
 
 

Jaarverslag 2021 Secretaris 

 

2021 begon natuurlijk met een avondklok, een lockdown en dus beperkte mogelijkheden om 

onze sport uit te kunnen oefenen. De afdelingen probeerde binnen de mogelijkheden toch 

hun sport te kunnen beoefenen of op een andere wijze de conditie op peil te houden en de 

contacten met de sporters te onderhouden.  

Het bestuur was in de eerste maanden van 2021 in gesprek met de twee nieuwe kandidaten 

voor het dagelijks bestuur. Werner Koch was op de Algemene Leden Vergadering van maart 

aftredend als voorzitter en zou zich niet meer verkiesbaar stellen en de functie van 

penningmeester was al twee jaar vacant en werd waargenomen door Rita van der Horst. 

Voor beide functies hadden kandidaten gemeld die op de ledenvergadering werden 

geinstalleerd. Deze vergadering was online waarbij de bestuursleden in een zaaltje in 

Doelum op veilige afstand van elkaar voor een scherm zaten tegenover de leden die thuis 

achter hun scherm de vergadering bijwoonden. Naast de gebruikelijke punten die werden 

behandeld ging de vergadering uiteraard ook over de gevolgen van de Covid 19 op de 

vereniging. Gelukkig kon het bestuur melden dat de contributie voor 2021 ongewijzigd kon 

blijven mede dankzij de TESO-compensatie die RZC kreeg voor de baduren dat RZC niet kon 

zwemmen maar wel moest betalen. Besloten werd om deze compensatie na aftrek van de 

terugbetaling van evenredig deel van de subsidie en een kleine reserve voor de komende 

jaren grotendeels aan de leden terug te betalen, wat in de maanden erna is gebeurd. 

Werner Koch werd bedankt voor de 6 jaar voorzitterschap in de tijd dat RZC van het oude 

Aquarijn zwembad naar het Doelum zwembad verhuisde met een benoeming van Lid van 

Verdienste. Rita van der Horst werd eveneens bedankt voor de ruim 20 jaar 

penningmeesterschap en als waarnemend penningmeester. Samen met Alef van Brakel trad 

zij toe tot het dagelijks bestuur waardoor het bestuur in 2021 bestond uit 5 leden namelijk 

Chrétien Mali als voorzitter, Hans Zweers als secretaris, Jasper Mater als penningmeester, 

Alef van Brakel als ledenadmin en Rita van der Horst als algemeen bestuurslid. Omdat de 

vergadering vroeg was begonnen konden we voor de avondklok ook weer thuis zijn. 

 

Verder in het voorjaar werd er meer mogelijk in en rondom het zwembad met steeds minder 

beperkingen. Helaas konden de competities niet worden afgerond door de grote 

onderbrekingen. In juni bestond RZC 90 jaar maar een feest zat er helaas niet in. Daarvoor 

waren de beperkingen echter nog te groot. Om het niet helemaal ongemerkt voorbij te laten 

gaan is aan de leden een chocolade tablet uitgereikt en is een paginagrote advertentie 

verschenen in de Rijn en Veluwe. Het seizoen 2020-21 werd afgesloten met een 

goedbezochte minimarathon, waaraan het bestuur als team ook aan mee deed (en niet eens 

zo slecht scoorde). Het seizoen 2021-22 werd gestart met een Rijntocht-Crosstriatlon, die na 

een jaar afwezigheid door kon gaan, echter zonder publiek. Een geslaagde activiteit 

wederom. Snel hierna werd de corona-check-app geintroduceerd door de overheid. Ook RZC 

moest hierop acteren en dat dat is eigenlijk zonder al te grote problemen verlopen. Vrijwel 

iedereen werkte hieraan mee ondanks de gemengde gevoelens hierover. In het najaar liepen 



de Covid-19 cijfers echter weer op waardoor ook RZC te maken kreeg met maatregelen die 

het sporten moeilijk tot onmogelijk maakte. De moeilijkste beslissing moest genomen aan 

het eind van het jaar toen tussen 5 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends niet gesport mocht 

worden en de 5 van de in totaal 30 uur die RZC aan badwater heeft ingevuld moest worden. 

In overleg met de vertegenwoordigers van de afdelingen is toen besloten deze uren aan de 

jeugd toe te kennen. Dit besluit had gelukkig veel steun van de leden, echter is  er ook kritiek 

geweest hierop. Het besluit de uren aan de jeugd te geven was genomen omdat a) de 

competitie voor de jeugd voor het tweede keer op rij in gevaar zou komen voor zowel de 

waterpolo als de zwemselectie, b) de drie uur van de masters niet voldoende zou zijn alle 

masters minimaal 1 maal per week te kunnen laten zwemmen, en c) van de volwassenen 

verwacht mocht worden creatief op alternatieve wijze te kunnen sporten. Het bestuur heeft 

ook besloten geen extra uren in te kopen in het tijdsslot waarin wel gesport mocht worden 

(ondanks de oproep van de KNZB hiertoe), omdat we van mening waren dat dit tegen de 

doelstelling van de maatregel zou zijn. Helaas werd RZC niet snel na de gedeeltelijke 

Lockdown geconfronteerd met een algehele tijdelijke sluiting van het zwembad. De 

afgekondigde maatregelen zorgden er ook voor dat de organisatie van de zwem4daagse en 

de oliebollenverkoop stopgezet moest worden, helaas. 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar ook gewerkt aan het wederom opnieuw opstellen van 

nieuwe statuten nu de modelstatuten van de KNZB definitief zijn. Deze wijken echter 

dermate af, dat het bestuur dit nog niet heeft kunnen afronden. In het najaar heeft het 

kader en de toezichthouders de mogelijkheid gekregen om een scholing AED of een 

opleiding AED en gevaarherkenning te volgen waarvan een deel gebruik heeft gemaakt. 

 

2021 was wederom een jaar van uiterste voor RZC – wel en niet kunnen sporten. Gelukkig is 

het ledenaantal vrijwel stabiel gebleven. Het kader, de vrijwilligers en de leden hebben 

ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk uit RZC gehaald kon worden. Het bestuur wil hen dan 

ook bedanken hiervoor. 

 

Jaarverslag 2021 zwem afdeling 

 

We zijn dit jaar begonnen in lockdown waarvan we niet wisten hoe lang deze zou gaan 

duren. Uiteindelijk mochten we na lang wachten vanaf 6 maart weer iets gaan doen in de 

buitenlucht met de mensen onder de 27 jaar. We hebben toen elke zaterdagochtend met 

deze leeftijdscategorie een uurtje buiten gezwommen in zwembad de Vrije slag. Ook al was 

het water slechts rond de 20 graden, het voelde warm aan omdat het nog altijd 20 graden 

warmer was dan de buitenlucht. Dus doorzwemmen was de belangrijkste les… Zelfs een 

aantal minioren meldde zich elke week trouw om de baantjes te zwemmen. 

 

En als er niet veel mag, ga je kijken wat er wel mag: dus zijn we één keer per week op het 

land gaan trainen met de zwemmers. De minioren waren fanatiek met oefeningen (en vooral 

veel spelletjes) op het korfbalveld bij Doelum van 16.00 uur tot 17.00 uur. De groep van 12 

tot 27 jaar trof elkaar op Wilhelmina sportpark om van 19.00 uur tot 20.00 uur de trainingen 

van Titia en Bram te volgen. Zo bleven de zwemmers toch in contact met elkaar. 

Ondertussen werd er online ook het een en ander georganiseerd met een Quarantaine Quiz, 

Bingo en andere spellen om elkaar te ontmoeten. Al met al moesten we dit een behoorlijke 

tijd volhouden en voor de zwemmers van 27 jaar en ouder was het nog zwaarder. 



 

Op 19 mei kwam het verlossende woord dat we weer binnen mochten gaan zwemmen. 

Tijdens de sluitingsperiode hadden we de urenverdeling tegen het licht gehouden en in 

overleg met Optisport konden we op andere uren zwemmen. Belangrijkste verschil is dat 

elke groep voortaan het hele bad heeft en de verschillende groepen niet meer door elkaar 

lopen. Het resultaat is dat de junioren, jeugd en senioren voortaan op dezelfde tijdstippen 

met elkaar zwemmen. Omdat ze nu altijd samen zwemmen, noemen we die drie groepen 

voortaan gewoon de zwemselectie. Zij zwemmen nu vijf keer per week en hebben daarnaast 

elke week een landtraining. 

 

Om de gedane arbeid de laatste periode van seizoen toch meetbaar te maken, hebben we 

10 juli een onderlinge wedstrijd met alle 50m en 100m nummers gezwommen. We hebben 

dit gedaan in twee sessie met tussendoor een lekkere pastamaaltijd van Doelum. Een week 

later hebben we het seizoen afgesloten met een Mini-Zwemmarathon voor de hele 

vereniging. Iedereen kon zich met een team inschrijven en kreeg een baan toegewezen 

waarin ze drie uur lang zoveel mogelijk moesten zwemmen met daarbij allerlei uitdagende 

opdrachten. 

 

Door de lange periode zonder zwemtraining konden de zwemmers wat extra training 

gebruiken om de achterstand in te halen. We hebben in ieder geval lekker kunnen trainen 

gedurende de zomervakantie van 26 juli t/m 4 september op maandag en woensdag in 

Doelum, en op dinsdagvond en zaterdagochtend in de Vrije Slag te Bennekom. 

 

Met deze vliegende start vanuit de zomer vol trainingen konden we het nieuwe seizoen goed 

beginnen. Het eerste testmoment was 2 oktober de competitie in Vaassen waar we in de 

Landelijke A-klasse Regio Oost na de 1
e
 ronde op de 12

e
 plaats stonden met heel veel 

ploegen dicht bij elkaar. Tijdens de tweede ontmoeting op 20 november in ons thuisbad 

lieten we er geen gras over groeien en eindigden we op de 6
e
 plaats wat in het 

tussenklassement een 7
e
 plek oplevert. 

 

Ondertussen leek ook dit jaar weer het traditionele herfstkamp in het water te vallen. Met 

corona op de loer durfde we het niet aan vooraf veel kosten te maken en van alles te gaan 

organiseren met de kans om alles af te moeten blazen. Daarom hebben we last minute een 

mini-herfstkamp gedaan van twee dagen in Doelum. Met de volledige samenwerking met 

Doelum en Optisport hebben we met 40 deelnemers gezwommen, in de hal beneden 

gegeten, in de sportzaal gesport en geslapen, in het bos ‘gespookt’ en vooral heel veel lol 

met elkaar gehad. Vooraf hadden we niet gedacht dat het resultaat zo goed zou zijn en 

hebben we samen weer een hele mooie herinnering gemaakt. 

 

Door al het corona-gedoe zou je bijna vergeten dat er ook heel hard wordt gezwommen en 

dan vielen vooral de prestaties van onze junioren zwemmers op. Jelle van Mullekom, Eeke 

van der Straaten en Tim Bongers mochten wij inschrijven voor de Nationale 

Kampioenschappen. Uiteindelijk was alleen Tim Bongers op de 200m vlinderslag snel genoeg 

om ook te mogen zwemmen. Op 11 december in Eindhoven, heel vroeg in de ochtend, kon 

Tim Bongers laten zien wat kon in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. 



Ook benoemingswaardig zijn de twee bronzen prestatiemedailles van Bram van Norel en 

Pomme Werner. Zij kregen deze medaille omdat ze bij de beste tien zwemmers van 

Nederland in hun eigen leeftijdscategorie zijn geëindigd. 

 

De minioren waren ook lekker bezig met presteren want doordat ze met zoveel zwemmers 

enthousiast hadden deelgenomen aan de voorrondes van de Arena Clubmeet wedstrijden 

zijn ze uitgenodigd voor de finale op 11 december in Vaassen. 

 

Helaas werden we weer beperkt in deze mooie vooruitgang. Vanaf 28 november mocht er 

alleen nog maar worden gesport van 5.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de middag. Ook 

al waren de vooruitzichten onzeker toch wilde we met 2x per week trainen de boel een 

beetje op de rit houden. Op dinsdagochtend werd er om 6.00 uur al getraind voordat de 

kinderen naar school gingen. De andere training was op de zaterdagochtend. En dan zie je 

dat je door de pandemie ook wel weer creatief en flexibel wordt: met net zo veel 

enthousiasme lag er op zaterdag weer een heel bad vol minioren! Gelukkig hebben we nog 

net een hele leuke kersttraining kunnen doen met de minioren. 

 

Tussen alle trainingen, wedstrijden en activiteiten door hebben we ook voor de Renkumse 

gemeenschap ons beste beentje voorgezet. Op 27 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 

augustus hebben we het waterfestijn weer georganiseerd voor kinderen tussen de 8-12 jaar. 

We doen dan twee uur lang leuke spellen in het water zodat ze een leuke activiteit hebben 

in de vakantie. Dit hebben we in de herfstvakantie ook gedaan op 26 oktober. 

 

Natuurlijk wilde we in de kerstvakantie ook de zwemvierdaagse weer organiseren van 27 

t/m 30 december. Door de onzekere toekomst en toenemende besmettingscijfers hebben 

we hier maar vroegtijdig vanaf gezien. En zoals bekend kwam uiteindelijk toch de 

mededeling die we niet wilde horen: strenge lockdown vanaf 19 december. Sporten mag 

alleen buiten en alleen voor kinderen onder de 18 jaar tussen 5.00 uur en 17.00 uur. De Vrije 

slag in Bennekom heeft besloten deze winter dicht te blijven dus om de conditie van de 

zwemmers op peil te houden hebben we tijdens de kerstvakantie in weer en wind, kou, 

regen en sneeuw, twee keer per week op het korfbalveld voor Doelum getraind. Leuk, maar 

hoe lang gaat het dit keer duren voordat we weer gewoon mogen zwemmen? 

 

Jaarverslag 2021 Waterpolo afdeling 

 

Als waterpolo afdeling zijn we blij dat zowel heren, dames en jeugdteams er nog allemaal 

zijn na de onrustige twee jaren van de pandemie. 

Het was bijzonder te ervaren hoe we elkaar weer vonden wanneer er weer ruimte was om 

wel wat te doen.  

Dit ook in samenwerking met bijvoorbeeld de zwemafdeling. Het was heel gaaf om in het 

voorjaar met elkaar de trainingen in het buitenbad te organiseren. Mooi zoals het kader 

hiervoor open stond en hoe enthousiast met name de jeugd was. 

Dit heeft ook wel een aanslag gedaan op een ieder, kost veel energie en schakelen was zeker 

niet altijd makkelijk of leuk. Met name de laatste periode waarin we elkaar moesten 

controleren of je het bad wel in mocht bracht ook polarisatie binnen de waterpoloafdeling. 

Alle competitie teams zijn bezig aan een serie van wedstrijden die hopelijk weer wat 

natuurlijk energie en spirit terugbrengt bij een ieder. 



Wat wel minder is geworden zijn de minipupillen. Daar waren natuurlijk vorig jaar veel 

kinderen doorgeschoven naar het jeugd O15 team. Door de onregelmatigheid van wel/niet 

trainen zijn we helaas ook kinderen uit het oog verloren en hopen we nu weer te kunnen 

gaan bouwen. 

We mogen in ieder geval wel heel trots zijn op het kader van de waterpolo:  trainers, 

coaches, wedstrijdsecretariaat, aanvoerders, scheidsrechter, jurytafelleden die iedere keer 

ervoor gezorgd hebben dat wat er kon ook gebeurde. Complimenten!! 

Het blijft een grote wens en noodzaak om deze groep te kunnen uitbreiden aankomend 

seizoen om de lasten en lusten wat meer te kunnen delen. 

 

 

Jaarverslag 2021 Superspetters afdeling Zaterdag 

 

Dit jaar hebben de kinderen van de Superspetters-zaterdaggroep grote vorderingen 

gemaakt. Na een start met lockdown-onderbrekingen, konden we het grootste deel van het 

jaar weer "gewoon" lesgeven. Met veel enthousiasme hebben de kinderen borstcrawl, 

rugcrawl en rugslag aangeleerd, en werken nu aan de schoolslag. We oefenen met duiken 

van de kant en door het gat zwemmen, en sinds een paar weken beginnen we de les in het 

25m bad. Enkele zij-instromers van de dinsdag/donderdag groep zwemmen nu wekelijks met 

ons mee.  

De groep heeft een fijn team van vaste vrijwilligers, sinds mei versterkt met een Masters-

ouder die de lessen in het water ondersteunt. We zijn daarnaast erg blij met de hulp van 

ouders die op de kant een oogje in het zeil houden en helpen met de materialen. We hopen 

dit nog jaren met veel plezier te kunnen doen.  

 

 

Jaarverslag 2021 Superspetters afdeling Dinsdag-Donderdag 

 

Jaarverslag 2021 Aquafit afdeling 

 

De aquafitters hebben afgelopen jaar niet vaak kunnen zwemmen en als het kon dan waren ook de 

meeste dames aanwezig. De corona regels in en om het zwembad werden al gauw een gewoonte en 

ook het scannen van de QR code heeft nooit geen problemen gegeven. Zoals in 2020 zijn we met 

regelmaat en in kleine groepjes (met koffie en koek) wezen fietsen. Op 27 juli zijn we met z’n allen 

pannenkoeken wezen eten dit was erg gezellig. 

In oktober hebben we helaas afscheid moeten nemen van Jopie, ze is jaren lang lid geweest van deze 

groep en een echte gangmaakster altijd positief en vrolijk de mooie herinneringen aan haar zullen wij 

altijd bewaren. 

 

Jaarverslag 2021 Ledenadministratie 

 

Takenpakket 

De ledenadministratie (LA) houdt zich in 2021 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 RZC 2021 

 2021 2020 

Leden op 1 januari 2021 402  (216 M / 186 V) 379 

Leden op 31 december 2021 
384  (197 M / 187 V) 

        (-19 M / +1 V) 
402 

Ledenverloop (aan- en/ of 

afmeldingen) 
106 132 

Aantal aanmeldingen  69  79 

Aantal afmeldingen 37  53 

Aantal leden die binnen het jaar 

weer lid af waren 
4 3 

Junior leden op 31 dec. ‘21 102 (-19) 121 

Senior leden (18+) op 31 dec. ‘21 282 (+1) 281 

Aantal NTB leden 34 (+5) 29 

 

2021 kenmerkt zich door een kleine daling in ledenaantal. Daarbij opgemerkt dat er in 2021 

minder aanmeldingen zijn geweest dan in 2020 maar dat het aantal afmeldingen een nog 

gotere daling kende. Over de toe- en afname in leden per afdeling is geen uitspraak te doen; 

het administratiesysteem heeft hier (nog) geen mogelijkheid om dit te specificeren.  

In de maanden mei, juni en julie zijn de aan RZC kwijtgescholden badhuurkosten 

rechtstreeks terugebetaald aan de leden. Het betrof hier teruggaaf over de maanden maart, 

april en mei van 2020. Daarbij zijn ook de oud-leden die in die maanden lid waren 

gecompenseerd. Tevens zijn ook de startvergunnigsgelden over 2021 terugbetaald aan de 

leden.  

Contributie-innigen vonden alle maanden in 2021 doorgang, ook al zijn er meerdere 

momenten geweest waarop alle activiteiten stillagen. De leden die ondanks dit aangebleven 

zijn, mogen dan ook bedankt worden voor hun solidariteit met RZC.  Daartegenover staat dat 

er ook alle begrip is geweest voor de besluiten van leden hun lidmaatschap (tijdelijk) te 

beëindigen. 

 

 



Jaarverslag 2021 Masters afdeling 

 

We begonnen en eindigden 2021 helaas in een lockdown. Pas in mei konden we, nog wel 

met diverse maatregelen, eindelijk weer zwemmen.  

In de zomermaanden (zomerstop in Doelum) hebben we 6 weken in het 50m buitenbad 

gezwommen van De Vrije Slag. Deze trainingen werden ook druk bezocht door de masters. 

Verder zijn er geen extra activiteiten geweest en hebben de masters vanwege de pandemie 

helaas geen wedstrijden kunnen zwemmen. Ondanks de maatregelen en lange lockdowns in 

2021 is de masterafdeling qua leden stabiel gebleven (rond de 160 leden) en de grootste 

afdeling binnen RZC. Met de keuze uit 7 trainingsmomenten in de week, naast een extra 

techniek training (gegeven door Geert) op de vrijdagochtend kunnen alle masters 2 keer per 

week zwemmen. Dit zou niet kunnen zonder alle enthousiaste master trainers die aan het 

bad staan, dank voor hun inzet! 

 

Jaarverslag 2021 Triatlon afdeling 

 

2021 was voor de triathlon-afdeling een prachtig jaar. Het begon in maart met de mooiste 

Marathon van Renkum en omstreken. TVA leverde ook een bescheiden bijdrage. Maar RZC 

Blonk uit in opkomst, tact, voorbereiding, ondersteuning en organisatietalent, (zonder 

overigens de bijdrage van TVA te onderschatten) waardoor een evenement op poten gezet is 

dat eigenlijk alleen in de marathon van Rotterdam zn gelijke kent. Eigenlijk was Maart 

daarmee wel goed gevuld. 

Alef als grote alwetende ledenadministrateur weet hoeveel extra leden we hebben, maar 

gevoelsmatig zijn we enorm gegroeid. En allengs groeien we nog steeds door. 

De competitie is door een niet nader te noemen pandemie enigszins gedecimeerd, maar RZC 

wist deze alsnog te controleren. Daarbij boezemden angst in bij al onze conculega's die 

eigenlijk de strijd niet meer met ons durven aan te gaan. De dames wisten ondanks dat Elien 

mee het hardlooponderdeel mocht afmaken alle andere damesteams alle hoeken van de 

kamer te laten zien. De spreekwoordelijke kamer dan, want triathlon is echt een 

buitensport. De heren zijn net als de dames gepromoveerd. Toen men fotos trachtte te 

maken van deze twee teams in de competitie waren deze altijd wazig door hun 

ontzagwekkende snelheid. Achteraf was er weer een bbq. En volgend jaar willen we dat 

zeker weer doen. 

Roy levert daarnaast een grote bijdrage aan de soepelheid van alle wat oudere leden met 

zijn viraal gegane youtube-sessie in yoga en hiit. Daarvoor bedanken wij hem vanaf deze plek 

en wij hopen dat hij het volgend jaar wel het hele winterseizoen volhoudt. 

De rest van het jaar spreekt voor zich, aldus Pieternel, onze grote troef in de competitie. 

De triathlonafdeling bedankt RZC voor alle mogelijkheden die ons telkens weer geboden 

worden. 

Nu gaan wij wandelen in de Ardennen op ons mooie trainingsweekend. Met drievoudig 

sportieve groet, de triathlonafdeling. 

 

 

 

 

 


