ZZG de Boskikkers in 2017
Een alternatief plan waarbij de zwemactiviteiten
ook na 1 januari 2017 doorgaan.

Versie 15-12-2016

Inleiding
Wij als zwemmers zijn ons ervan bewust dat de vereniging in moeilijke tijden
verkeert. Het contract met het Hof van Saksen is aflopend, het is moeilijk om
bevoegde trainers te vinden die op vaste momenten training kunnen geven en het
vinden van badwater voor na de zomer loopt moeizaam. Toch kwam de brief van
het bestuur van 1 december als donderslag bij heldere hemel. Per 1 januari
stoppen met alle zwemactiviteiten hadden wij niet verwacht en dit vinden wij erg
jammer. Op deze manier eindigen voelt niet goed.
Daarom zijn wij bij elkaar gekomen om te kijken of hier nog iets aan te veranderen
is en wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij mogelijkheden zien om in ieder
geval het huidige zwemseizoen door te zetten, hetzij in een iets andere vorm. In
dit plan presenteren wij onze plannen hiervoor, die wij tijdens de ALV van 28
december a.s. graag verder toelichten.
Wij willen benadrukken dat wij het huidige bestuur niet afrekenen op de genomen
beslissing. Zij hebben zich met hart en ziel voor de vereniging ingezet en een
dergelijke beslissing zal niet gemakkelijk genomen zijn. Toch zien wij nog
perspectief en zien wij ons gesteund door het bestuur om dit voor te bereiden.
Wij pretenderen niet dat wij een plan hebben om de vereniging te redden. Wat wij
wel zien is dat er mogelijkheden zijn het huidige zwemseizoen, inclusief het
zomerzwemmen in Gieten, af te maken. Wij willen ons daarnaast verder oriënteren
en gesprekken voortzetten met betrekking tot het seizoen 2017-2018. Wel moeten
we realistisch blijven. Het zou mooi zijn als we een manier kunnen vinden om het
zwemmen door te laten gaan in het volgende seizoen, maar de mogelijkheid
bestaat dat dit niet te realiseren is. In dat geval zullen wij alsnog dezelfde conclusie
moeten trekken als het bestuur nu doet. Wij willen tijdig duidelijkheid hierover
hebben, zodat wanneer dit het geval is, wij hier op een goede manier naar toe
kunnen werken. Een abrupt einde voelt niet goed. Als het zover komt moeten we
het na zoveel jaren op een gepaste manier afronden, met zo veel mogelijk (oud)
zwemmers.
Vooralsnog houden we de mogelijkheid open – in aangepaste vorm – verder te
gaan. In ieder geval tot en met augustus 2017. Wij hopen de steun van zo veel
mogelijk zwemmers en andere betrokken leden hierbij te krijgen.

Met vriendelijke groet,
Floris, Herman, Janiek, Daphne, Elianne, Jeron.
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Doelstellingen
Zoals in de inleiding aangegeven zal ons belangrijkste doel zijn het zwemmen in
dit seizoen door te kunnen zetten. Wij gaan ons verder oriënteren op
mogelijkheden voor seizoen 2017-2018. Het oriënteren zien wij als doel, niet de
uitkomst hiervan. Voor 31 mei 2017 willen wij voor de leden duidelijkheid hebben
hierin. Dit kan twee kanten op gaan. De voorkeur gaat uit naar een vervolg waar
de meeste leden zich in kunnen vinden. Is dit niet mogelijk, dan streven we naar
een gepaste afsluiting van de zwemactiviteiten in de huidige vorm.
Concreet zijn onze doelen (specifiek in deze volgorde):
1. Het winterseizoen in het Hof van Saksen gaat door zoals de afspraken nu
staan.
2. Het zomerseizoen in Gieten gaat door.
3. De sport- en D-wedstrijden van het winterseizoen gaan door.
4. Wij onderzoeken mogelijke vormen van continuering van het zwemmen in
seizoen 2017-2018. Wij willen de uitkomst uiterlijk 31 mei 2017 voor de
leden duidelijk hebben.
Hieronder zullen we kort toelichten hoe we deze doelen concreet vorm willen gaan
geven.

Trainen in het winterseizoen
De vereniging loopt op dit moment tegen een aantal acute problemen aan: een
tekort aan bestuursleden, zwemtrainers en officials. Op korte termijn is het ons
doel om gewoon volgens de bestaande afspraken verder te gaan bij het Hof van
Saksen. Dat betekent dat wij voldoende trainers moeten hebben met de juiste
bevoegdheden.

Trainers
Omdat wij niet beschikken genoeg gediplomeerde trainers met veel ervaring,
willen wij dat trainers altijd met z’n tweeën aan het bad staan. De oudere
zwemmers hebben hierbij minder aandacht nodig dan de jongere zwemmers. Van
de huidige trainers heeft alleen Céline aangegeven in het winterseizoen te willen
blijven op de woensdag. Wij moeten dus helaas afstappen van het uitgangspunt
dat er een vaste trainer op een vaste dag is. In plaats daarvan is een aantal
trainers bereid om met enige regelmaat training te geven. We hebben een poule
van trainers die we in zullen roosteren naar hun beschikbaarheid. Ruilen kan altijd,
maar dit moet dan door de trainer zelf geregeld worden (waarbij gelet wordt op
aanwezigheid van een EHBO’er) en het bestuur moet hiervan op de hoogte gesteld
worden. Daphne zal vanuit het bestuur optreden als trainingscoördinator. De
volgende zwemmers (in willekeurige volgorde) hebben aangegeven dit op zich te
willen nemen:
-

Janiek Schulting
Jeron Bartelds
Elianne Schulting
Herman Hofman
Floris Harmanni

-
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Daphne Spreen
Céline Klijnsma
Hilde Steenbergen
(deze lijst kan nog aangevuld
worden)

Het Hof van Saksen stelt als eis dat er te allen tijde een EHBO’er aanwezig is in
het zwembad. Daphne, Janiek, Elianne en Céline hebben EHBO. Met het maken
van het schema zullen we ervoor zorgen en één van hun aanwezig is bij elke
training. Dat hoeft niet per se als trainer.
Voor het eerste blok hebben wij als concept schema:

Vorm van de trainingen
De grote verscheidenheid in trainers en de grote gaten tussen trainingen i.v.m.
vakantieperiodes vragen om een andere vorm van de trainingen. Hoe blijven zowel
zwemmers als trainers gemotiveerd? Welk doel kunnen wij hen bieden? Ons plan
is om in plaats van de jaarlijkse clubkampioenschappen een clubcompetitie in te
stellen. Elk blok tussen twee periodes zonder trainingen wordt afgesloten met een
clubwedstrijd. Vooraf is bekend welke twee slagen er tijdens deze wedstrijd
gezwommen worden. Zwemmers kunnen dan gedurende de 4, 5 of 6 weken hier
naartoe werken. In de eerste week van het blok zal er door de trainers gekeken
worden waar technische verbetering te halen valt. Op basis hiervan wordt een
blokplan gemaakt met de globale inhoud van de trainingen. Op deze manier is het
voor elke trainer bekend wat de inhoud van de training moet zijn, zodat er
gezamenlijk naar de clubwedstrijd toegewerkt kan worden. Trainers zijn uiteraard
vrij in de manier hoe zij training geven. Tijdens de clubwedstrijden kunnen
zwemmers laten zien hoe zij in een blok verbeterd zijn. Hier kunnen punten
gescoord worden, waarna bij de laatste wedstrijd de winnaar(s) bekend gemaakt
wordt/worden. Een mogelijke planning zou zijn:
Duur
Blok 1
ma 9 januari t/m wo 8 februari
Blok 2
ma 6 maart t/m wo 27 maart
Blok 3* ma 8 mei t/m vr 9 juni
Blok 4* ma 11 juni t/m vr 21 juli (start
zomervakantie)
Blok 5* ma 24 juli t/m wo 30 augustus
* Zomerseizoen in Gieten, zie verderop in dit

Aantal weken
5
4
5
6
6
document

Clubwedstrijd
wo 8 februari
wo 27 maart
vr 9 juni
vr 21 juli
wo 20 aug.

Dit vraagt veel van de trainers. Wisselende trainers vraagt goede communicatie
en vertrouwen in elkaars capaciteiten. De trainers zijn zich hiervan bewust en zijn
bereid hiervoor zorg te dragen. Het bestuur zal hierin moeten faciliteren en
duidelijk communiceren wat er van de trainers verwacht wordt. Trainers moeten
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zich op de training kunnen richten, de continuïteit waarborgen is in eerste instantie
een taak van het bestuur.

Senioren
Het zwemmen voor senioren kan in dezelfde vorm doorgaan. Op de dagen dat er
clubwedstrijden zijn, zullen wij 1 of 2 banen (afhankelijk van de opkomst) voor de
senioren open houden. Ook mogen zij als ze willen meedoen aan de
clubwedstrijden.

Wedstrijden in het winterseizoen
De sport- en D-wedstrijden willen wij blijven zwemmen. De sportwedstrijden
bieden kans op medailles en zijn daarom motiverend op korte termijn. Ook is het
enthousiasme onder jongere leden hiervoor het grootst. Dit willen wij blijven
faciliteren. Voor de D-wedstrijden is het zo goed als zeker dat er geen hoge positie
in de competitie meer te halen is. Toch willen we gemotiveerde zwemmers de kans
blijven geven dit seizoen uit te zwemmen. Daarnaast is het een stukje commitment
naar de andere verenigingen. Wij willen als vereniging een betrouwbare partner
blijven (ook met ook op een eventueel seizoen 2017-2018) en het houden aan
afspraken omtrent wedstrijden is onderdeel hiervan.
Financieel heeft dit als gevolg dat er KNZB-heffing betaald zal moeten worden voor
2017. De vereniging heeft genoeg financiële middelen om dat dit seizoen te
realiseren. Wel willen we vragen aan leden die geen wedstrijden meer willen
zwemmen, dit tijdig (vóór 1 januari) kenbaar te maken. Op die manier maken we
geen onnodige kosten. Danny en Heleen hebben aangegeven de TC voort te willen
zetten.

Diplomazwemmen
Carolijn heeft aangegeven na de kerstvakantie geen training meer te kunnen
geven vanwege studie. Wij hebben geen vervangende trainer kunnen vinden die
op een vaste dag beschikbaar is voor het diplomazwemmen. Daarnaast is aantal
zwemmers dat voor diploma’s wil gaan op het moment erg laag. Wij zien ons dan
ook genoodzaakt het diplomazwemmen voorlopig op te schorten. Mochten we na
de zomer verder kunnen, dan kunnen we de mogelijkheden tot diplomazwemmen
opnieuw onderzoeken.

Zomerseizoen
Voor het zomerseizoen willen wij eigenlijk niet veel veranderen ten opzichte van
vorig jaar. Trainingen blijven in ieder geval op twee dagen. Wellicht is net als vorig
jaar tot de zomervakantie een derde dag mogelijk, dit hangt af van de beschikbare
trainers. Dit moet op korte termijn onderzocht worden. Wij zijn op dit moment
bezig meer mensen voor training – net name in de zomer – te benaderen. De
trainers worden net als in de rest van het winterseizoen ingedeeld vanuit de poule.
Clubwedstrijden gaan ook door in het zomerseizoen (waarschijnlijk 3 blokken, zie
eerdere tabel). Na de laatste clubwedstrijd sluiten we het zomerseizoen met een
prijsuitreiking af.
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Voor het zomerseizoen zullen we op korte termijn bezig moeten gaan met het
werven van leden. Concrete plannen hiervoor moeten nog uitgewerkt worden,
maar wij denken bijvoorbeeld aan:





Een nieuwe flyer opstellen en die verspreiden.
Benaderen van andere verenigingen die een zomerstop hebben (ook andere
sporten dan zwemmen). Wellicht willen een aantal sporters toch blijven
bewegen in de zomer. Een zomerlidmaatschap van ZZG de Boskikkers is
dan een mogelijkheid
Wij hebben signalen van ouders opgevangen dat een aantal ook wel eens
wat wil verbeteren met zwemmen (bijvoorbeeld borstcrawl). Wellicht
kunnen we dit in de vorm van ouder-kind zwemmen in de zomer mogelijk
maken.

Website en Facebook
Het beheer van de website zal gedaan blijven worden door Heleen Hofman. Janiek
en Elianne nemen het beheer van de Facebook-pagina op zich.

Vertrouwenspersoon
Heleen Hofman is de afgelopen tijd vertrouwenspersoon geweest. Zij heeft
aangegeven dit te willen blijven doen. Echter is zij zich ervan bewust dat het feit
dat Herman en Daphne in het bestuur zitten sommige situaties lastig kan maken.
We zijn daarom op zoek naar een tweede vertrouwenspersoon, zodat zij dit samen
op zich kunnen nemen.

Andere activiteiten en vrijwilligers
De geraniumactie is altijd een zeer succesvolle actie in zowel Rolde als Gieten. Het
levert de club altijd veel op. Voor dit jaar willen we kijken of er mogelijkheden zijn
om de geraniumactie door te laten gaan. We beseffen ons wel dat er steeds minder
zwemmers zijn die mee kunnen lopen. Op korte termijn zal er een afweging
gemaakt worden en zal het bestuur besluiten of dit wel of niet doorgaat, wellicht
in aangepaste vorm. Daarnaast hopen we dat de activiteitencommissie ergens in
het winterseizoen een activiteit voor alle leden kan organiseren. Tot slot willen we
in ieder geval proberen Driekamp en de Boskikkernacht door te laten gaan.
Verdere concrete plannen moeten nog uitgewerkt worden.
Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet draaien. Velen hebben zich met hart en
ziel ingezet. Wij hopen dat we wederom op veel vrijwilligers kunnen rekenen! We
willen de volgende vacatures voor vrijwilligers voorleggen aan de ALV:








Officials voor de sport- en D-wedstrijden
Vrijwilligers voor de clubwedstrijden (scheidsrechter, klokkers, noteren van
tijden). Dit hoeven geen bevoegde mensen te zijn.
Aanvulling van de activiteitencommissie
Vrijwilligers die zich in willen zetten voor het organiseren van de
Geraniumactie.
Extra trainers voor de zomer
Extra EHBO’ers voor de zomertrainingen
Tweede vertrouwenspersoon
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Seizoen 2017-2018
Voor het seizoen 2017-2018 kunnen wij nog niets zeggen. We houden de opties
open en stellen ons als doel dit te onderzoeken en om op uiterlijk 31 mei 2017
duidelijkheid te hebben voor de leden. Waar nodig kan er tussentijds een enquête
en/of ALV georganiseerd worden om te peilen hoe de leden hier tegenover staan.
Mocht het in het ergste geval niet lukken, waar we realistisch in moeten zijn, dan
willen we op een gepaste manier het zwemmen in de huidige vorm afsluiten. Dat
zou bijvoorbeeld kunnen door tijdens de Boskikkernacht ook zo veel mogelijk oudleden uit te nodigen voor een gepaste afsluiting. Met de deadline van 31 mei willen
we bereiken dat leden in dit geval hier naartoe kunnen leven. Wanneer dit het
geval is, behoeft het de voorkeur om een zomervereniging te worden. Echter, er
zijn nog geen concrete plannen hiervoor. Dit moet voor 31 mei duidelijk worden.

Financiën
ZZG de Boskikkers is financieel gezond. We hebben genoeg in kas om dit tot en
met de zomer 2017 door te gaan. Echter, zoals de zaken er nu voor staan is deze
situatie niet houdbaar voor langere termijn. De contributie en inkomsten van
activiteiten is te laag om de kosten te dekken. Mochten we na de zomer in welke
vorm dan ook doorgaan, dan zal er een financieel plan moeten komen om dit
mogelijk te maken. Met het verder oriënteren op mogelijkheden voor het seizoen
2017-2018 zullen we dit mee moeten nemen. Een eventuele oplossing moet
financieel haalbaar zijn op langere termijn. Ook hierover willen wij uiterlijk 31 mei
2017 duidelijkheid scheppen naar de leden. Wat er financieel gebeurt als we geen
oplossing kunnen vinden zal in dat geval na mei besproken moeten worden. Daar
willen wij nu nog geen uitspraken over doen.

Kandidaatsbestuur
Het uitvoeren van de plannen, zoals hierboven beschreven, zal gedaan moeten
worden door een nieuw daadkrachtig bestuur. Andries en Yvette hebben
aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Dit is jammer, maar begrijpelijk. Zij
hebben aangegeven dat zij een soepele overdracht naar een nieuw bestuur
mogelijk willen maken. Andries heeft aangegeven na de bestuursoverdracht
beschikbaar te zijn als coach voor het bestuur, zonder formele
verantwoordelijkheden.
Wij willen een bestuur met de volgende functieverdeling kandidaatstellen:
-

Floris Harmanni (voorzitter)
Herman Hofman (secretaris)
Gertjan Ouwerling (penningmeester)
Hilde Steenbergen (externe contacten)
Daphne Spreen (trainingscoördinator)
Jeron Bartelds (algemeen bestuurslid)

De bovenstaande samenstelling van het bestuur zien wij als integraal onderdeel
van dit plan. Dat betekent dat er met dit plan ook direct gestemd zal worden over
een bestuur met deze samenstelling.
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Gertjan heeft aangegeven door te willen gaan als penningmeester, maar vanwege
zijn werk in het buitenland zal hij niet aanwezig zijn bij de activiteiten van de
vereniging.
In het kandidaatsbestuur zitten een aantal van de oudere zwemmers. Zij zijn zich
ervan bewust dat dit een mentaliteitsverandering met zich mee brengt. Een
professionelere houding dan voorheen is nodig. Wij hebben er vertrouwen in dat
dit gaat lukken.
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