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Aan:   Aan alle leden, ouders van leden en vrijwilligers 
Betreft:  Nieuwsbrief  

Druten, januari/februari 2015 

 

Beste leden en ouders, 

 

Met een gezellige en goed bezochte oliebollenwedstrijd ging 2015 spetterend van 

start.  Nu de eerste maand van dit jaar net achter de rug is lijkt het er op dat, 
als we de voortekenen mogen geloven, 2015 een heel mooi jaar voor de 
Gelenberg gaat worden. Alle trainingen lopen weer en worden goed bezocht. Ook 

de eerste wedstrijden laten prachtige individuele en groepsresultaten zien. Wij 
zijn als bestuur trots op zoveel inzet van onze zwemmers en vrijwilligers. We 

hopen daar in de komende 11 maanden ook regelmatig van te mogen genieten. 
Samen maken we er een mooi zwemjaar van. 

 

In de eerste nieuwsbrief van 2015 informeren we je over alle lopende zaken, 
kijken we terug op de laatste wedstrijden, kondigen we de algemene 

ledenvergadering aan, vragen we je om na te denken over de invulling van 
openstaande vacatures en informeren we je namens de trainers over de 
trainingstijden in het komend half jaar.  

  

Van het bestuur 

 

Vorderingen kopgroep Sportpark 

In de Kopgroep van Sportpark De Gelenberg is in december de financiële 

doorrekening van de kosten van een nieuw te bouwen zwembad met sporthal en 
andere faciliteiten besproken. Dit gebeurde als voorbereiding op het aanbieden 

van een investeringsvoorstel aan de gemeenteraad (gepland voor de zomer). In 
de bestuursvergadering hebben we ook over dit rapport gesproken. Wij zijn niet 

erg gelukkig met de inhoud omdat de berekening over andere faciliteiten gaat 
dan waar wij als vereniging behoefte aan hebben. Begin maart zullen we dit in 
een gesprek met de gemeente aan de orde stellen. 

 

Enquête en conclusies  

In oktober 2014 is aan alle 188 leden van ZVG een enquête verstuurd met als 
doel inzicht te krijgen in hoe onze leden denken over vrijwilligerswerk voor de 
vereniging. Er waren (slechts) 75 mensen die de enquête hebben beantwoord, 

waarvan de grootste groep masters was. Dit maakt dat we uit de enquête 
jammer genoeg geen conclusies kunnen trekken die gelden voor de hele 

vereniging. Toch willen we u de uitkomsten van de enquête niet onthouden...  
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De meest gehoorde motivatie om geen vrijwilligerswerk te kunnen of willen doen 
is gebrek aan tijd en moeizaam inzicht in beschikbare tijd. Als er een financiële 

vergoeding tegenover zou staan, helpt dit niet om mensen te motiveren een 
handje te helpen. Wanneer mensen zelf aan moeten geven wat ze dan zouden 

willen doen, vallen met name "incidentele activiteiten" in de smaak. De mensen 
die zich wel als vrijwilliger voor de club inzetten vinden dat dit er bij hoort, een 

soort maatschappelijk belang. Ze willen wel graag wat meer structurele beloning 
voor hun inzet, hoewel ze in het algemeen tevreden zijn over de waardering 
vanuit de club. Er is vanuit deze groep wel vraag naar ondersteuning... naar 

meer actieve werving van vrijwilligers.  

 

Om ons vrijwilligersbestand uit te breiden zijn we als bestuur op zoek naar een 
methode om meer vrijwilligers te werven. In de enquête werd de vraag gesteld: 
"Zou u uw lidmaatschap beëindigen als we vrijwilligerswerk verplichten bij een 

lidmaatschap?". 2/3 van alle mensen die hebben gereageerd vinden een 
verplichting best een goed plan, de overige 1/3 zou om die reden juist het 

lidmaatschap beëindigen.  
 

Uiteindelijk heeft de enquête ons een beetje inzicht gegeven in de mening van 

onze leden (en ouders). We gaan werken aan meer structurele beloning van onze 
vrijwilligers én aan uitbreiding van ons vrijwilligersbestand. Een volgende 

enquête zal niet lang op zich laten wachten, maar behalve digitaal zal deze dan 
ook op papier verspreid worden om het aantal reacties te verhogen.  

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de enquête, of suggesties voor het 
bestuur dan kunt u contact opnemen met Nicole Snaphaan, bestuurslid en 

coördinator activiteiten (activiteiten@gelenberg.nl). 

 

Enquête zondagochtend training masters en selectie  

Met ingang van de herfstvakantie zwemmen op zondagochtend gemiddeld 8 
selectieleden als proef in baan 4 tijdens de mastertraining. Met het ingaan van 

deze gezamenlijke training is de trainingsduur verlengd van 40 naar 60 minuten. 
Zoals afgesproken hebben we de masters kortgeleden gevraagd of en zo ja welke 
bezwaren er zijn om het gezamenlijk gebruik van deze training te voort te 

zetten. Uit de reacties tot zover lijkt het grootste deel van de masters positief te 
staan tegenover een vervolg tot de zomer. De tips die we van een paar van hen 

hebben gekregen, zullen we ter harte nemen. Kort voor de zomervakantie zullen 
we ons opnieuw melden bij de zwemmers om deze aanpak te evalueren. 

 

Vacante vacatures 

Zoals we in de nieuwsbrief van september jl. al meedeelden komen we nog 

steeds mensen tekort op verschillende functies. Verderop in de brief leest u dat 
we zoeken naar een nieuwe secretaris, coördinator wedstrijdofficials, voorzitter 

en lid technische commissie en wedstrijdofficials. Als u nog nadenkt over hoe u 
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de club kunt steunen overweeg dan eens of een van deze functies iets voor u is. 
We horen het graag! 

 

Website 

Sinds enige tijd is Susan Melchers onze websitebeheerder. In overleg met het 
bestuur en aan de hand van de reacties die ze kreeg op haar enquête is ze bezig 

om de informatie op de website beter toegankelijk te maken. In een volgend 
stadium gaat Susan samen met ons kijken of we de bestaande website willen 
houden of dat het beter is om naar een wat moderner platform over te stappen. 

We houden jullie op de hoogte. Reacties op de website kun je mailen aan: 
susanmelchers@hotmail.com 

 

Algemene ledenvergadering 

- Het duurt nog even maar de datum van de ALV is al bekend: 10 maart vanaf 

20.00 uur. Zet hem vast in je agenda! Te zijner tijd worden de locatie en 
agenda gemaild. 

- Tjarda Willemsen rondt dit seizoen haar taken als secretaris af. Tijdens de 
algemene ledenvergadering zal Tjarda formeel aftreden en is na 2 termijnen 
(van 3 jaar) secretaris te zijn geweest niet herkiesbaar. Het bestuur zoek 

iemand die het stokje over wil nemen. Als je belangstelling hebt, kun je je 
aanmelden via: secretaris@gelenberg.nl of tijdens de algemene 

ledenvergadering. 

 

Activiteiten 

 

Terugblik Zwem4daagse  

Wederom heeft onze zwemclub de zwem4daagse georganiseerd. Met een 
kleinere deelnemersgroep dan vorig jaar is het toch een zeer geslaagd 
evenement geworden. De sfeer was goed en er was meer aandacht voor de 

zwemmers. 

 

Schoolzwemkampioenschappen 

Ook in 2015 is weer een Maas en Waals Schoolzwemkampioenschap gepland. Dit 
keer is de datum geprikt op zaterdag 4 juli 2015. Vanaf maart zal er vanuit de 

vereniging weer intensief worden samengewerkt met Actief Maas en Waal en de 
vrijwilligers van het Dreumelse zwembad om het Schoolzwemkampioenschap te 
organiseren en onder de aandacht te brengen. Meer informatie volgt in de loop 

van het voorjaar, op onze site/facebook en via de scholen. Vind u het leuk om 
een bijdrage te leveren aan de organisatie van het Schoolzwemkampioenschap, 

neem dan contact op met Nicole Snaphaan (activiteiten@gelenberg.nl). 
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Van de zwemgroepen 

 

NK Masters  

Op 23, 24 en 25 januari zwommen 7 van onze masters mee in Heerenveen op de 

NK Masters. We kunnen niet anders dan zeggen dat het een heel geslaagd 
weekend was. De heren en dame verdienden 5 x goud, 8 x zilver en 6 x brons! 

Absoluut hoogtepunt was de 4 x 100 vrij waar de Marcel van Winssen, Geert 
Wijn, John Cobussen en Erik Lamers het oude record met 4,5 seconden 
verbeterden en goud behaalden. Dit viertal en ook Sylvia Reijers, Rob Jansen en 

Harold Brouwer hebben De Gelenberg weer goed op de kaart gezet. Gefeliciteerd 
allemaal! 

 

Mededelingen trainers aanvangsgroep en selectie  

- Stand zwemcompetitie: 

 In de Gelderse B competitie heeft de selectie op de 3de plaats gestaan. Na 
de laatst gezwommen wedstrijd staat zij op de 4de plaats. Dit is een heel 

fraai resultaat. 
 In de landelijke competitie staat ZV de Gelenberg op de 9de plaats. 
 In de Gelderse minioren competitie hebben de zwemmers van ZV de 

Gelenberg een mooie  11de plaats bereikt.  
 Op het GWK is er heel goed gezwommen door Jochem Janssen die op de 

50vrij zilver behaalde in een tijd van 26.80 sec. Lobke van Eldijk, Inge 
Hermans en Guusje van Lent hebben ieder ook mooie prestaties geleverd. 

Trainers Patrick van Eldijk (selectie) en Harold Brouwer (aanvangsgroep) zijn 

tevreden. 

Wel doet Patrick nogmaals een vriendelijk verzoek aan de selectiezwemmers om 

zoveel mogelijk deel te nemen aan de competitie, in het bijzonder als je je daar 
voor hebt opgegeven. Hij kan anders de deelname niet rond krijgen wat betekent 
dat we vervangende tijden krijgen. En dat willen we niet. Dus help je team!  

 

- Training in de vakantie 

Tijdens de vakanties wordt er door de selectie, de masters en de master senioren 
doorgetraind. De aanvangsgroep traint niet tijdens de vakanties. Tijdens officiële 
feestdagen komen trainingen voor alle zwemgroepen te vervallen. Indien andere 

trainingen toch komen te vervallen, horen jullie dit tijdig.  
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Kalender 

 

4 jan. 2015 Oliebollenwedstrijd 

10 en 11 jan.  Provinciale kampioenschappen Korte Baan 

17 jan. Nationale zwemcompetitie deel 3 

23 en 24 jan.  NK Masters 

25 jan. Lange Baan 

29 en 30 jan.  NJJK Korte Baan 

31 jan. en 1 feb. NJJK Korte Baan, GWBK   

8 feb. Gelderse B deel 4 

14 feb. Begin Carnavalsvakantie 

15 feb.  Nationale Arena Clubmeet / carnaval 

22 feb. Einde Carnavalsvakantie 

28 feb. Clubkampioenschappen ZV Kerkdriel deel 1 

1 mrt. Gelderse B deel 5 

7 mrt. Nationale zwemcomp. deel 4 

14 en 15 mrt. Regio Lange Afstand Kampioenschappen 

22 mrt. Sprint deel 2 

28 mrt.   Nationale Zwemcompetitie deel 5 

4 mrt. Clubkampioenschappen ZV Kerkdriel deel 2 

5 en 6 apr. Pasen 

9 t/m 12 apr. Swimcup Eindhoven/ NK lbn 

18 apr. NJK 800/1500m + NK 5000m / 

19 apr. Sprint deel 3 

27 apr. Koningsdag 

2 mei Begin Meivakantie 

4 mei Dodenherdenking 

5 mei Bevrijdingsdag 

8, 9 en 10 mei NK Masters lange baan 

10 mei Einde Meivakantie 

14 mei Hemelvaart 

16 en 17 mei Gelders kampioenschap  

24 en 25 mei Pinksteren 
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30 en 31 mei Gelders kampioenschap  

6 mei NK Club 

7 mei sprint deel 4 

13 en 14 mei Regionale/ provinciale Minioren Finales 

20 en 21 mei GBK (afhankelijk van NK club) 

28 mei Elite Cup? 

2 en 3 jul. NJJK lange baan 

4 en 5 jul. NJJK lange baan/ Netherlands Invitational 

17 juli Laatste training 

18 jul. Start zomervakantie 

 

Technische commissie 

De Technische Commissie is zeer blij te kunnen meedelen dat Frank Cobussen de 

taak van Annemieke Melchers heeft overgenomen.  

Aan het einde van dit zwemseizoen zal Ria Gerritsen haar taak neerleggen. Het 
wedstrijdsecretariaat zoekt daarom per direct een: 

 

*VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE EN LID TECHNISCHE COMMISSIE 

De technische commissie verzorgt de wedstrijd inschrijvingen met behulp van 
een software programma in overleg met de trainers. Ook voor het organiseren 

van thuiswedstrijden en inschrijven van de zwemmers voor wedstrijden is men 
op zoek naar ondersteuning. Daarnaast verricht het wedstrijdsecretariaat 

activiteiten zoals opkomstregistratie tijdens wedstrijden. Als je het dus leuk vindt 
om te zorgen dat onze zwemmers aan goed georganiseerde wedstrijden deel 
kunnen nemen, neem dan contact op met tc@gelenberg.nl.  

 

*COÖRDINATOR OFFICIALS 

De technische commissie zoekt iemand die zorg draagt voor het inplannen van 

officials bij wedstrijden, het aanvragen van beoordelingen van officials en dit 
afstemmen met andere verenigingen. Ook het bij aanvang wedstrijdseizoen 
afstemmen van de kalender en de inzet van officials tijdens wedstrijden hoort bij 

de taken. Tenslotte hou je de officiallijst met hierin mailadressen van officials en 
hun bevoegdheden up to date. Als jij denkt dat dit een klus is die bij je past, 

neem dan contact op met tc@gelenberg.nl.  

 

*WEDSTRIJDOFFICIAL(S)  

Op het moment heeft de vereniging een tekort aan wedstrijdofficials. We moeten 
als vereniging bij deelname aan een wedstrijd officials leveren. Dit is een 

verplichting vanuit de zwembond. Een wedstrijdofficial jureert tijdens 
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zwemwedstrijden. Hij/zij beoordeelt of een wedstrijdzwemmer volgens de regels 
zwemt en klokt de tijd. Hij/zij staat aan het bad tijdens zwemwedstrijden. Deze 

functie is bijvoorbeeld geschikt voor ouders van wedstrijdzwemmers die toch 
tijdens de wedstrijd aanwezig willen zijn. De inspanning is gering en vraagt 

aanwezigheid bij minimaal 4 wedstrijden per jaar. Wanneer het ons niet lukt het 
aantal officials uit te breiden kunnen we op korte termijn meer voldoen aan de 

verplichtingen die vanuit de zwembond worden opgelegd. Dit betekent dat we uit 
zullen worden gesloten van deelname aan wedstrijden. Het bestuur doet daarom 
een dringend beroep op leden en ouders van leden om zich aan te melden. Bij de 

bestaande bezetting kan de vereniging niet meer garanderen dat er ook 
wedstrijden gezwommen kunnen worden. Ook niet-leden kunnen zich 

aanmelden. Wil je ons uit de gevarenzone helpen neem dat contact op met: 
tc@gelenberg.nl 

 

*VOORZITTER REDACTIERAAD 

Wij zoeken iemand die het leuk vindt om te coördineren, kleine artikelen te 

redigeren en contact met de nieuwsbladen te onderhouden.  

En we zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om met enige regelmaat een 
verslagje van een wedstrijd te schijven.  

Wil je ons helpen neem dan contact op met secretaris@gelenberg.nl 

 

We hopen jullie met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Als 
jullie zelf suggesties hebben voor bijdragen in de nieuwsbrief of als jullie vragen 

en/of opmerkingen hebben dan hoort het bestuur dat graag via: 
voorzitter@gelenberg.nl  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur ZV de Gelenberg 
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