de zaterdagochtend van 8:45-9:45 uur. Door de vele aanmeldingen hebben wij 

een nog steeds een wachtlijst van 12 maanden. 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.  

Namens alle kaderleden Bedankt!! 

 

 

Jaarverslag 2020 zwemafdeling (Egwin Janssen) 

 

Het jaar hebben we afgetrapt met goede voornemens en weer de uitdaging van de 100 x 

100m (of 75m). Dit is toch iets waar je trots op kunt zijn als je dit in de eerste week van het 

jaar hebt gedaan want het is toch 10 km (of 7,5 km) zwemmen. Maar bovenal een hele 

beleving en erg gezellig. 

 

Het weekend erop was het al weer tijd voor de Nationale zwemcompetitie in de B-klasse. 

Het seizoen 2019-2020 werd er gestreden in de poules welke door loting bij elkaar werden 

gebracht. Na de derde ronde stonden we op een 3e plaats achter ZPCH uit Hoofddorp en Het 

Y uit Amsterdam. We wisten toen nog niet dat dit ook de laatste ronde was. In het nieuwe 

seizoen komen de snelste 18 ploegen van Nederland uit in de Eredivisie en de nr. 19 t/m 36 

van Nederland in de Eerste divisie. Vervolgens wordt er per Regio op snelheid gezwommen 

in klassen A, B en C. RZC komt dit seizoen uit in Regio Oost en dan de A-klasse. De 

tegenstanders in de poule zijn NDD uit Doetinchem en Octopus uit Wapenveld als 

startgemeenschap met ZVV uit Vaassen. 

 

Van 23-26 januari waren de Open Nederlandse Master Kampioenschappen in Rotterdam. 

Ook onze masters waren daarbij met Rita van de Horst, Bert de Weerd, Mariëlle Janssen, 

Marieke van Dodeweerd, Malou Heidekamp, Geert van Duinhoven, Eric Langhorst en 

Chertien Mali. De dames behaalden op de 4 x 100m vrije slag leeftijdscategorie 120+ een 

bronzen medaille! Mariëlle Janssen kreeg op haar persoonlijke afstand 50m vrije slag 35+ 

ook nog een bronzen medaille omgehangen. Kortom een gezellig toernooi met mooie 

prestaties. 

 

Gezellig moest het ook worden in Nijverdal bij de Regionale estafette kampioenschappen 

met 450 deelnemers en 22 ploegen uit Regio Oost. Het was een nieuw concept en door de 
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korte afstanden was de wedstrijd zo voorbij en met de 10 x 50m gemengd het slot 

spectaculair. Helaas kon geen enkel RZC-team het podium bereiken maar dat mocht de pret 

niet drukken. 

Ondertussen lieten de minioren ook van zich horen met steeds meer leden waardoor de 

groepen steeds groter werden en er op de trainingen veel werd gelachen. Ook werd duidelijk 

dat er genoeg talenten voor de komende jaren in deze groep zitten. Vooral bij de 

swimkickwedstrijden die we zelf organiseren in Doelum, was dit goed te zien. 

 

Als zwemafdeling zijn we ook dit jaar weer erg blij met alle helpende handen bij de 

wedstrijden. Zonder al deze hulp was het nooit zo`n succes geworden allemaal. We hopen 

dat er alleen nog maar meer mensen komen helpen om alle activiteiten te organiseren. 

Zowel jong als oud, ouder of zwemmer zijn van harte welkom. 

Bij alle wedstrijden moeten we tijdwaarnemers leveren om de resultaten te meten. Ook dit 

jaar mochten we weer nieuwe officials aan ons korps toevoegen. Dit waren Paul Maassen, 

Judith Ezechiels, Pieter Paul Rieter en Leon Tjou Tam Sin. Hopelijk het komende jaar weer 

een aantal. 

 

Ook het trainerskorps was volop in opleiding en in 2020 konden de volgende trainers het 

diploma voor trainer wedstrijdzwemmen niveau 2 ophalen: Marjes Butz, Bram van Norel, 

Geert van Duinhoven, Clemenz Koch, Anna Janssen, Esther Dekkers, Chretien Mali, Eric 

Langhorst, Jeroen Kwakkel, Annette de Wit en Jasper Mater, Georgette Wortelboer en Mark 

Oostendorp. 

 

Zo waren we super lekker bezig met alles en leek het weer een prachtig seizoen te worden 

totdat op 12 maart het dringende advies kwam de zwembaden te sluiten tot zeker 1 april en 

het was geen geintje. Het duurde uiteindelijk tot 29 april voordat we weer iets mochten 

doen en dat was toen nog niet binnen zwemmen. We konden buiten sporten op de 

korfbalvelden met Titia Werner en Bram van Norel als vaste duo voor de trainingen op het 

land bij RZC. Ook niet-leden waren welkom om hierbij aan te sluiten en we konden spreken 

van een groot succes. Ondanks alle maatregelen kon de jeugd toch lekker met elkaar 

sporten. 

 

Als snel daarna konden we buiten, met voldoende afstand tussen de zwemmers, zwemmen 

in De Vrije Slag. Dat was weer fijn! Ook binnen mochten we uiteindelijk lekker weer aan de 

slag als we maar voldoende afstand hielden tussen de sporters. Voor de trainers even 

zoeken naar de juiste oefenvormen maar het lukte best aardig. Dit resulteerde erin dat we 

uiteindelijk met een hele goede conditie de zomervakantie uitkwamen. 

 

Naast dat we lekker met onze leden aan het zwemmen waren hebben we samen met 

Sportbuurtwerk voor de kinderen uit de gemeente Renkum die niet op vakantie waren leuke 

activiteiten in het water georganiseerd. 14 – 21 – 28 juli en 4 augustus werd er 2 uur lang 

van alles gedaan met bijna 50 kinderen die kwamen meedoen. Dankzij Mark Oostendorp, 

Martijn Steenbergen, Wendy Middelkoop en alle andere vrijwilligers kon dit plaatsvinden. 

Om de huursom te kunnen betalen is Parenco bijgesprongen om de kosten te dekken. 
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Na de zomervakantie waren trainingen en wedstrijden allemaal met een streng protocol met 

gezondheidsverklaringen, verplichte looproutes en allerhande maatregelen. Heel vervelend 

en lastig allemaal, maar zelfs dat went. Een wedstrijd organiseren was een hele uitdaging, 

maar we hebben er toch een paar gezwommen, waaronder onze eigen 

clubkampioenschappen en een swimkickwedstrijd. En we hadden al weer plannen voor een 

competitiewedstrijd in ons thuisbad en een clubmeet. Helaas moesten we daar in oktober 

weer een streep door heen zetten. 

 

De trainingen konden nog wel doorgaan. Bij de trainingen moest je voor de training de 

kleding al aan hebben en waren er verplichte looproutes. Na de trainingen was er geen 

mogelijkheid om te douchen en omkleden in aparte hokjes. Zwemmen deed je als 18+ er in 

een eigen bubbel ook weer een nieuwe ervaring. De gezelligheid voor en na de training was 

dan ook wel een beetje zoeken. Toch konden we lekker trainen en ging het eigenlijk best 

goed als iedereen wat rekening hield met elkaar. Met een maximum van 30 zwemmers in 

het bad moest er onderling overlegd worden wie er wanneer kon komen trainen. Voor 

iedereen was er ruimte om te zwemmen alleen moest dat wel op de afgesproken 

momenten.  

En na al die (trainings-)arbeid was elke zwemmer langzamerhand wel benieuwd waar hij of 

zij nu stond: hoe is het met de conditie, de techniek, de snelheid? De KNZB had bedacht dat 

er onderling wel wedstrijden konden worden gezwommen met eigen scheidsrechters en 

jury. Ook wij lieten deze kans niet voorbij gaan na bijna 8 maanden zonder racen. Ook dit 

was even puzzelen maar met Arjan Beumer als coördinator van de officials hebben we drie 

keer op vrijdagavond tijdens de training een officiële wedstrijd kunnen racen in ons eigen 

Doelum. Op datzelfde moment zwommen honderden zwemmers elders in Nederland 

hetzelfde programma. Op 27 november, 4 en 11 december zwommen we dit wintercircuit 

waarbij de zwemmers zich konden kwalificeren voor de finale op 18 december. Helaas is de 

finale er nooit van gekomen want 15 december gingen we weer in lockdown en voor hoe 

lang ……? 

 

 

Jaarverslag 2020 Triatlon-afdeling (Rob Mulders) 

 

Ook bij de triathlonafdeling is er door de coronacrisis veel minder te doen geweest in 2020. 

Desalniettemin hebben we onze twee competitie-doelstellingen voor 2020 met verve 

behaald: We hebben ons ingeschreven voor de competitie en we hebben ons ongeslagen 

weten te handhaven in alle drie de competities waarvoor we stonden ingeschreven! 

Helaas hebben we door de coronamaatregelen geen kans gehad om dit met een uitgebreide 

bbq te vieren. Die bbq hebben we dus nog tegoed voor wanneer de maatregelen versoepeld 

worden.  

De RZC Crosstriathlon is helaas ook niet door gegaan. Wel hebben we met veel 

enthousiasme 2 clubwedstrijden gehouden. De eerste was de triathlon in en rond de Vrije 
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Slag in Bennekom. Vervolgens hebben we na de zomer nog een zwemloop georganiseerd 

vanuit Doelum. Beide wedstrijden werden zeer goed ontvangen en zullen ook in volgende 

jaren wanneer mogelijk georganiseerd worden als laagdrempelige trainingswedstrijd.  

In deze moeilijke periode hebben we gelukkig Roy die ons digitaal iedere week donderdag 

motiveert tot nuttige krachtoefeningen waarmee we zo fit mogelijk weer in het zwembad 

komen binnenkort. Waarvoor onze dank aan Roy.  

 

 

Jaarverslag 2020 Aquafitness (Irma Hommenga) 

 

Tot de eerste lockdown kwamen alle 11 de deelnemers iedere dinsdagavond naar de les. 

Tijdens de lockdown zijn wij op de maandagavonden gaan fietsen, dit was een groot succes. 

Toen het zwembad weer openging kwamen er 3 soms 4 dames naar de les, de andere dames 

bleven uit voorzorg thuis of vonden de corona maatregels in het bad te lastig. Natuurlijk zijn 

wij op de maandagen blijven fietsen. 

In de vakantieperiode ben ik samen met 1 van de dames gaan trainen in de vrije slag in 

Bennekom. De andere dames wilden wel in het buitenbad trainen maar niet in het hele 

diepe (spring kuil). 

Misschien bestaat er een optie om dit jaar in Bennekom het kleine bad te gebruiken? 

Met vriendelijke groeten. 

 

 

Jaarverslag 2020 Waterpolo (Jessica Godijn) 

Heren 

De heren spelen nog steeds in de 3e klasse ook al hadden ze het zwaar. Corona maakt dat er 

geen veranderingen zijn in de competitie indeling. De sfeer in de groep is goed en de 

trainingen werden dit jaar beter bezocht dan vorige jaar. Het helpt absoluut dat er een 

trainer aan het bad staat.  

 

Dames 
Het damesteam draait lekker mee in de 2e klasse, geen bijzonderheden. 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. We staan te popelen weer 
het bad in te kunnen. 
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Jeugd 
We hebben een grote stap gezet dit seizoen door met twee competitie jeugdteams te 

starten. Een team o17, tweede seizoen in deze competitie. De meeste wedstrijden zijn nog 

redelijk zwaar maar daar leren we alleen maar weer van. Er hebben een paar jeugdleden 

afscheid genomen en we hebben versterking gekregen van nieuwe jeugdleden met ervaring. 

Zij draaien goed mee in het team. 

Daarnaast zijn we met een team o15 gestart. Een hele lichting die vanuit de minipupillen is 

doorgestroomd en nu samen wedstrijden speelt en een team vormt. Heel leuk en super 

spannend. De wedstrijden zijn zwaar maar ze hebben heel veel plezier met elkaar. 

Beide jeugdteams trainen tweemaal, op dinsdag en donderdag. We zijn nog zoekende naar 

meer trainers. 

 

Minipupillen 

Aangezien een hele lichting minipupillen is doorgestroomd naar het jeugd o15 team zijn we 

bij de minipupillen weer begonnen met een klein groepje. Superleuk en in korte tijd hebben 

we toch weer 6-8 kinderen op de dinsdag in het bad liggen. We hebben met clubs in de regio 

afspraken gemaakt over onderlinge competitie.  

Het waterpolosecretariaat draait heel goed door inzet van de dames, Annet 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 inde toekomst voldoende scheidsrechters aan boord te 

hebben en houden. 


