A.Z. & P.C. ‘NEPTUNUS’
Bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op maandag 23 april 2018 in de vergaderzaal van De Grote Koppel.
Aanvang 20.00 uur. De financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur.
De agenda wordt als volgt voorgesteld:
1.

Opening

2.

Uitreiking Willem van Dinter-trofee

3.

Verslag van de ALV en bijzondere ALV 2017 (zie bijlage)

4.

Ingekomen stukken

5.

Jaarverslag secretaris 2017 (zie bijlage)

6.

Jaarverslagen 2017 diverse commissies:
- Commissie Elementair zwemmen
- Commissie Wedstrijd zwemmen
- Commissie Masterszwemmen, recreatief- en trimzwemmen
- Commissie ENC Waterpolo
(alle stukken zijn bijgevoegd)

7.

Verslag financiële commissie

8.

Financieel jaarverslag 2017
- Verlies- en Winstrekening + balans (ter inzage op 23 april 2018)
- Begroting 2018 (ter inzage op 23 april 2018)

9.

Verkiezing financiële commissie (voor toelichting zie hieronder)

10.

Verkiezing bestuursleden (voor toelichting zie hieronder)

11.

Bestuursmededelingen

12.

Rondvraag en sluiting

Het bestuur van de Arnhemse Zwem- en Poloclub ‘Neptunus’
Namens deze,
Sven Angenent
(secretaris)
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Toelichting bij agendapunt 9 ‘Verkiezing financiële commissie’
De financiële commissie bestond dit jaar uit 1) Jan Jansen 2) Bas Swinkels en reservelid
Linda van Haren.
Voor het verslagjaar 2018 wordt de kascommissie gevormd door 1) Bas Swinkels en 2)
Linda van Haren. Gezocht wordt naar een nieuw reserve lid.
Toelichting bij agendapunt 10 ‘Verkiezing bestuursleden’
Rooster van aftreden 2018:
• Sven Angenent
Het bestuur draagt Sven Angenent wederom voor als secretaris voor de komende
periode.

Tot een week voor de algemene ledenvergadering kunnen door tenminste tien seniorleden kandidaten worden
gesteld voor te vervallen vacatures. Tijdens de algemene ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden
gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.

N.B. Een complete ALV-agenda inclusief bijlagen kunt u ook vinden op www.neptunusarnhem.nl.
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Verslag ALV 2017
Datum:
Locatie:
Voorzitter:

24-4-2017; 20.00 uur
Vergaderzaal de Grote Koppel, Arnhem.
Daniel Prinse

Aantal aanwezige leden: 11 (Incl. 5 van de 6 bestuursleden)
1.

Opening
Daniel opent de vergadering en de agenda wordt definitief vastgesteld.

2.

Willem van Dinter-trofee en Lid van Verdienste
Willem van Dinter-trofee: Deze gaat naar Frans Gielen voor zijn inzet als
vervanger van Piet Scharphorn (mz), toezichthouder en lid kascommissie.
Lid van Verdienste wordt Marja van der Meer voor haar inzet voor Neptunus.
Zij is jarenlang lid van onze vereniging. Eerst als masters, later als trainster
wedstrijdzwemmen. Ze is er niet en daarom ontvangt de spelt op een later
tijdstip.

3.

Verslag ALV en Bijzondere ALV
Naar aanleiding van opmerkingen van Frans Gielen worden de volgende data
aangepast:
De ALV werd gehouden op 18-4-2016 (i.p.v. 18-4-2015);
Punt 8: typefout. Financieel jaarverslag 20145 moet zijn 2015.
Beide verslagen worden gewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken
Afmeldingen zijn binnengekomen van Annie Beugel, Kebir el Berrah, Monica
Rissewijk, Bas Swinkels en Linda van Haren.

5.

Verslag secretariaat 2016
De gemeente stelt steeds hogere eisen aan het houden van toezicht.
Toezichthouders dienen een EHBO-diploma op zak te hebben, of daarmee gelijk
gesteld. Sommige toezichthouders op dinsdag beschikken niet over de juiste
kwalificaties en mogen niet worden ingezet. Om het tekort aan toezichthouders op
te lossen wil het bestuur haar kader/EHBO-ers inzetten die bij toerbeurt 3-4 per
jaar toezicht houden op dinsdag- en vrijdagavond. Daarmee verlichten we de
druk van het huidige team dat slechts uit 4 gekwalificeerde personen bestaat. Het
bestuur zal hierover gaan communiceren met betrokkenen.
We hebben een vertrouwenscontactpersoon (vcp), namelijk Eelke Gilhaus. Eelke is
ook vcp van de ENC. De VOG's zijn aangevraagd en de meesten ontvangen.
Nieuwe kaderleden ontvangen een mailtje om een VOG aan te vragen.
Het verslag wordt vastgesteld.

6.

Verslagen diverse commissies
1. Elementair zwemmen: Doordat Bas Swinkels in 2016 aftrad als bestuurslid en
coördinator ez heeft de groep uurleiders geen coördinator meer. De dinsdagavond
wordt geheel verzorgd door stagiaires van het CIOS Arnhem. Stagiaires van het
Astrum College (afdeling sport en bewegen), Helicon (Voeding en Welzijn) en
maatschappelijke stages zijn op de andere lesdagen actief.
Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.
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Het verslag wordt vastgesteld.
2. Wedstrijdzwemmen: De opzet van de competitie is gewijzigd en dat heeft
geresulteerd in een nieuwe vorm van meerkamp voor gedupeerde
zwemverenigingen. Voordeel is dat je zelf de afstanden mag bepalen en daardoor
worden nu ook 400-meterafstanden opgenomen in deze competitie.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Masters: Geen nadere toelichting. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Waterpolo/ENC: Er zijn 6 jeugd- en 6 herenteam en 2 damesteams (was 3).
De jeugd onder 15 jaar werd zelfs kampioen.
In 2017 vervallen de horeca- en schoonmaakwerkzaamheden in zwembad
Valkenhuizen.
Gerrit Jansen vindt het jammer dat er geen samenstelling van het bestuur e.d.
wordt vermeld. Robbert Croes belooft dat het verslag van 2017 completer is.
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
7.

Verslag kascommissie
De boeken zijn in orde bevonden en de kascommissie bestaande uit Gerrit Jansen
en Frans Gielen adviseren de ALV om het bestuur décharge te verlenen.
Dat wordt bij deze gedaan.

8.

Cijfers 2016 en begroting 2017
De penningmeester geeft een toelichting bij de cijfertjes. Er zijn geen
opmerkelijke zaken te melden. De kosten van de masters zijn in 2016 beduidend
hoger dan het afgelopen jaar. Dat komt omdat het Sportbedrijf een rekening voor
de catering OMZN 2015 pas in 2016 heeft opgestuurd. De boeken voor 2015
waren toen al afgesloten.
Financiële situatie:
Eigen vermogen 1-1-2016: € 74.643.04
Winst 2016: € 2.555,64
Eigen vermogen 1-1-2017: € 77.199,16
De contributie kan worden verhoogd conform eerdere afspraken. Aanpassingen
worden in de reguliere bestuursvergaderingen vastgesteld en met de leden via de
mail of website gecommuniceerd
De balans en verlies- en winstrekening 2016 én de begroting voor 2017 worden
goedgekeurd.

9.

Benoemen financiële commissie
In 2018 zullen Gerrit Jansen en Jan Jansen de kas controleren. Als reserveleden
hebben Bas Swinkels en Linda van Haren zich (na de ALV) aangemeld.

10.

Verkiezing bestuursleden
Kebir el Berrah heeft zich niet verkiesbaar gesteld. Dat heeft hij Herman vlak voor
de vergadering telefonisch laten weten. Dat houdt in dat we geen voorzitter
hebben want er zijn geen nieuwe kandidaten gevonden of hebben zich aspirant
voorzitters (m/v) aangemeld. Kebir wil wel als adviseur aanblijven.
Gerrit Jansen meldt zich aan als vice-voorzitter. Norbert Idserda stelt zich
beschikbaar als bestuurslid namens het elementair zwemmen.
De ALV gaat akkoord met deze benoemingen.

11.

Mededelingen
• Op vrijdagavond in juli en augustus kunnen de leden weer baantjes
trekken in opluchtzwembad Klarenbeek tussen 19.15-20.15 uur.
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•

In september 2019 wordt in het sportcomplex Valkenhuizen een nieuw
zwembad geopend met een doelgroepen- en een wedstrijdbad. Het
huidige, verouderde zwembad sluit dan en wordt gesloopt. Op deze plek
worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook in Renkum en Rheden worden
nieuwe zwembaden gebouwd. De verwachte datum gereedmelding van
deze twee zwembaden is vooralsnog bij ons onbekend.

12.

Rondvraag
• Clemens Elshof feliciteert Gerrit Jansen met zijn benoeming als
vicevoorzitter.
• Robbert Croes merkt op dat normen en richtlijnen strenger worden en dat
het moeilijker zal zijn om in de toekomst vrijwilligers te vinden.

13.

Sluiting
Om 21.26 uur.

5

Jaarverslag secretariaat 2017
Bestuurlijke functies
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Gerrit Jansen (interim
voorzitter), Sven Angenent en Herman Schuiling.
De bestuurssamenstelling is op 31-12-2017 als volgt:
Naam
Gerrit Jansen
Sven Angement
Herman Schuiling
Daniël Prinse
Piet Scharphorn
Robbert Croes
Norbert Idserda

Functie
Interim Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Aftredend
2020
2018
2019
2018
2018
2019
2020

Bestuurslid sinds
2017
2015
1994
2015
2004
2016
2017

Leden van verdienste:
Rik Toonen, George Vercauteren, Jan-Jaap Kok en Marja van der Meer.
Ereleden:
Puck de Voogd-Willemsen en Gerrit Jansen
Vacatures
Gerrit Jansen vervult met veel enthousiasme de functie van interim voorzitter. Het
bestuur is nog op zoek naar een voorzitter. Het bestuur nodigt geïnteresseerden uit te
reageren.
Ook willen we graag in contact komen met een trainer wedstrijdzwemmen en kaderleden
die graag zwemles willen geven. De functiebeschrijvingen zijn te vinden op onze website.
Aanmelden kan via de website, bij de coördinator leszwemmen of het bestuur.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Het leiden van de
vergaderingen gebeurde afwisselend door één van de bestuursleden. De vergaderlocatie
was altijd de vergaderruimte in zwembad De Grote Koppel.
Gelet op de grootte van de vereniging vindt rapportage plaats via de diverse commissies
die binnen de vereniging actief zijn. In de afzonderlijke verslagen doen zij verslag van
het afgelopen jaar.
Ledenaantallen
In 2017 stonden 769 Neptunusleden bij de KNZB ingeschreven. In 2017 werden 207
leden ingeschreven en 190 uitgeschreven. Op 31-12-2017 staan 769-190=579 actieve
bondsleden geregistreerd, exclusief twee ereleden t.w. Puck de Voogd (1931) en Gerrit
Jansen (1944).
Diversen
- Er is in 2017 geen kaderevenement georganiseerd. Dat wordt in 2018
goedgemaakt.
-

Als kerstattentie mochten de kaderleden en stagiaires een box met overheerlijke
producten van de Zuivelhoeve in ontvangst nemen.

-

Ten behoeve van het diplomazwemmen en evenementen is een geluidsinstallatie
aangeschaft.
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-

Informatie over opzeggen is op de website geplaatst.

-

Op 12 juni 2017 heeft het voltallige bestuur tijdens een diner in de Watermolen
afscheid genomen van Kebir el Berrah.

-

Eind oktober lag onze website plat door een hackpoging. Daardoor werd de site
door Strato (onze provider) geblokkeerd totdat het probleem was opgelost. Sven
Angenent heeft samen met een deskundige de site aangepast en geüpdatet. Ook
zijn nieuwe logins aangemaakt zodat de commissies nu zelf hun gedeelte kunnen
bijhouden.

-

Secretariaat
De inschrijvingen voor het leszwemmen geschieden bij voorkeur digitaal, via de
website. Hiermee bespoedigen we de inschrijvingen omdat onleesbare en half
ingevulde formuliertjes tot het verleden behoren. Momenteel staan ruim 140 leden
op de wachtlijst.

Veilige sportomgeving
Het proces aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is bijna voltooid. Een
vertrouwenscontactpersoon (vcp) hebben we gevonden en haar naam is Elke Gillhaus.
Elke Gillhaus is ook vcp bij de ENC. Wat een vcp doet leest u op onze website bij
Ïnformatie”.
De klachtenregeling is in 2016 ingevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan een
gedragscode. In 2018 wordt de gedragscode van kracht. Leden worden hierover te zijner
tijd geïnformeerd.
Hiermee maken we flinke sprongen naar een veilige sportomgeving voor alle leden.
Vooruitblik
In 2018 hopen we flinke stappen te kunnen maken wat betreft het preventief beleid. Ook
hopen we samenwerkingsvormen te vinden met andere zwemverenigingen.
Het bestuur is blij met de toename van het aantal kaderleden die bereid zijn hun EHBOdiploma te halen. De vereniging heeft goede contacten met EHBO Presikhaaf.
Het bestuur wil EHBO-ers graag breder inzetten, bijvoorbeeld als toezichthouder. Het
toezicht houden tijdens ‘onze’ uren is een voorwaarde die door de gemeente wordt
gesteld. In feite geldt: geen toezicht dan niet zwemmen. De continuïteit van het trim- en
recreatief zwemmen op dinsdag en vrijdag is geweken doordat meerdere bevoegde
toezichthouders zijn ingeroosterd.
Tot slot
Er wordt nog steeds gezocht naar leden voor een evenementencommissie. Dit hoeven
geen vaste leden te zijn maar kan ook uit roulerende leden bestaan. Ook externen zijn
welkom. Dan zoeken we nog vrijwilligers die de haldiensten op dinsdag, vrijdag en
zaterdag willen bemensen. Dit beroep wordt gedaan op iedereen die het verenigingsleven
een warm hart toedraagt.
Herman Schuiling & Sven Angenent, secretaris.
Arnhem, 28-2-2018
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Jaarverslag 2017 Elementair zwemmen
Samenstelling commissie (per mei 2017)
•
Norbert Idserda – Coördinator Elementair Zwemmen
•
Norbert Idserda – Bestuurslid namens EZ
•
Brigit van Wolferen – Roelofs – Uurleider dinsdag
•
Thom v.d. Ham – Assistent uurleider dinsdag
•
Jeffrey Derksen – Uurleider donderdag
•
Colinda Wagenaar-Derksen – Assistent uurleider donderdag
•
Gerrit Jansen – Uurleider vrijdag
•
Monique Abbink – Assistent uurleider vrijdag
•
Bas Swinkels – Uurleider zaterdag
•
Jan Jaap Kok – Assistent uurleider zaterdag
•
Daniël Prinse – Uurleider zondag
•
William Verhoeven – Assistent uurleider zondag
•
Mary Swinkels – Coördinatie proef- en diplomazwemmen
•
Rianne Derksen – Coördinatie wachtlijsten
•
Norbert Idserda - Coördinator Praktijkbegeleiding en Interne Opleidingen
•
William Verhoeven – Algemeen entertainment

Overige ondersteuning
De uurleiders worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een groot aantal
betrokken zwemlesgevers, haldienst medewerkers, coördinator proef- en afzwemmen en
coördinator wachtlijsten.
Algemene werkzaamheden en bestuurlijk
In 2017 zijn er een aantal werkzaamheden gestopt, overgedragen of opgezet. Dit geeft
op bepaalde gebieden meer mogelijkheden. Zo is Norbert Idserda Coördinator Elementair
Zwemmen geworden en vertegenwoordigt hij het Elementair Zwemmen als bestuurslid
van Neptunus.
Brigit van Wolferen – Roelofs heeft de taken van Norbert Idserda als uurleider van de
dinsdag overgenomen waarbij zij geassisteerd wordt door Thom v.d. Ham.
Hoogtepunten
Zoals elk seizoen zijn er ook dit seizoen zwemdiploma’s uitgereikt aan kinderen en
volwassenen. In totaal werd het diplomazwemmen 4 keer georganiseerd voor de
zwemdiploma’s A en B. Voor zwemdiploma C was het 3 keer.
Daarnaast werd er ook afgezwommen voor de overige zwemdiploma’s (zwemvaardigheid
1, 2 en 3, snorkelen 1, 2 en 3, survival 1, 2 en 3). Dit gebeurde op de lesdag dat de
kinderen of volwassenen normaal gesproken zelf zwemles kregen.
De kwaliteit van het diplomazwemmen was over het algemeen prima en de organisatie
was goed.
Ook de implementatie en het gebruik van het digitaal leerlingvolgsysteem Plan Plan
Internet Zwemscore Module was en is een groot succes.
Het Sinterklaasfeest voor de kinderen van het leszwemmen is dit seizoen georganiseerd
door Gerrit Jansen en Megan Nuij.
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Op de dag zelf waren ruim 90 kinderen aanwezig en was er ondersteuning van diverse
kaderleden.
Op de kerstpresentie hebben wij van onze kaderleden alsmede onze relaties positieve
reacties ontvangen.
Nog steeds houd het grote aantal vrijwillige kaderleden het elementair zwemmen
draaiend. In 2018 zal er weer een kaderfeest worden georganiseerd. Sinds 2015 is er
weer jaarlijks een kaderfeest omdat dit binding geef en waardering toont richting alle
vrijwilligers. Het verzoek richting het bestuur is dan ook om deze activiteit jaarlijks te
organiseren.
Verder heeft er uitbreiding plaatsgevonden qua tijden en lessen.
Zo is de donderdag begonnen met volwassen zwemmen (zwem ABC) en tiener zwemmen
(zwem ABC) naast de bestaande dagen (op de dinsdag het volwassen zwemmen en op
de zaterdag het tiener zwemmen).
Op de dinsdagavond begint men al om 18.00 uur in plaats van 19.00 uur met de
zwemles doordat de WZ geen gebruik meer maakt van het doelgroepenbad.
William Verhoeven heeft de Neptunus kast een opknapbeurt geven. Met nieuwe planken,
naamkaartjes, plastic bakken en een trapje om bij de bovenste schappen te komen
waardoor de Neptunus kast nu veel overzichtelijker en netter is geworden.
Opleidingen en stages
Net als voorgaande seizoenen was er dit seizoen wederom een aantal studenten van het
CIOS Arnhem, het Astrum College en het Helicon Velp (die zich voornamelijk bekwamen
met het toezichthouden) actief als stagiair binnen Neptunus Arnhem.
Naast deze stagiaires waren er weer ook een aantal scholieren actief voor een
maatschappelijke stage. Dit in het kader om bekend te worden met het vrijwilligerswerk.
Het voordeel dat Neptunus heeft om studenten of scholieren stage te laten lopen is dat
zij hun vak in de praktijk kunnen leren en Neptunus tegelijkertijd een aantal lesgevers of
toezichthouders ter beschikking heeft.
Norbert Idserda heeft naast het bestaande opleidingstraject stagiaires (waar het CIOS
Arnhem, het Astrum College en het Helicon Velp hebben aangegeven wat zij verwachten
van Neptunus en waarin Neptunus heeft aangegeven wat zij verwachten van de
studenten), een opleidingstraject geschreven voor het Lyceum in Elst (scholieren die
stage komen lopen in het kader van een maatschappelijke stage).
Op het gebied van opleidingen voltooiden (Gerrit Jansen, Norbert Idserda) met succes
het examen gelicentieerd examinator zwem-ABC.
Ook hebben zeven kaderleden de interne basisopleiding / opfriscursus gevolgd.
Brigit van Wolferen Roelofs, Wilfred Jansz, Judith Egging, Ivo van Winden en Astrid
Kelderman gaan de opleiding tot zwemonderwijzer van de ENVOZ volgen die in januari
2018 gegeven gaat worden door zwemschool Sneller Leren Zwemmen in Grave.
Wilfred Jansz en Astrid Kelderman gaan tevens de cursus EHBO volgen.
Vooruitblik
Wij hopen dit seizoen de licentie Zwem-ABC van de NPZ/NRZ te halen.
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Deze licentie staat voor veiligheid (VOG) en kwaliteit (onder het afzwemmen) binnen de
zwemvereniging. De afgelopen maanden zijn diverse leden van Neptunus bezig geweest
om aan alle punten die de NPZ/NRZ stelde voor het behalen van de licentie te voldoen.
Vrijwilligers
Neptunus is een zwemvereniging waar men volledig draait op de vele vrijwilligers. Dit
zijn actieve leden of bijvoorbeeld ouders die hun steentje bijdragen. Wij moeten het
SAMEN doen.
Zonder vrijwilligers bestaat er geen Neptunus. Het verzoek is dan ook aan een ieder om
te kijken of er een rol is binnen de vereniging die men zou kunnen en willen vervullen.
Op sociale media (Facebook) worden de openstaande vacatures met regelmaat geplaatst.
Namens de Commissie Elementair Zwemmen
Zevenaar, 15-01-2018
Norbert Idserda
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Secretarieel jaarverslag
zwemcommissie Neptunus 2017

Samenstelling zwemcommissie
Voorzitter
:
Secretariaat
:
Penningmeester
:
Secretaris
:
Secretariaat Wedstrijdorganisatie :
Wedstrijdinschrijving
:
Contactpersoon bestuur
:
Contactpersoon zwemmers
en evenementen
:
Adviseur
:

Daniël Prinse
Hinke Pannenburg
Monica Rissewijck
Hinke Pannenburg
Richard Hengeveld
An Brouwer
Daniël Prinse
Fred Adriaensen
Clemens Elshof

Samenstelling trainers
Hoofdtrainer
Assistent trainers

:
:
:
:
:

Clemens Elshof
Fred Adriaensen
Patrick Arnold
Daniël Prinse
Hinke Pannenburg

Samenstelling officials met hun bevoegdheden op 31 december 2017
Fred Adriaensen
An Brouwer
Clemens Elshof
Daniël Prinse
Monica Rissewijck
Harry Dijkstra
Bernadette Hinkema

23J
3
3
3J
J
4
4a

Richard Hengeveld
Claire Witjes
Yvette Goeloe
Liliane Cannemeijer
Patrick Arnold
Inge Dijkstra-van Oort
Hans Hetterscheid

23J
4
4
4
3
4
3

Overige ondersteuning
An Brouwer
Dorothé Elshof
Suzan Elshof

: Verjaardag post
: Algemene ondersteuning catering &
Voorstarter
: Speaker

Samenstelling zwemploeg op 31 december 2017
Totaal 47 personen: 24 dames/meisjes en 23 heren /jongens.
27 zwemmers zijn in het bezit van een startvergunning.

Deelname wedstrijden
In 2017 heeft Neptunus mee gedaan aan diverse wedstrijden:
1. Nationale Zwem Competitie
Neptunus werd seizoen 2016-2017 8e van 17 ploegen.
2. Meerkamp competitie
11

3.
4.
5.
6.

Neptunus werd seizoen 2016-2017 2e van de 6 ploegen.
Gelderse kampioenschappen
Neptunus had seizoen 2016-2017 geen deelname.
Swimkick op 7 oktober 2017
Neptunus deed met vijf zwemmers mee en behaalde hier een keer goud en drie
keer brons.
Lange Afstand Circuit op 5 november 2017
Neptunus deed met twee zwemmers mee en behaalde hier een keer goud en een
keer zilver.
Gelderse B kampioenschappen op 16 en 17 december 2017
Resultaten:
Tess Panjer
50 meter rug slag
0.37.58
9e plaats
100 meter rugslag
1.22.63
8e plaats
50 meter vrije slag
0.31.71
3e plaats
Roeland van Boxel
50 meter vlinderslag

0.31.06

6e plaats

Gemiddeld werden bij de wedstrijden op meer dan 65% van de starts een persoonlijk
record gezwommen.
Alle resultaten van de wedstrijden zijn te vinden op de website onder het tabblad
wedstrijdzwemmen - uitslagen.

Algemeen / Bestuurlijk
De zwemcommissie vergaderde dit jaar 8 keer.

Missie
Doel is het opleiden en trainen van de zwemmers voor deelname aan wedstrijden.
Ontwikkelen van de zwemmers door het aanbieden van gedifferentieerde trainingen,
afhankelijk van het prestatieniveau en de mogelijkheden van de zwemmers.
Het binden van ouders en/of (oud)zwemmers aan de vereniging, voor het vervullen
van ondersteunende taken.

Hoogtepunten
De clubkampioenschappen zijn dit jaar gehouden op 19 juni.
Clubkampioenen 2017 werden:
Meisjes 11 jaar en jonger:

Shaya Sewnath

Jongens 11 jaar en jonger:

Cas Prinse

Dames 12 jaar en ouder:

Yvette Chantal Adriaensen

Heren 12 jaar en ouder:

Ingemar Voskamp

De KANO (Korte Afstanden Neptunus -zwem- Ontmoeting) op 13 en 20 december in
de Grote Koppel met als doelstelling: deelname en integratie van alle disciplines. Ook
dit jaar weer goed bezocht en een groot succes.
De resultaten zijn op de website gepubliceerd.
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Tot slot
Terugkijkend op het jaar 2017, kunnen we wederom spreken van een sportief,
succesvol jaar.
De sfeer in de wedstrijdploeg was ook in 2017 weer zeer goed te noemen. De
zwemmers probeerden steeds met succes hun eigen persoonlijke records te
verbeteren en moedigden elkaar hierbij aan. Plezier in het zwemmen stond en staat
echter steeds voorop.
De zwemcommissie wil alle zwemmers, trainers en ouders en andere vrijwilligers
bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid in het afgelopen jaar.
Zonder deze mensen kan een vereniging als AZ&PC Neptunus niet functioneren.
Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Marja van de Meer en hebben we
Bernadette Hinkema mogen verwelkomen als trainer. Zij is begonnen als official en
gaat zich ook inzetten als trainer. In 2018 hoopt de zwemcommissie wederom op de
inzet van deze mensen te mogen rekenen.
In het seizoen 2016-2017 hebben wij niet meer deel genomen aan de Regio Oost
competitie, maar hebben we (samen met 3 andere verenigingen) een eigen serie van
6 meerkamp wedstrijden opgezet. De wedstrijden zijn als een succes ervaren. De
zwemmers hebben het gevoel als een team naar een wedstrijd te gaan, maar
kunnen ook individueel zich meten met de anderen.
De zwemcommissie zal zich in 2018 weer inzetten om dit tot een sportief succesvol
jaar te maken.

Arnhem, 12 januari 2018
Hinke Pannenburg, secretaris ZC
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Jaarverslag Masters 2017
Samenstelling Masters Commissie
Secretaris /ledenadministratie/bestuurslid
Pieter Scharphorn
Samenstelling Trainers
Hoofdtrainer: Clemens Elshof
Ondersteunend Trainer: Patrick Arnold
Samenstelling officials
Clemens Elshof
Richard Hengeveld
Fred Adriaensen
Daniel Prinsen

en hun bevoegdheden
bvh 3
bvh 2.3.J
bvh 2.3. j
bvh 4

Overige ondersteuning en toezichthouders trim & Recreatief zwemmen
Dinsdag / Vrijdagavond Herman Schuiling / Ine te Rietstap / Francis Huiskamp / Frans
Gielen, Thom van den Ham, Domatas Giedriatus, Gerrit Jansen, Chris Bruggenkamp en
Azar Kathem.
We zijn nog steeds op zoek om naar ondersteuning van ons groepje en hopen die dan
ook komend seizoen te kunnen verwelkomen.
Samenstelling ploeg masters
Het leden aantal leden is 91 in de leeftijd van 20 tot 79 jaar. Er zijn 6 leden met
startvergunning die deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden.
Onder de masters vallen de masters, het trimzwemmen en recreatief zwemmen.
Het aantal leden is stabiel ondanks het verloop en de aanwas.
Deelname aan competities, wedstrijden, toernooien, activiteiten en behaalde
resultaten
Ook dit jaar was er een goede opkomst van de Masters, voor wat betreft het deelnemen
aan de Mega trainingen, die worden georganiseerd als de wedstrijdploeg niet traint
tijdens de diverse schoolvakanties.
Ook is de KANO-wedstrijd is weer goed bezocht door de Masters die dit jaar op 2
woensdagavonden in de Grote Koppel zijn gehouden.
Er worden dan ook Oorkondes uitgereikt na afloop ,zodat er bij deelname aan de
volgende KANO kan zien wat de vooruit gang is van de Masters training ,het afgelopen
jaar.
Ook de EHBO de herhalingslessen op de 2 zaterdagen word door de meeste
toezichthouders aan deel genomen enkele doen het via de werkgever. Zo ook het
popduiken die door een medewerker van de Grote Koppel jaarlijks wordt afgenomen.
Ook het zwemmen tijdens de vakantie op de vrijdagavond in Klarenbeek wordt redelijk
bezocht door de leden van Neptunus de leden van de ENC. In 2018 verwachten we deze
gezamenlijke activiteit weer gladjes zal verlopen. t geen
De Open Gelderse Masters Kampioenschap, te Winterswijk is het afgelopen jaar niet door
een mastersteam bezocht omdat er te weinig animo voor was. Hopelijk kunnen we in
2018 weer met een sterk team deelnemen en de kampioenstitel weer binnenhalen.
Algemeen bestuurlijk .
Het aantal leden is stabiel gebleven én er is geen wachtlijst. Dit geldt ook voor het trimen recreatief zwemmen.

14

De leden worden via mail op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die er
worden georganiseerd binnen de vereniging, zoals de megatraining , de clubkampioenschap, KANO, de BBQ en verdere bijzonderheden die te gebeuren staan. Een
maal per jaar word de nieuwsbrief verzonden aan het begin van het nieuwe seizoen.
Er wordt bij ziekte een kaartje of bloemetje verstuurd namens de Masters en bij een
blijde gebeurtenis zoals een geboorte is er een knuffelbeestje voor de kleine toekomstige
Master.
Missie
De Masters commissie zet zich in om de leden die hun conditie willen verbeteren
daar de mogelijkheid voor te geven onder goede begeleiding en materialen & training
onder toezicht van een trainer die voor de nodige schema ,s zorgt
En ze zo ook te kunnen motiveren om eens aan een Masters wedstrijd deel te nemen. En
zo hun krachten te meten aan leeftijdgenoten.
Van nieuwe leden wordt wel verwacht dat ze minimaal drie slagen goed beheersen en bij
een ledenstop is een zwemverleden een pre.
Hoogte punten
Dat is zeer zeker het weer organiseren van de wedstrijd door de Masters in maart 2018,
voor de zesde keer en gaan er van uit dit nog jaren voort te zetten.
Vooruitblik
Een van de wensen voor de toekomst is om een Estafette ploeg te kunnen samen
stellen om deel te nemen aan de diverse Masters zwemwedstrijden.
Verder zouden we de training, nu drie kwartier, graag uit breiden naar een uur.
Namens de masters,
Piet Scharphorn (vz)
Arnhem, 4-3-2018
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Jaarverslag 2017 waterpolo (ENC)
Samenstelling commissie en functie
Voorzitter

Frank-Jan Evers

Secretaris

Bart Smakman

Penningmeester

Peter van den Dam

Communicatie

Saskia Verhoeven

Technisch

Annemarie van der Geest

Jeugd

Mark van Diemen

Algemeen

Gerrit Jansen

Samenstelling trainers, lesgevers
O11

Suzan van Diemen, Mark van Diemen en Myrthe van Kampen

O13

Jeroen Lindeman, Leo Büsscher

O15A

Dennis Lentjes en Rogier Siegers

O15B

Erik Rutgers

O17A

Suzan van Diemen en Joost Ausems

O17B

Pascal de Winter en Pleuntje Baak

Dames 1

Bjorn Pastoors

Dames 2

Robbie Engelhard

Heren selectie

Ron Loos

Heren breedte

Divers

Samenstelling W-officials met hun bevoegdheden op 31 december van
het afgelopen jaar
W-Officials
D2

8

D1

8

H6

7

H5

5

H4

4

H3

2

H2

5

H1

5

Jeugd (<O17)

0

16

Ouders

0

In opleiding

6

Totaal

44 worden er 50

Samenstelling scheidsrechters met hun bevoegdheden op 31 december
van het afgelopen jaar
Scheidsrechters

Aantal team equivalenten
2017 - 2018

2018 - 2019

Sander Greve

2

→

2

Frank Berns

2

→

2

Romy Vooijs

2

→

2

Kees Rutgers

2

→

2

Hans Muilenberg

2

→

2

Jos Vemer

2

→

1

Herman Heijnen

0

→

0

Robbie Hagen

2

→

0

14 teams

11 teams

Samenstelling waterpolo teams op 31 december 2018
Bijvoorbeeld: Totaal 48 personen: 25 dames/meisjes en 23 heren /jongens.

Deelname aan competities, meerkampen en kampioenschapwedstrijden,
geslaagden diplomazwemmen
Algemeen / Bestuurlijk
•

De zwemcommissie vergaderde dit jaar 12 keer.

•

De commissie wordt vertegenwoordigd door Robert Croes in het bestuur.

Missie
•

ENC wil de waterpolovereniging zijn die zowel prestatie-polo als recreatief-polo
aanbiedt voor jong en oud, voor dames en heren.

Ontwikkelen:
•

Door ons lol, leren, presteren programma willen door de hele vereniging heen,
o.b.v. een tactische visie ondersteunt door een opleidingsplan, jeugd door laten
groeien naar het niveau wat ze aan kunnen.

•

Het binden van ouders en/of (oud)zwemmers aan de vereniging, voor het
vervullen van ondersteunende taken.

Hoogte en andere punten
Het afgelopen jaar hebben onze dames 1 zich helaas niet kunnen handhaven in de 1 ste
klasse, het huidige seizoen in de 2de klasse verloopt aanmerkelijk beter en draaien de
dames mee in de top. Er is mooi werk geleverd door Bjorn Pastoors en zijn dames. Het
17

ziet er naar uit dat de ondergrens is bereikt en dat we vanaf nu kunnen werken aan een
stabiel niveau en weer kunnen gaan bouwen aan een nieuwe successen. De dameslijn
blijft vooralsnog een aandachtspunt gezien de krappe bezetting en de moeite die het kost
om jonge speelsters te behouden en niet de overstap te laten maken naar andere
verenigingen.
Onze heren 1 zijn het afgelopen jaar in de bovenste regionen geëindigd en ook het
huidige seizoen ziet er prima uit, er lonkt promotie; dit zou een mooie beloning zijn voor
Ron Loos en zijn mannen want er worden inmiddels stoere potjes polo gespeeld die ook
in de 2de klasse niet zullen misstaan.
Ook onze jeugd dat het goed, O17 is kampioen geworden en ook de andere teams doen
in de hoogste regionen mee. Voor O15 & 13 zijn we gestart met top trainingen o.l.v. Niek
van der Moolen, wordt er op zondagmorgen door ruim 20 jeugdspelers 2 uur lang
gewerkt aan de techniek en conditie. Dit jaar is het vanwege de asbest perikelen lastig
geweest om aan extra badwater te komen, maar inmiddels zijn de trainingen weer
gestart. Deze asbest perikelen hebben m.n. voor Annemarie van der Geest en Frank
Heerens tot extra inspanning geleid, Annemarie vanwege het regelen van alternatief
badwater (Doesburg, Zevenaar), Frank vanwege het in samenspraak met de zwembond
herplannen van alle wedstrijden, waarbij er slechts een paar zijn uitgevallen. Hulde voor
hen!
Voor ons Gerrit Jansen toernooi zullen we andere invulling moeten gaan vinden, steeds
meer toernooien worden in “ons” weekend gespeeld en dit levert (te) weinig
inschrijvingen op, hier wordt momenteel door de toernooicommissie hard aan gewerkt.

Tot slot
Terugkijkend op het jaar 2017, zijn er veel initiatieven gestart die hoopvol stemmen. Een
punt van permanente aandacht is de betrokkenheid van leden en ouders. We zullen hier
extra aandacht gaan besteden om de betrokkenheid te vergroten. We hebben hiervoor
een evenementen kalender opgetuigd waarbij ieder evenement wordt gedragen door een
team en ouders. Doel hierbij is dat we allemaal wat doen en dat we elkaar regelmatig
zien en ontmoeten zodat we een hechtere vereniging worden.
Ondertekening:
Frank-Jan Evers
4 maart 2018
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