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In deze Nieuwsbrief-special vindt u de uitnodiging, agenda en de jaarverslagen van het
bestuur, de drie commissies en de werkgroepen van Steenwijk ‘34.

De ALV-Stukken:
•

De agenda

•

Beleidsplan 2018-2021

•

Jaarverslagen van:



Het bestuur



De Zwemcommissie



De Polocommissie



De Activiteitencommissie



De werkgroepen:


Sponsoring



Website

De 84 Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op



Materialen

27 maart 2018 in de Zuidwester.



Veiligheid

Inloop vanaf 20:00 uur



Nieuwsbrief

Aanvang vergadering 20:30 uur



Werfgroep

e

Help de vereniging door uw mening te geven!
Samen kunnen we bouwen aan de vereniging die we samen graag willen!

dinsdag 27 maart 2017 in Wijkcentrum de Zuidwester te Steenwijk, aanvang 20.30 uur.
Zaal open om 20.00 uur.
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Huldigen van (ere-) leden, leden van verdienste , vrijwilliger van het jaar
Nieuwe agendapunten (als deze zijn ingebracht bij agendapunt 3)
Bestuursverkiezing (¹
Rondvraag (vragen inleveren in de pauze bij de secretaris)
Sluiting

(¹ Bestuursverkiezing
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Chrisstien Dollekamp
: Lonneke Oenema
: Roelie van der Laan (waarnemend)

aftredend en herkiesbaar
aftredend en niet herkiesbaar

Voordracht van kandidaten voor bestuursfuncties:
Secretaris
: Teun Hunneman
Penningmeester
: Roelie van der Laan
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Concept Agenda
83e ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZWEM & POLOCLUB STEENWIJK ‘34

Leden:
Zwemcommissie
: Laura van Sleen
Waterpolocommissie : Koen Walpoott
Activiteitencommissie : Lammie Mooi

Eventuele kandidaten kunnen tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering worden voorgedragen aan het bestuur.

ALV-1

dinsdag 28 maart 2017 in Wijkcentrum de Zuidwester te Steenwijk, aanvang 20.15 uur.
Zaal open om 19.45 uur.

1. Opening
Voorzitter Chrisstien Dollekamp opent de vergadering om 20.23 Uur. Zij heet iedereen welkom en spreekt kort over de prestaties van de verschillende afdelingen. Ook aandachtspunten
voor het komende seizoen worden tijdens het welkom benoemd.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Aanwezige leden: 27 leden.
Afwezig met kennisgeving: Marleen Brouwer, Hilda Viel, Edward Voorn, Inge Lolkema-Soeters,
Linda Wibbelink, Dick Huisman, Sierd Tilma, Huyb Stegeman, Hans van Scheepen, Jannes Busscher, Henk van der Wulp, Jellie Driezen.
3. Indienen c.q. wijzigen agendapunten
n.v.t.
4. Vaststellen notulen ALV 2016
Aanvulling op: Stichting openwater Scheerwolde, Steenwijk’34 heeft besloten om uit de stichting te stappen. Er is afgesproken dat het initiatief wordt overgenomen door Zignea. Er is getracht om het opnieuw op te starten, maar dit is voor dit seizoen nog niet gelukt. Over de bezittingen wordt een afspraak gemaakt als de stichting opgeheven wordt.
5. Jaarverslag secretaris 2016
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Jaarverslag commissies 2016
Aanvullingen vanuit de vergadering:
Zwemcommissie:
Er waren acht deelnemers tijdens het Europese masterkampioenschap in Londen. Er stappen
twee leden uit de zwemcommissie, hoe zit het met de opvolging hiervan? Welke gevolgen
heeft dit? Laura van Sleen wil wel meer taken doen, maar de zwemcommissie wordt erg
kwetsbaar als er maar 1 persoon over. Laura wil graag met inschrijven van wedstrijden
hulp hebben.
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Concept verslag
83 ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZWEM & POLOCLUB STEENWIJK ‘34
e

Werkgroep Nieuwsbrief
Vanwege het vervallen van de clubkrant moet er gekeken worden naar een alternatief voor de
advertenties van sponsoren. Suggesties vanuit de vergadering: op de website, op wedstrijdprogramma’s of op de algemene facebookpagina.

ALV-2

Klaas Prins oppert om te fuseren met verenigingen in de omgeving om een polo jeugdteam
op te stellen. Daarnaast wordt geadviseerd om de gemeente (het beweegteam) en de
KNZB hierin te betrekken.
Het ontbreken van een (hoofd)trainer blijft een groot aandachtspunt. Er wordt gesproken
over mogelijke oplossingen. Dhr. Peter Walpoott vraagt of er vanuit de gemeente hulp
geboden kan worden om een trainer te zoeken. Mw. Elza van Os adviseert om informatie
bij andere verenigingen in te winnen hierover.
Ook wordt er gesproken over het gebruik van social media voor een oproep, de vraag/
zorg neerleggen tijdens de ledenvergadering van de KNZB.
7. Financieel verslag 2016
Dhr. Peter Walpoott:
Het kader van de zwemvereniging is ontzettend belangrijk, waarom wordt er maar 150
euro geïnvesteerd? Mw. Marian Molenaar: Dit valt deels weg onder activiteitencommissie
en onder opleidingen.
Dhr. Robert Braad:
Waarom is er maar 100 euro begroot voor ledenwerving? Mw. Molenaar geeft aan dat dit
bedrag waarschijnlijk op zal lopen.
Dhr. Casper Dollekamp:
Zitten de kosten van de aan te schaffen badkleding verwerkt in de kosten? Mw. Molenaar:
Het bedrag van de sponsorcommissie wordt beïnvloedt door de badkleding. Met behulp
van een incassobureau zal dit bedrag terug gehaald worden. Er is op dit moment 245 euro
terug betaald. De facturen van sponsoren lopen nu binnen.
Dhr. Koen Walpoott:
Als we uit de competitie stappen worden de inkomsten van waterpolo en zwemcommissie
dan kleiner? Antwoord Mw. Marian Molenaar: Nee.
7a.

Verslag kascontrolecommissie
Dhr. Douwe Baars en Bram Mooi:
De kascontrole-commissie is op 6 maart 2017 langs geweest bij penningmeester mw.
Marian Molenaar. Een keurig verzorgde administratie is aangetroffen. Décharge wordt
verleend.

7a.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Dhr. Bram Mooi treedt terug, Mw. Elza van Os treedt toe.
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Werfgroep:
Korstiaan de Boer uit zijn zorgen met betrekking tot de jeugdleden. Er is momenteel zeer
weinig jeugd. De werfgroep geeft aan zich eerst te richten op het behoud van de leden en
het aanbrengen van structuur. Er worden verschillende ideeën aangedragen vanuit de
leden.

8. Begroting 2017
Dhr. Casper Dollekamp heeft als voorstel om het overschot in de begroting (950 euro) te
gebruiken voor werving van nieuwe leden. Dit zal opgenomen worden in de begroting.
9. Vaststellen contributie
Het bestuur stelt voor de contributie voor het zwemmen met 2% verhogen per 1 mei. De
contributie van de waterpolo zal gelijk blijven. De vergadering gaat akkoord.
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12. Nieuwe agendapunten (als deze zijn ingebracht bij agendapunt 3)
Niet van toepassing.
13. Bestuursverkiezing (¹
De vergadering stemt in met een volgende termijn voor de voorzitter Chrisstien
Dollekamp.
Marian Molenaar treedt af als penningmeester, de voorzitter dankt haar namens alle leden
voor haar inzet en overhandigd een kleine attentie.
Als Secretaris blijft Mw. Lonneke Oenema in functie.
Er is nog geen kandidaat voor de functie van penningmeester, deze taken zullen voorlopig
waargenomen worden door het dagelijks bestuur.
14. Rondvraag
Dhr. Lauren Vis:
Wanneer word je kaderlid (in verband met de contributie)? Kaderlid word je als je geen
startnummer hebt. Je valt met startnummer onder de verzekering van de KNZB. Een kader
lidmaatschap heeft goedkeuring van het bestuur nodig.
Dhr. Douwe Baars:
Hoe is het in de tussentijd geregeld met de nieuwe shirts? De oude regeling blijft van kracht
tot er nieuwe clubshirts zijn. Er moet voor de nieuwe shirts een nieuwe regeling getroffen
worden. Afstemmen met Douwe Baars voor de betaling.
Mw. Monique van den Berg:
Er ontbreekt een toezichthouder die de kinderen ontvangt in de zwembadhal? Antwoord
Mw. Chrisstien Dollekamp: De toezichthouders ontvangen de kinderen op dit moment aan
het bad, omdat de functie van clubconsulent vacant is. We nemen het verzoek mee naar
het trainersoverleg.
Mw. Monique van den Berg:
Het ontbreken van activiteiten voor de jongere jeugd. De werfgroep zal dit oppakken.
15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur
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10. Pauze
11. Huldigen van (ere-) leden, leden van verdienste:
Vrijwilliger van het jaar wordt dhr. Michel Van Den Hoofdakker .
Dhr. Fred Drent, Dhr. Paul Zaagman en Mw. Ineke Zaagman zijn 25 jaar lid.
De volgende zwemmers hebben een certificaat en een bos bloemen ontvangen vanwege
een bijzonder prestatie in 2016.
Mw. Wilna Heijman: De 9de plaats van de LEN Europese ranglijst van 2016,
4 x 200 meter vrije slag gemengd 160+: Mw. Lonneke Oenema, Dhr. Huyb Stegeman, Mw.
Wilna Heijman en Dhr. Lauren Vis. De 5de plaats van de FINA wereld ranglijst van 2016
4 x 200 vrije slag gemengd 200+: Dhr. Hans van Scheepen, Mw. Inge Lolkema, Dhr. Casper
Dollekamp en mw. Wilna Heijman. De 10de plaats van de FINA wereldranglijst van 2016.
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De vereniging
Onderstaand overzicht geeft het aantal leden in 2017 weer zoals opgaaf is gedaan aan de KNZB.
Totaal
A

Geboren in 2005 of later met startvergunning

22

B

Geboren in 2004 of eerder met startvergunning

86

C

Leden zonder startvergunning

77

D

Ereleden

(1

8

Opgaaf aantal leden per 31-12-2016 aan de KNZB (2

E

193

Verenigingsleden (3 (donateurs, contribuanten, begunstigers,
bestuursleden, officials etc.)

8

(1

: in werkelijkheid zijn er 9 ereleden, één lid heeft echter nog een startnummer en is dus opgenomen
in categorie B.
(2
: De opgaaf is altijd hoger dan het werkelijke aantal leden, omdat de KNZB zowel de nieuwe aanmeldingen als de opzeggingen meetelt in het totaal.
(3
: Voor verenigingsleden hoeft de vereniging geen afdracht te doen aan de KNZB, daarom zijn deze
apart aangegeven.
Recapitulatie leden bestand in 2017:
Ledenbestand per 1 januari 2017

164

Bij: nieuwe leden in 2016

40

Af: opzeggingen in 2016

26

Ledenbestand per 1 januari 2017

178

Onderstaand is een beeld over de afgelopen 10 jaar weergegeven van het leden verloop:
‘08
Ledenbestand per 1
januari
BIJ: nieuwe
leden
AF: opzeggingen
Verloop

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

179

202

205

199

186

182

184

173

163

164

55

42

45

31

31

45

29

23

22

40

32

39

51

44

35

43

40

33

21

26

23

3

-6

-13

-4

2

-11

-10

1

14
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JAARVERSLAG 2017 DAGELIJKS BESTUUR, OPGESTELD DOOR DE SECRETARIS
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Het bestuur is in 2017 10 keer bijeen geweest voor de reguliere bestuursvergaderingen. Bij elke bestuursvergadering zijn de vertegenwoordigers van de commissies aanwezig geweest.
De samenstelling van het dagelijks bestuur heeft in 2017 wijzigingen ondergaan.
In de algemene leden vergadering op 28 maart 2017 is Marian Molenaar, penningmeester, afgetreden.
Voorzitter Chrisstien Dollekamp en secretaris Lonneke Oenema behouden hun functie. Vanaf augustus
2017 heeft Roelie van der Laan de taken van de penningmeester waargenomen.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Chrisstien Dollekamp
Lonneke Oenema
Roelie van der Laan (waarnemend)

Leden:
Zwemcommissie: vacant in 2017
Waterpolocommissie: Koen Walpoott
Activiteitencommissie: Lammie Mooi
Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit de benoeming van de 83 e Algemene Leden
Vergadering van 28 maart 2017.
Commissies en werkgroepen
In de organisatie op het gebied van commissies en werkgroepen hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan, voort komend uit de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 maart
2017. Afgelopen jaar is er een nieuwe commissie ontstaan: de jeugdcommissie. De jeugdcommissie richt zich op activiteiten voor onze jeugdleden.

Commissies:
Zwemcommissie
Waterpolocommissie
Activiteitencommissie
Werkgroepen:
Sponsoring
Nieuwsbrief redactie
Veiligheidswerkgroep
Website werkgroep
Materiaalwerkgroep
Werfgroep
Jeugdcommissie
Vertrouwenspersoon
Ledenadministratie
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Het bestuur:
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Januari

Februari

Overijsselse kampioenschappen korte baan Nijverdal
Sportgala Steenwijkerland
ONMK in Maastricht
Waterwyck overleg

Maart

In de Zuidwester wordt de 83e ALV gehouden

April
Mei

Juni

Juli
Augustus

ONMK in Eindhoven
Overijsselse kampioenschappen
Regionale lange afstand kampioenschappen Nijmegen
Avondvierdaagse
Kaderavond in Haveltekerkvlekken
Overijsselse B-kampioenschappen
Speedo Fast Water Meet en de Speedo Fast Season Finish

September

Wielerspektakel
WK Masterzwemmen te Budapest.
Zwemweekend Epe

Oktober

Sprintwedstrijd Steenwijk

November

Overijsselse kampioenschappen korte baan Nijverdal

December

Sinterklaasfeest
Clubkampioenschappen
Oliebollenzwemmen

Het beleidsplan:
Het beleidsplan voor 2018 is niet gerealiseerd.
In het beleidsplan was opgesteld dat de service naar de leden vergroot werd door middel van een persoonlijke app voor de leden met informatie over de club. Tijdens de bestuursvergaderingen is dit een
besproken onderwerp geweest. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat een persoonlijke app op dit
moment onvoldoende meerwaarde geeft voor onze leden. De huidige berichtgeving via de website en
social media is nog toereikend.
De sponsorcommissie heeft afgelopen jaar een nieuwe hoofdsponsor binnen gehaald; Klaverblad verzekeringen. Deze hoofdsponsoring zal voor de komende 4 jaar een stabiele inkomstenbron zijn voor vereniging. Daarnaast blijft de sponsorcommissie zich richten op andere activiteiten voor het verkrijgen van
meer inkomsten.
Er zal voor de komende 4 jaar een nieuw beleidsplan opgesteld moeten worden. Hier heeft onlangs een
brainstormsessie voor plaatsgevonden met leden uit de verschillende onderdelen binnen onze vereniging. De speerpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn als volgt:
Behoud jeugdleden en werving nieuwe leden, trainerschap selectie en waterpolo, clubkleding, werven
vrijwilligers.
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Chronologisch overzicht van belangrijke feiten
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1. Inleiding:
Dit jaar zijn de leden van de zwemcommissie 5x bij elkaar geweest, om wedstrijden voor te bereiden en
te evalueren en de zaken daarom heen te bespreken.

2. Samenstelling zwemcommissie:
Voorzitter en
Secretaris
Officialzaken

Vacant

Wedstrijdsecretariaat

Laura van Sleen

Swimkick/Minioren/Juniorencircuit,
10-kamp, selectie ABCDE niveau,
LAC wedstrijden, overige wedstrijden

Ciska/Alies Wagter

Overige wedstrijden

Roelof Liezen

Competitie, overige wedstrijden
(tot zomer 2017)

Huyb Stegeman
Fayola van den Berg , Diederik
de Boer, Jelle Heijman, Marinke Hummelen

Masters
Sterrenplan

Korstiaan de Boer, Wilna Heijman en Anouk Poelstra

Voorselectie

Rick Driezen en Korstiaan de
Boer

Selectie

Mike Koelewijn, Inge Soeters,
Casper Dollekamp en Huyb
Stegeman

Masters

Trainers

3.

Hans van Scheepen

Belangrijke prestaties en gebeurtenissen:

3.1
Overijsselse winterkampioenschappen korte baan Nijverdal 7/8 en 14/15 jan 2017
Tijdens de Overijsselse Winterkampioenschappen heeft de selectie naast een groot aantal PR’s ook nog
een aantal medailles in de wacht gesleept. Helaas heeft de selectie één dag verstek moeten laten gaan.
In verband met de slechte weersomstandigheden was het niet verantwoord om naar Nijverdal af te reizen. In totaal werden er 7 medailles gehaald . Jelle Heijman haalde brons op de 100 vlinder en zilver op
de 200 vlinder. Diederik de Boer behaalde een zilveren plak op de 200 rugslag. Kylian Kooijman was de
grootverdiener met 4 medailles. Hij behaalde de Overijsselse titel op de 50 schoolslag en voegde daar op
de 100 school een zilveren plak en op de 200 wissel en de 100 vlinder een bronzen plak aan toe.
3.2
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan Maastricht 19/22 jan 2017
Met 16 mensen is deelgenomen aan het ONMK. En de prestaties waren weer klinkend! Met in totaal 26
medailles kwam de selectie weer naar Steenwijk. 10 gouden, 6 zilveren en 10 bronzen medailles. Als
klap op de vuurpijl werd door het estafette team 80+ ook nog een nieuw Nederlands Record gezwom-
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JAARVERSLAG 2017 ZWEMCOMMISSIE
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3.4
Regionale Lange Afstandskampioenschappen Nijmegen 7 mei 2017
De 2 zwemmers hebben samen 3 medailles gehaald, Jelle 2 x zilver op 800 en 1500 vrij en Diederik brons
op de 1500 vrij.
3.5
Minior Swim Cup 2017 minioren 5-6 8 april 2017
Op 8 april heeft Marco Wagter meegedaan met de miniorenswimcup in Eindhoven. Dat was een hele
leuke ervaring.
3.6
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen lange baan Eindhoven 4/7 mei 2017
21 medailles voor Masters selectie op ONMK. Van 4 tot en met 7 mei werd weer de Open Nederlandse
Masters Kampioenschappen gehouden. In Eindhoven waren dit keer in totaal 13 zwemmers en zwemsters van de partij. Er werden 21 medailles mee naar huis genomen, 6 gouden, 9 zilveren en 6 bronzen.
Klaas Prins wist zijn eigen Nederlandse record scherper te zetten . Ook was hij de succesvolste zwemmer
met 3 gouden, 3 zilveren en een bronzen plak. Wilna Heijman wist evenveel medailles te scoren maar in
een andere kleursamenstelling: 2 goud, 2 zilver en 3 brons. Korstiaan de Boer behaalde voor het eerst
een individuele medaille. Op de 200 vlinderslag behaalde hij een prachtige bronzen medaille.
3.7
Overijsselse kampioenschappen LB Nijmegen 13/14 mei 2017
Alleen Kylian Kooijman is afgereisd naar Nijmegen. Op de 100 vlinder, 200 vrij en 50 vrij behaalde hij 3x
brons. Goed gedaan.
3.8
39ste Riessentaktoernooi Rijssen 27 mei 2017:
Er deden 11 zwemmers mee aan deze wedstrijd in Rijssen. Waarbij 18 persoonlijke medailles en 2 estafettes een medaille.
3.9
Overijsselse Minioren finale Overijssel, 10/11 juni 2017 Hengelo:
Maud Dokter en Marco Wagter hebben onze club vertegenwoordigd. Helaas geen medailles gehaald,
maar wel goed gezwommen.
3.10
Overijsselse B Kampioenschappen, 17/18 juni 2017 Zwolle:
Dit jaar deden er 14 zwemmers mee en werden er wel 12 individuele medailles gehaald. Goud voor Alies
Wagter goud op 100 vrij, Diederik de Boer goud op 100 vlinder, 200 wissel en 100 rug en zilver op 100
school, Leandra Vedder brons op 100 school, Kay van Sleen brons op 50 vrij, Kylian Kooijman goud op
100 rug, 100 school, 200 wissel en 100 vrij en Maud Dokter goud op 100 wissel.
3.11
Speedo Fast Water Meet 8/9 juli 2017 Amsterdam:
Aan deze wedstrijd deden 12 zwemmers mee. Ditmaal geen podiumplaatsen behaald, maar wel weer
PR’s gezwommen.
3.12
Wereld Kampioenschappen Masters Boedapest 14/20 aug 2017:
Nanda de Vries en Korstiaan de Boer hebben meegedaan met de Wereldkampioenschappen Masters
zwemmen in Budapest.
Korstiaan mocht op dinsdag 15 augustus zijn eerste afstand zwemmen. De 200 meter rugslag begon
vroeg en Korstiaan moest ook nog eens in de eerste serie starten, dus dat was vroeg opstaan. Maar dat
was het zeker waard. Ook ploeggenootje Nanda was aanwezig om hem hard aan te moedigen. Korstiaan
zwom in het trainingsbad van de Duna Arena naar zijn tweede tijd ooit en werd daarmee 33ste van de
43.
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men op de 4x100 vrije slag.
3.3
Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan Zwolle 28/29 januari 2017
14 deelnemers die veel PR’s gezwommen hebben. Medailles waren er voor: Kay van Sleen brons op de
50 schoolslag, Alies Wagter goud op 100 vrij, Diederik de Boer goud op de 50 vrij, 50 rug, 200 wissel en
100 rug, zilver op 100m vlinderslag en 100m schoolslag, Inge Halman brons op de 50 rug en 100 rug,
Jelle Heijman brons op 50 vrij, Timo de Vries goud op 50 vrij, 50 rug, 50 vlinder en 200 wissel, Kylian
Kooijman goud op 100 rug, zilver op 50 vrij en 50 rug, Sabine Lageweg brons op 50 vlinder, Leandra
Vedder zilver op 100 vlinder en brons op 50 vrij.
Verder voor de dames zilver op estafette 4x100 vrij en 4x 100 wisselslag.
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3.13
World Police & Fire Games Los Angeles 2017:
Casper Dollekamp heeft, vanuit zijn werk bij de brandweer, deelgenomen aan de wereldspelen voor
politie en brandweer in Los Angeles met als resultaat 2× goud en 3x zilver.
3.14
Zwemweekend Epe Gronou Duitsland 9/10 september 2017:
Totale deelname Steenwijk 17 zwemmers. Ze behaalden 31 medailles. 9 gouden, 10 zilveren en 12 bronzen medailles. Het was wederom een geslaagd weekend.
3.15
Nationale Sprintwedstrijd Steenwijk 7 oktober 2017:
Er deden 15 zwemmers van Steenwijk34 mee aan deze door Steenwijk zelf georganiseerde wedstrijd
met ETW. In totaal bijna 200 zwemmers. Er zit weer groei in ten opzichte van vorig jaar.
Sprintkoningin is dit jaar geworden Annet van Stratum van Deltasteur op de 50m vrij 26.79 sec.
Sprintkoning is wederom geworden Niels van Eck van ZPC Hoogeveen op de 50m vrije slag in 22.60 sec.
3.16
Zechstein Zwemtoernooi 2016 Veendam 21/22 oktober 2017:
Dit jaar weer voor de 3e keer een gezellig, maar vermoeiend weekend naar Veendam geweest. 11
zwemmers deden hieraan mee, 14 persoonlijke records en 3 persoonlijke medailles.
3.17
Overijsselse kampioenschappen KB Nijverdal 11/12/18/19 november 2017:
In totaal 6 zwemmers hadden zich geplaats voor deze kampioenschappen.
Op de eerste dag van de Overijsselse Kampioenschappen korte baan in Nijverdal is het Steenwijk'34 net
niet gelukt om een medaille te halen. Jelle kwam met een vierde plaats op de 50 meter vlinderslag het
dichtste bij een plak. Diederik zwom netjes twee persoonlijke records en Kylian kwam mede door wat
kleine foutjes niet honderd procent uit de verf. Op de tweede dag van de Overijsselse Kampioenschappen korte baan heeft Steenwijk'34 zich weer goed laten zien in het Ravijn. Op de 200 meter vrijeslag
kwamen Marco, Jelle en Kylian uit. Marco zwom zijn eerste Overijsselse hoofdtoernooi in net geen persoonlijk record. Verder zwom Kylian op de 50 meter schoolslag naar een zesde plek. Op de derde dag
hebben Alies, Kylian en Marco Steenwijk'34 vertegenwoordigd op de Overijsselse Kampioenschappen
korte baan. Alies zwom een persoonlijk record op de 50 meter vlinderslag en zwom naar een vijftiende
plaats op de 100 meter vrijeslag. Marco werd negende op de 400 meter vrijeslag en Kylian zwom in net
geen PR naar een negende plaats op de 100 meter vlinderslag. Op de laatste dag van de Overijsselse
Kampioenschappen korte baan heeft Steenwijk'34 nog een medaille weten te halen. Leandra Vedder
werd netjes derde op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze in een tijd van 35.36, wat net geen limiet was
voor het NK. Kylian wist op de 100 meter schoolslag één plek te stijgen op de ranglijst. Kylian en Diederik
zwommen beide een mooie tijd onder de 27 seconde op de 50 meter vrijeslag. De zwemmers van Steenwijk'34 kunnen terugkijken op een mooi geslaagd kampioenschap.
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De dag erna mocht ook Nanda in het water strijden tegen de beste zwemmers van de wereld. De 400
meter wisselslag was haar eerste afstand. Deze zware afstand is op de lange baan natuurlijk nog zwaarder. Ze zwom een knappe wedstrijd met een tijd net niet onder de 6 minuten. In een tijd van 6.01.01
werd ze 19de van de 26. Op dezelfde dag stond ook de 200 vrijeslag op het programma. Onder support
van haar teamgenootjes en in de warme zon zwom ze naar een tijd van 2.30.40 in het buitenbad op het
Margaret eiland.
De volgende dag was de 200 meter wisselslag aan de beurt. Deze verliep haast nog beter dan de dubbele afstand. Met een tijd van 2.48.42 werd ze 33ste van de 56 deelnemers. Ze kon zich hierna klaarmaken
voor de zware 200 meter vlinderslag op de zaterdag.
Zaterdags mochten beide zwemmers van Steenwijk’34 voor de laatste keer aantreden in Hongarije. Korstiaan zwom de 100 meter rugslag en Nanda de 200 meter vlinderslag. Korstiaan zwom weer in de eerste serie. De andere zwemmers in de serie konden geen grip krijgen op een ontketende zwemmer uit
het koude kikkerlandje. Met een tijd van 1.22.45 was het net niet de beste tijd van het seizoen. Dit
kwam niet door de aanmoedigingen van zijn zonen, die gehoord werden in de livestream, maar misschien door een aanvaarding met de lijn. Toch werd Korstiaan 35ste van de 53 heren. Ondertussen
zwom Nanda haar 200 meter vlinderslag aan de andere kant van de Donau. De afgelopen afstanden
kwamen tijdens deze afstand toch naar boven. De tijd van 3.09.16 was helaas niet genoeg om in de boeken te komen en kwam er daarom een NT achter haar naam te staan.
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3.19
Clubkampioenschappen Steenwijk34 30 november/2 december 2017:
De clubkampioenschappen waren niet alleen gezellig, maar ook nog eens succesvol! Een groot aantal
jeugdzwemmers, selectieleden en masters streden om de verschillende titels.
Op donderdag 30 november was het eerste deel van de jaarlijkse kampioenschappen tussen de zwemmers van Steenwijk’34, de 400 meter vrijeslag. Bij de masters was het Korstiaan de Boer die Casper Dollekamp en Dick Huisman afhield van de eerste plaats. Bij de vrouwelijke leeftijdsgenoten wist Wilna Heijman als eerste aan te tikken. Tweede en derde werden Ilse Blankvoort en Charine de Ruiter. Bij de senioren open waren Lauren Vis en Alies Wagter de snelsten. Lauren wist Kylian Kooijman en Diederik de
Boer net van zich af te houden. Bij de dames senioren open vervolledigden Jacyntha Plat en Getrude
Corporaal het podium.
Zaterdags was het meer tijd voor de sprinters en de allrounders. Hier kroonde Lauren zich tot clubkampioen bij de heren senioren. Hij deed dit in een snellere tijd dan afgelopen jaren en wist zo Rick Driezen
en Kylian Kooijman voor te blijven. Bij de dames was Jacyntha duidelijk de snelste. De zilveren en bronzen medaille gingen naar Alies Wagter en Getrude Corporaal. Diederik de Boer mocht de wisselbeker in
ontvangst nemen bij de jongens 17 jaar en jonger. Hij verwees Jelle Heijman naar een tweede plaats. Bij
de meisjes 15 jaar en jonger was het een spannende strijd om de medailles. Inge Halman wist Fayola van
den Berg uiteindelijk met 45 honderdste van een seconde voor te blijven. Yasmin Brinkman behaalde in
deze categorie het brons. Bij de jongens junioren 1 en 2 was het Kay van Sleen die met de beker naar
huis ging. Marco Wagter en Jesse Brouwer werden respectievelijk tweede en derde. Bij de masters dames wist Leandra Vedder één tiende voor Nanda de Vries te blijven. Leandra zwom tijdens de 50 meter
schoolslag ook nog eens een NK limiet voor eind deze maand. Luciënne van der Linde werd derde. Bij de
mannelijke masters wist Korstiaan de Boer te winnen voor Patrick Wobben en Klaas Prins, 89 jaar inmiddels. Yelena Brouwer en Rick Mastenbroek werden clubkampioenen bij de meisjes 11 jaar en jongens 10
jaar. Ninthe van der Zwaag en Anna de Lange werden eerste en tweede bij de meisjes 9 jaar. Bij dezelfde
categorie werd Thomas Zwerver eerste bij de jongens. Hier werden Sam de Bruijn en Tim Steenhuis
tweede en derde. Dyon Scholten en Kyandro van den Berg mochten het podium op voor hun gouden en
zilveren medaille bij de jongens 8 jaar. Roos Zijlstra zwom naar een mooie beker bij de meisjes 6 jaar.
Zusje Jasmijn Zijlstra deed dat bij de meisjes 5 jaar. Kay van Sleen won de beker voor de meeste persoonlijke records dit jaar. Hij zwom er maar liefst 46 in totaal.
Er deden dit jaar 40 zwemmers mee!
3.20
Overijsselse kampioenschappen KB Zwolle 16/17 december 2017
Wederom een geslaagd weekend. Tijdens de Overijsselse B-kampioenschappen heeft Steenwijk’34 24
medailles gehaald. De helft was goud, vier waren zilver en acht medailles waren brons tijdens het toernooi afgelopen weekend. Met dertig persoonlijke records waren de zwemmers van Steenwijk’34 geregeld sneller dan dat ze ooit waren.
Diederik de Boer won goud op de 50, 100 rugslag, 50, 100 schoolslag en 200 wisselslag en zilver op 100
vlinderslag, Inge Halman goud op de 50 rugslag en brons op de 50 vrijeslag, Jelle Heijman goud op de
100 vlinderslag, zilver op de 200 wisselslag en brons op de 100 rugslag, Kay van Sleen goud op de 50
vrijeslag, zilver op de 100 vrijeslag en 50 vlinderslag en brons op de 200 wisselslag, Kylian Kooijman goud
op de 100 rugslag en 200 wisselslag, Martijn Lageweg goud op de 50 vrijeslag en brons op de 100 vlinderslag, Marco Wagter brons op de 50, 100 rugslag en 200 wisselslag en Sabine Lageweg brons op de
200 wisselslag. Heren estafette goud op 4×100 wisselslag.
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3.18
Hebotoernooi Zwartsluis 25 november 2017
10 zwemmers zijn op pad gegaan hiernaar toe. Met als resultaat Marco Wagter goud op 100 rug en 100
vrij, Kay van Sleen goud op 100 school en 100 vlinder, Chris Huisman zilver op 100 school en 100 vrij en
Kylian Kooijman brons op 100 school.

3.21
Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan 2017
Op de 50 meter schoolslag is Leandra Vedder in een tijd van 35.73 geeindigd op de 66 e plek. Een kleine
seconde boven haar persoonlijk record. Heel netjes.
3.22
Competitie:
Z&PC Steenwijk34 is aan het einde van het seizoen 2016-2017 12e geworden in de D1-Competitie. Dat
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Geen competitie in seizoen 2017/2018. Er is besloten dat Steenwijk ´34 volgend seizoen niet zal deelnemen aan de D competitie. Dit heeft te maken met het feit dat we niet in alle leeftijdsklassen voldoende
zwemmers hebben, waardoor de vereniging onvoldoende punten kan scoren om zich in die competitie
te kunnen handhaven.
3.23
Klassement met de meeste persoonlijke records
Stand persoonlijke records 2017:
Afgelopen jaar zijn er 526 persoonlijke records gezwommen
De wisselbeker is in 2017 gewonnen door Kay van Sleen.
1. Kay van Sleen
46
2. Marco Wagter
32
2. Diederik de Boer
32
4. Kylian Kooijman
30
5. Fayola van den Berg
23
3.24
Grootste persoonlijke verbetering:
Ninthe van der Zwaag 179% 50m vrije slag Steenwijk 28-10-2017
3.25
Behaalde clubrecords in 2017:
200 m rugslag meisjes 11 jaar:
oude record:
3.10.70 Judith Hup
nieuw record:
3.09.13 Maud Dokter

Emmeloord 28-09-1991
Zwolle
22-04-2017

50 m rugslag Dames:
oude record:
0.31.60 Janneke Bakker Steenwijk 17-02-1996
nieuw record:
0.31.45 Jacyntha Plat Steenwijk 07-10-2017
200m vlinderslag jongens 13 jaar:
nieuw record:
3.26.07 Kay van Sleen

Heerenveen 29-10-2017

3.26
Twee succesvolle estafetteteams in de wereld ranglijst 2016
Als mensen denken dat zwemmen alleen maar een individuele sport is, dan hebben ze het mooi mis! De
estafetteteams van de Masters staan regelmatig op het podium bij de Nederlandse Masterskampioenschappen. Dat ze dat ook nog doen met snelle zwemtijden blijkt uit twee top-tien noteringen op de wereldranglijst van de FINA voor het seizoen 2016. Het mix-team 160+ behaalde in de samenstelling Lonneke Oenema, Huyb Stegeman, Wilna Heijman en Lauren Vis een prachtige 5e plaats. Het Mix team
200+ veroverde een 10e plaats in hun Leeftijdsklasse. Hans van Scheepen, Inge Lolkema, Casper Dollekamp en Wilna Heijman zorgden voor deze mooie prestatie. Het bestuur reikte aan beide estafetteploegen oorkondes en bloemen uit. Lonneke, Wilna, Lauren en Casper waren aanwezig om deze in ontvangst
te nemen.
3.27
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houdt in dat we een stapje lager moesten instappen. De keuze is gemaakt om dit niet te doen, zie daarvoor het bericht hieronder. Ten opzichte van de nummer 11 die zich handhaaft in deze klasse was het
verschil minimaal. Slechts 18 punten (dat is ook 18 seconden) op een totaal van 14.624 punten was het
verschil tussen handhaving of degradatie.
Deelnemende verenigingen zijn Z&PC Steenwijk34, HZ&PC Heerenveen 2 en SG. Bolsward-Workum.

Regionale 10-kamp en swimkick/minioren en juniorencircuit:

Er werd voor de zomer 3x deelgenomen aan de Regionale 10-kamp, deelnemende verenigingen waren:
Deltasteur, ZCU ’78, ’t Tolhekke, Zignea, De Reestduikers, ZVZ Zwartsluis, De Nieuwe Slag, DEK Genemuiden en Steenwijk ’34.
Voor de zomer werd er ook meegedaan met het swimkick/miniorencircuit in Zwolle, deelname 2x: deelnemende verenigingen ZV44, DEK Genemuiden, Deltasteur, Swol 1894, Steenwijk’34, ZV Zwartsluis en
Hera11
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Er werd na de zomer 3x deelgenomen aan de Regionale 10-kamp, deelnemende verenigingen waren:
Deltasteur, ZCU ’78, ’t Tolhekke, Zignea, De Reestduikers, ZVZ Zwartsluis, De Nieuwe Slag, DEK Genemuiden en Steenwijk ’34.
Na de zomer werd er 2x deelgenomen met het minioren/juniorencircuit in Genemuiden: deelnemende
verenigingen VZ&PC, Tolhekke, De Eerste Kolk, zv De Nieuwe Slag, Deltasteur en ZCU’78.
3.28

LAC-wedstrijden

Afgelopen jaar heeft Steenwijk’34 succesvol meegedaan met een aantal LAC (lange afstand) wedstrijden.
3.29
Wedstrijden Zuiderzee Mastercircuit:
Er is deelgenomen aan diverse wedstrijden in het master circuit. De master groep van Steenwijk34 blijft
enorm groeien qua deelnemers. Ook behaalden zij bijzonder goede prestaties afgelopen jaar.

4 Sterrenplan, Voorselectie en Selectie:
4.1 Sterrenplan:
Het doel van de trainingen is het aanleren van de zwemslagen, start en keerpunten door middel van
basis techniek oefeningen in kleine groepjes m.b.v. het vernieuwde sterrenplan. Plezier in het zwemmen
en oefenen staat voorop.
4.2 Voorselectie:
Het doel van de trainingen is het vergroten van het uithoudingsvermogen, perfectioneren van de techniek en het leren trainen. Van deze groep wordt verwacht dat ze 2 of 3x per week komen trainen.
4.3 Selectie:
Het doel van de trainingen is het verbeteren van de conditie, coördinatie en techniek om een zo goed
mogelijke persoonlijke prestatie neer te zetten. Aan het begin van het seizoen onder begeleiding van de
trainer dit doel nastreven. Deze zwemmers dienen 3x per week te komen trainen.

5 Trainers, begeleiders, officials etc.:
Vanuit het Sterrenplan is men druk bezig met het coachen van de jeugdtrainers.
Er blijft een tekort aan vrijwilligers, officials en leden van de zwemcommissie.

6 Toekomst:
6.1 Vrijwilligers
Er zijn nog steeds dringend nieuwe vrijwilligers nodig die de zwemcommissie willen versterken. Het gaat
om een secretaris, iemand die o.a. wedstrijden in wil schrijven en trainers. Tevens is er ook nog het tekort aan officials, het zou fijn zijn als er ouders/clubleden zijn die de cursus willen volgen. Door het tekort zijn we al genoodzaakt om van sommige wedstrijden af te zien aangezien er geen officials zijn die
mee kunnen.
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Voor de zomer werd er tevens meegedaan met het minioren/juniorencircuit in Zwolle, deelname 2x:
deelnemende verenigingen ZV44, Zignea, VZ&PC, Steenwijk’34, Nunspeet, ZV Zwartsluis en Hera11.

6.2 Badwater tekort:
Er is een zorg rondom het badwater tekort. Aangezien we een stijging van het actieve aantal leden (van
met name de masters) zien. We hebben daardoor te maken met een grote diversiteit van niveaus. Om
zwemmen voor iedereen "plezierig" te houden blijft dit een punt van aandacht voor de toekomst.

ALV-13

Maart 2017:
Heren 1 speelt 5 wedstrijden en zet deze allemaal om in winst. Tegen H2 wordt revanche genomen voor
het verlies van de wedstrijd in November.
Het behalen van het kampioenschap blijft ook dit jaar een utopie.
Heren 2 speelt 4 wedstrijden waarvan het er 2 gelijk weet te spelen en de andere 2 verliest.
April 2017:
Heren 1 wint de laatste 2 wedstrijden van de competitie en schroeft het doelsaldo nog maar eens op. Er
wordt zelfs gewonnen van kampioen Swol H5. Helaas het kampioenschap gaat aan onze neus voorbij,
Swol H5 zal een stapje hoger gaan spelen volgend jaar. Wij zullen niet promoveren.
Heren 2 verliest de laatste wedstrijd.
Mei 2017:
Topscoorder van Heren 1 = Andre Doeve 36 doelpunten.
Meeste persoonlijke fouten van Heren 1 = Mark Gaal 23 P’s.
Aanwezigheid bij wedstrijden: Jan Hofman en Marcel Smit 85%
Topscoorder van Heren 2 = Reijn Varkevisser 22 doelpunten.
Meeste persoonlijke fouten van Heren 2 = Harold Steenstra 15 P’s.
Aanwezigheid bij wedstrijden: Harold Steenstra en Reijn Varkevisser 100%
Heren

4e klasse A
Team

WN GL VL

PT

Punten

Doelsaldo

1 Swol 1894 H5

20

17

0

3

51

192 - 120 Kampioen

2 Steenwijk 1934 H1

20

16

0

4

48

196 - 130

3 Deltasteur H4

19

11

0

8

33

164 - 134

4 Octopus H2

20

10

3

7

33

145 - 142

5 Zuiderzeezwemmers H1

20

10

3

7

33

111 - 126

6 Deltasteur H3

20

7

4

9

25

120 - 124

7 ZPC Hatto Heim H2

20

7

3

10

24

136 - 148

8 Swol 1894 H7

19

8

0

11

21

132 - 165

9 Swol 1894 H6

20

5

3

12

18

139 - 143

10 Steenwijk 1934 H2

20

4

5

11

17

97 - 146

11 De Houtrib H3

20

2

3

15

9

124 - 178

Beide teams zijn ingeschreven voor de nieuwe competitie 2017-2018. Heren 1 en Heren 2 van Steenwijk
1934 zullen aankomend seizoen wederom in 1 poule spelen.
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JAARVERSLAG 2017 WATERPOLOCOMMISSIE

Juni 2017:
Er wordt nog wat getraind door diverse personen en ontspannen naar de vakantie toegewerkt.
Juli 2017:
Vakantie
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September 2017:
De heren van Steenwijk 1934 hebben zich dit jaar in geschreven voor een waterpolotoernooi. Dit zal de
opstart van de competitie een stuk gemakkelijker maken.
Heren 1 begint met 3 overwinningen op rij en gaat door waar het vorig seizoen is geëindigd.
Heren 2 begint met 1 verliespartij en 1 gelijkspel ook zij zijn het seizoen dus redelijk begonnen.
Oktober 2017:
Heren 1 zet de goede lijn door, 1 wedstrijd in deze maand en de 3 punten gaan mee naar Steenwijk.
Heren 2 weet echter de winst nog niet te pakken en speelt 1 wedstrijd gelijk.
November 2017:
Heren 1 weet weer wat verliezen is. Toch nog 6 punten kunnen bijschrijven in 3 wedstrijden, en aan het
doelsaldo gewerkt.
Heren 2 wint hun eerste wedstrijd verliest er echter 2, het wil nog niet erg vlotten.
December 2017:
Heren 1 wint 1 wedstrijd deze maand en verliest er ook 1.
Heren 2 verliest 2 wedstrijden deze maand.
Er wordt door de waterpoloafdeling deze maand niet meegedaan met de clubkampioenschappen.
Januari 2018:
Heren 1 start het jaar wisselvallig wint er 1, speelt er 1 gelijk en verliest er ook 1 tegen de nummer 2 die
hierna de koppositie overneemt. Weer geen kampioenschap?
Heren 2 start met een goede winst partij. Hopelijk kunnen ze dit niveau vasthouden zodat er nog meer
punten binnen stromen
Februari 2018:
Heren 1 zet 3 lastige uitwedstrijden om in even zoveel winstpartijen, het is helaas niet mogelijk om elke
wedstrijd het sterkste 7tal in het water te hebben liggen. Gelukkig zijn Myron Steenstra en Justin Smit
het hele seizoen inzetbaar voor H1 zonder dat zij hun positie bij H2 moeten opgeven. Heren 1 heeft op
dit moment 34 punten uit 15 wedstrijden en bezetten de 2e plaats. Doelsaldo 121 voor en 79 tegen
Heren 2 weet het niveau vast te houden en komt tot 1 winst partij deze maand, ze staan daarmee op 11
punten uit 11 wedstrijden op een 9e plaats. Doelsaldo 62 voor en 74 tegen.
Heren 1 heeft aangegeven dat als ze wederom 2e worden in de waterpolocompetitie zij niet zullen gaan
promoveren.
Met vriendelijke groeten,
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Augustus 2017:
Vakantie, en rustig aan opstarten. Steenwijk ’34 heeft 1 nieuwe spelers mogen begroeten deze zal gaan
spelen in H2, er wordt ook afscheid genomen van de vaste keeper van H1. Er zijn gelukkig nog spelers
genoeg voor 2 teams. We hebben echter ook 1 speler die begint met een schorsing van 8 wedstrijden,
deze zal pas net voor het einde van de eerste seizoenshelft kunnen starten met spelen.

Edward Voorn
Waterpolosecretaris
Steenwijk 1934
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De activiteitencommissie bestond uit vierdames. Zij verzorgden de catering tijdens de - door onze eigen
vereniging georganiseerde – zwemwedstrijden, trainersoverleg en reanimatiecursus etc. Bovendien begeleidden wij andere door onszelf georganiseerde activiteiten zoals: de Algemene Ledenvergadering,
Sponsorzwemmen, Avondvierdaagse, Kaderavond, Club Barbecue, Sinterklaasfeest, Prijsuitreiking Clubkampioenschappen en het Oliebollenzwemmen.
Het geld dat we verdienden met het bakken van oliebollen voor de verkoop, zal worden besteed aan het
kopen van nieuw materiaal.
Hierbij een globaal overzicht van de activiteiten. Soms moest op het laatste moment de catering worden
verzorgd voor extra activiteiten (beveiliging).
-

Zwemmen op de zaterdagochtenden
ALV 28 maart 2017
Sponsorzwemmen op 6 april 2017
Kaderavond op 7 april in Eltekon te Zuidveen.
Trainersoverleg op 23 mei 2017
Avondvierdaagse 15 t/17 juni 2017
BBQ De Kerkvlekken te Havelte op 21 juni 2017
Schuur schoonmaken 27 juni 2017
Spektakel van Steenwijk op 1 augustus 2017
Sint Nicolaasfeest op 28 november 2017 in de Waterwyck
Clubkampioenschappen op 30 november en 2 december 2017
Prijsuitreiking Clubkampioenschappen in ‘Ons Dorpshuis’ te Onna op 8 december 2017
Het Oliebollenzwemmen op 28 december 2017

Roswitha Baars

JAARVERSLAG WERKGROEP SPONSORING 2017
Klaverblad verzekeringen wilde meer verenigingen gaan sponseren en daarom vroegen zei verenigingen
om een sponsor voorstel in te dienen. Meer dan 300 clubs hebben een voorstel in gediend, waaronder
ook Steenwijk’34 en wij werden door Klaverblad samen met nog 24 clubs uitgenodigd om ons voorstel
te presenteren. Op 3 juli hebben Lonneke, Lauren en Korstiaan dit voorstel verder besproken bij Klaverblad en kregen toen te horen dat Klaverblad zich graag als hoofdsponsor voor 4 jaar wil verbinden aan
Steenwijk’34, met optie voor langer. Dit betekend dat Klaverblad vanaf het seizoen 2017-2018 voor 4
jaar onze hoofdsponsor is en de plaats inneemt die Heran ruim 6 jaar vervuld heeft. Wij willen Heran
ook bedanken voor de jaren dat zei onze hoofdsponsor was. Gelukkig blijft Heran wel als subsponsor
aan onze club verbonden.
Door de wisseling van onze hoofdsponsor moet er ook nieuwe verenigingskleding worden aangeschaft.
met daarop onze nieuwe hoofdsponsor Klaverblad. Verder zal de naam van Klaverblad verbonden worden aan een aantal sportevenementen van onze vereniging en ga je uiteraard de reclame-uitingen terugvinden in de nieuwsbrief, de website en in het zwembad.
De werkgroep is druk bezig geweest voor nieuwe kleding en het leek er op dat wij onze nieuwe verenigingskleding tijdens onze clubkampioenschappen konden presenteren. Helaas kon het bedrijf waarmee
wij in zee waren gegaan niet de beloofde kwaliteit bieden die zei beloofd hadden en hebben wij in overleg met het bestuur besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Wel hebben wij tijdens
de clubkampioenschappen onze nieuwe beachflag gepresenteerd die mooi staat naast de beachflag van
Klaverblad verzekeringen.
Helaas hebben Fredeshiem, Vredenburg installatietechniek, Grondverzetbedrijf Boer en Van der Veen,
Montagebedrijf Struik, Juwelier Visser en Rijkmans aangegeven te stoppen met het sponsoren van onze
club.
De toezeggingen voor de reclameborden in het zwembad en de advertenties in de nieuwsbrieven hebben een totaal van €1103,40- opgeleverd.

1934
Steenwijk1934
Z&PCSteenwijk
LedenvergaderingZ&PC
AlgemeneLedenvergadering
AgendastukkenAlgemene
Agendastukken
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Sinds de lancering van de nieuwe website eind 2016 doet de site het goed. De bezoekersaantallen zijn dit jaar ten opzichte van 2016 gelijk gebleven. De bezoekersaantallen waren in januari en februari wat magertjes, maar dat is te wijten aan het feit dat de nieuwe website nog niet
direct ideaal via zoekmachines vindbaar was. Dat is in de loop van het jaar rechtgetrokken.

Afbeelding: Statistieken 2017 (bron: Strato). Deze zijn in lijn met de statistieken van 2016
Social media gebruik
Uit de statistieken blijkt dat een groot deel van de bezoekers de site weet te bereiken via Facebook. 14% van al het websiteverkeer is afkomstig van Facebook. De rest van het verkeer komt
via een zoekmachine of typt de domeinnaam van Steenwijk ’34 direct in.

Digitale aanmeldformulieren
De digitale aanmeld- en inschrijfformulieren die we bij de lancering van de nieuwe site geïntroduceerd hebben, worden goed gebruikt. Het digitaliseren van de aanmeldprocedure om lid te
worden van Steenwijk ’34 lijkt geen barrière te zijn. 29 Nieuwe leden hebben zich in 2017 aangemeld via de website.
Beveiliging van e-mailboxen
In 2017 is er door hackers tweemaal geprobeerd een financiële transactie te laten plaatsvinden
tussen Steenwijk ’34 en een persoon/rekening in Engeland. Althans, tot tweemaal toe werd er
een mail opgesteld aan de dienstdoende penningmeester die afkomstig zou zijn van de voorzitter van Steenwijk ’34 om een significant bedrag over te maken naar een rekening in Engeland. Deze mail was eerst verstuurd aan Marian en later in het jaar aan Roelie. Afgezien van de
ietwat kromme Nederlandse zinnen zaten de mails goed in elkaar en waren de namen van de
betrokkenen correct geschreven. Roelie merkte dat er iets niet in orde was en trok aan de bel.
We hebben direct de wachtwoorden van de accounts gewijzigd, maar wellicht zijn zwaardere
maatregelen nodig om de hackers buiten te houden. Het is onduidelijk wat de inbrekers hebben buitgemaakt, maar vooralsnog hebben we geen digitale schade ondervonden.
Aandachtspunten 2018:
Website beveiligen met een beveiligingscertificaat (https).
Hierdoor zullen verwijzende sites beter zichtbaar zijn in
de statistieken
Eventueel betere beveiliging voor de online e-mailboxen
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We hebben een rustig jaar gehad en volledig de verwachtingen kunnen waar maken.
Er is een Coleman partytent aangeschaft voor alle buiten activiteiten. Geheel bekostigd door
het sponsorzwemmen. Heel veel dank aan de deelnemende leden en sponsoren.
De Jumbo actie heeft ons in staat gestel d, diverse nodige materialen aan te schaffen. Denk
hierbij aan ballen, pullbuoys , peddels etc. Ook dit is een financiële meevaller geweest, die zeer
goed besteed is. Veel dank is hier verschuldigd aan Korstiaan de Boer. Wij zijn er erg blij mee.
De materialen in het zwembad, die tot het eigendom van de Waterwyck behoren, zijn door
toedoen van een nieuwe personele invulling van de facilitaire afdeling Waterwyck, volgens
ons in vooruitstrevende handen.
De materiaal werkgroep zal het komende jaar het genoegen kennen een nieuwe personele
invulling te krijgen. Jan Bruinenberg zal de functie overnemen van Bram Mooi.
Bram zal als linker en rechterhand betrokken blijven bij de activiteiten commissie.

Voor het komende jaar verwachten wij geen spectaculaire materialen te hoeven aanschaffen.
Dank is ook op zijn plaats richting bestuur voor het voortreffelijk managen van het geheel.
Rest ons allen te bedanken voor weer een fijn jaar en een fantastisch komend jaar te wensen.

Namens de werkgroep Materiaal:
Bram Mooi.

Agendastukken Algemene Ledenvergadering Z&PC Steenwijk 1934

JAARVERSLAG 2017 WERKGROEP MATERIALEN

ALV-18

Veiligheidsfunctionaris:

Dick Huisman

Vanuit de werkgroep veiligheid geef ik advies- en verbeterpunten met betrekking tot de veiligheid binnen het zwembad aan het bestuur van de zwemvereniging. Daarbij heb ik een controlerende functie met betrekking tot het veilig gebruik kunnen maken van het zwembad in
de breedste zin.
Hierbij let ik zowel op de wettelijke verplichtingen van Sportaccommodatie de Waterwyck
evenals die van Steenwijk’34 en de afspraken welke vastgelegd zijn tussen eerder genoemde
partijen.

Om te zien of de accommodatie voldoet aan de gestelde eisen houd ik maandelijks een inspectieronde binnen de accommodatie. Na aanleiding van deze bevindingen maak ik verslag
op en leg ik deze punten voor aan het bestuur van de zwemvereniging. Deze bespreekt de
bevonden punten tijdens het gesprek met het management van accommodatie de Waterwyck.
Het verzorgen voor voldoende toezicht rond het bad tijdens trainingen en wedstrijden valt
ook onder deze werkgroep en daarom verzorg ik een maandelijks schema voor de Toezichthouders waardoor het toezicht gewaarborgd blijft.
Afgelopen jaar hebben de Toezichthouders binnen de vereniging de jaarlijkse herhalingscursussen gevolgd onder leiding van Koen Walpoott zodat wij als vereniging de veiligheid van
onze leden kunnen waarborgen tijdens trainingen en wedstrijden.
Binnen de accommodatie zijn in 2017 de volgende punten aangepast;
Noodverlichting in het zwemgedeelte en de kleedruimtes zijn vervangen door LEDverlichting welke een langere levensduur heeft en meer licht geeft.
In de EHBO ruimte is een kast aangebracht waarin warmte dekens zijn te vinden.
Zoals jullie kunnen lezen zijn er een aantal punten opgelost maar helaas blijven er nog tal van
aandachtspunten zodat wij als werkgroep nog voldoende te doen hebben komend jaar.
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In 2017 zijn er 10 nieuwsbrieven uitgekomen inclusief de nieuwsbrief met daarin de stukken van de ALV
van 2017 en is daarmee maandelijks verschenen met uitzondering van de maanden in de zomervakantie. Het was het eerste jaar dat er geen clubkrant meer is gemaakt. De ervaring heeft geleerd dat de
informatie in de clubkrant dan wel in de nieuwsbrief, op de site of de facebook pagina’s van de club al
breed genoeg zijn verspreid.
Het aantal advertenties in de nieuwsbrief dat kon worden geplaatst is wat meer geworden als het jaar
ervoor. Daarmee kan beter worden voldaan aan het aantal
keren dat de advertentie zichtbaar moet zijn in de nieuwsbrief.
Het voornemen is om de lay-out van de nieuwsbrief aan te
passen, zodra de nieuwe clubkleding een feit is. We willen dan
aansluiten op die kleurstelling en vormgeving. De nieuwsbrief
wordt goed gelezen en wordt over het algemeen goed ontvangen. De opzet ervan zal in 2018 op dezelfde wijze worden ingevuld.
Casper Dollekamp.

JAARVERSLAG 2016 en 2017 WERKGROEP WERFGROEP
Geen jaarverslag ontvangen

JAARVERSLAG 2017 JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie bestaat uit 7 zwemmers uit de selectie. We zijn
gestart in dit seizoen met een watervoetbaltoernooi op 26 oktober
2017. Iedereen was erg fanatiek en we hebben gelukkig geen ambulance hoeven bellen.
Op zaterdag 4 november 2017 hebben wij voor de oudere leden vanaf 12 jaar een spooktocht op de Woldberg georganiseerd. Dit was
vanaf de familie Heijman’s huis. Er werd een hoop geschrokken en
gegild. In samenwerking met de activiteitencommissie konden de
jongeren tijdens het sinterklaaszwemmen een pietendiploma behalen. Met 45 deelnemers waaronder veel broertjes, zusjes, vriendjes
en vriendinnetjes was het een groot succes. Op 21 december hebben
we nog een Christmas training georganiseerd met leuke spelletjes.

Agendastukken Algemene Ledenvergadering Z&PC Steenwijk 1934

JAARVERSLAG 2017 WERKGROEP NIEUWSBRIEF

ALV-20

Voorstel:
A. Instemmen met de notitie beleidsplan 2018-2021;
B. Instemmen met het opnemen van € 1.000,- in de begroting voor uitvoering / invulling
van de genoemde actiepunten;
C. Het bestuur opdracht te geven jaarlijks de voortgang te verantwoorden tijdens de ALV.

Inleiding
In 2004 heeft onze zwemvereniging voor het eerst een uitgebreid meerjaren beleidsplan vastgesteld. Dit was naar aanleiding van de enorme terugloop in leden en inkomsten, als gevolg
van het instorten van het plafond in de Waterwyck in 2001. De jaren daarna is dit beleidsplan
meerdere malen geactualiseerd. In 2014 is het laatste beleidsplan opgesteld. De voortgang van
de actiepunten is elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de leden gerapporteerd.
Het bestuur heeft teruggekeken naar de effecten van de beleidsplannen, maar ook naar de tijd
en inspanning die het heeft gekost om zo’n uitgebreid beleidsplan op te stellen. Het bestuur is
tot de conclusie gekomen dat er veel actiepunten zijn opgesteld, maar dat er telkens een knelpunt ontstaat in de uitvoering. Er zijn te weinig mensen die tijd en energie kunnen steken in de
volledige uitwerking ervan.
Daarom heeft het bestuur voor een andere opzet gekozen. De enquête die bij het vorige beleidsplan is uitgevoerd is ook dit keer weer onder de leden verspreid. Er is echter gekozen geen
uitgebreid plan te schrijven, maar de kernpunten te benoemen waaraan gewerkt moet worden
in de komende vier jaren. De resultaten van de enquête zijn met een afvaardiging van leden uit
de vereniging, verdeeld over alle “bloedgroepen”, besproken. Samen met deze groep zijn de
aandachtpunten besproken en en verdeeld in onderstaande hoofdpunten. Per hoofdpunt zijn
er een aantal deelonderwerpen benoemd.
Het aantal onderwerpen is bewust klein gehouden. Zo kan het bestuur daadwerkelijk onderwerpen aanpakken en afmaken. De beschikbare capaciteit om dat te bereiken kan daarmee
volop ingezet worden op de onderstaande speerpunten. Per hoofdonderwerp zijn meerdere
zaken beschreven, een aantal daarvan zijn cursief gedrukt en blauw gekleurd. Deze onderwerpen hebben de hoogste prioriteit en zullen per definitie opgepakt worden. De andere onderwerpen worden waar mogelijk opgepakt, maar hebben voor het bestuur een lagere prioriteit.
De uitwerking van een aantal van deze speerpunten gaan structureel geld kosten. Er is een
voorlopige inschatting gemaakt, omdat de verdere uitwerking nog moet plaatsvinden. Het bestuur stelt aan de ALV voor om structureel € 1.000,- per jaar op nemen in de begroting, waaruit
de kosten van de actiepunten gedekt kunnen worden. Jaarlijks zal het bestuur rapporteren aan
de ALV op welke wijze er vorm is gegeven aan de actiepunten.
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Het bestuur wil onderstaande speerpunten de komende vier jaar verder uitwerken:
1. Versterking kaderfuncties en organisatie
A. Trainers: het aantrekken van een (hoofd)trainer voor de selectie en voor waterpolo (heren en jeugd) of deze opleiden uit eigen gelederen;
B. Waterpoloscheidsrechter: Opleiden van een nieuwe scheidrechter voor waterpolo, om de deelname aan competities voor de toekomst te blijven garanderen;
C. Structureren coördinatie wedstrijden: Uitwerken verantwoordelijkheden tijdens wedstrijden in het eigen bad. Verdelen van de uitvoeringstaken, wie doet
wat?
D. Bijscholen: Voor trainers en assistent trainers bijscholingen etc. aan gaan bieden om kennis op peil te houden;
E. Vrijwilligers: heroverwegen van het huishoudelijk reglement en de beschrijving
van alle vrijwilligersfuncties. Daarin keuzes maken welke functies per definitie
ingevuld moeten worden en welke wenselijk zijn maar een lagere prioriteit
hebben.
2. Werven van leden
A. Behouden en werven van leden: uitwerken van mogelijke acties om leden te
behouden maar ook te werven, waardoor er onder andere op termijn weer aan
de zwemcompetitie kan worden deelgenomen;
B. Jeugd en dames waterpolo: Onderzoeken van de mogelijkheden om weer een
jeugd team en dames waterpoloteam op te richten;
C. Meer PR activiteiten: meer publiciteit zoeken in de lokale pers door het plaatsen van artikelen over zwem- en poloactiviteiten van de vereniging.
3. Materialen / voorzieningen
A. Clubkleding: Al meer dan een jaar is de vereniging bezig met het verkrijgen van
nieuwe clubkleding. In 2018 moet hier definitief invulling aan worden gegeven;
B. Aanschaf materialen: inkomsten uit specifieke acties zoals bijvoorbeeld de actie
van de Rabobank besteden aan noodzakelijke materialen voor trainingen en
wedstrijden;
C. Meer badwater: onderzoeken van de mogelijkheden voor meer trainingsuren in
het zwembad, bijvoorbeeld ook overdag.
Voor bovenstaande onderwerpen zijn door de afvaardiging van leden tijdens de bijeenkomst al
meerdere oplossingsrichtingen benoemd. Deze worden in nauw overleg met deze groep verder uitgewerkt door het bestuur.
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