A.Z. & P.C. ‘NEPTUNUS’
Bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op maandag 29 april 2019 in een zaal 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
Im memoriam Puck de Voogd en Cees van Daalen

2.

Uitreiking Willem van Dinter-trofee

3.

Verslag van de ALV 2018 (zie bijlage)

4.

Ingekomen stukken

5.

Jaarverslag secretaris 2018 (zie bijlage)

6.

Jaarverslagen 2018 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 2018
- Verlies- en Winstrekening + balans (ter inzage op 29 april 2019)
- Begroting 2019 (ter inzage op 29 april 2019)

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) Bas Swinkels en 2) Linda van Haren.
Reservelid is Frans Gielen.
Voor het verslagjaar 2019 wordt de kascommissie gevormd door 1) Linda van Haren en
2) Frans Gielen. Gezocht wordt naar een nieuw reserve lid.
Toelichting bij agendapunt 10 ‘Verkiezing bestuursleden’
Rooster van aftreden 2019: Herman Schuiling en Robert Croes
Het bestuur draagt voor de komende periode Herman Schuiling wederom voor als
penningmeester en Robbert Croes als lid van het bestuur namens waterpolo.
In verband met werkzaamheden legt Sven Angenent zijn functie als secretaris van de
vereniging voortijdig neer. Dian Kortschot is bereid gevonden zijn plaats in te nemen en
daarom draagt het bestuur haar voor aks secretaris.
Daniël Prinse heeft het bestuur per 1-7-2018 verlaten en sindsdien loopt Bernadette
Hinkema zich warm om zijn plaats in te nemen. Het bestuur draagt haar voor als
bestuurslid namens het wedstrijdzwemmen.

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 2018
Datum:
Locatie:
Voorzitter:
Notulen:

23-4-2018; 20.00 uur
Vergaderzaal de Grote Koppel, Arnhem.
Gerrit Jansen
Herman Schuiling en Sven Angenent.

Aantal aanwezige leden: 15 (Incl. alle – 7 -bestuursleden).
1.

Opening
Gerrit opent de vergadering (we bestaan inmiddels 106 jaar), heet iedereen welkom en de
agenda wordt definitief vastgesteld. Gerrit bedankt de vrijwilligers voor hun inzet.

2.

Willem van Dinter-trofee.
Deze gaat naar Bas en Mary Swinkels voor hun inzet bij het leszwemmen en
diplomazwemmen. Helaas zijn ze niet aanwezig maar Daniel zal ze de trofee overhandigen.
Naast de wisselbokaal ontvangen ze een cadeaubon.

3.

Verslag ALV 2017
Marja van der Meer heeft de spelt voor Lid van Verdienste ontvangen.
Elke Gilhaus is onze vertrouwenscontactpersoon.
De contributies kunnen nog steeds met het inflatiepercentage (CBS) worden verhoogd.
Jeffrey Derksen heeft met vrijwilligerscentrales in de regio contact opgenomen en
vacatures gemeld.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken
Afmeldingen zijn binnengekomen van Annie Beugel, Bas Swinkels, Bert Pas en Hinke
Pannenburg.

5.

Verslag secretariaat 2017
Op de website het weekrooster aanpassen.
Het verslag wordt vastgesteld.

6.

Verslagen diverse commissies
1. Het leszwemmen is de grote kurk waar onze vereniging op drijft. Sinds het voorjaar
worden nu de richtlijnen gevolgd van de ENVOZ. Daarvoor waren we lid van de NRZ. Hun
eisen waren te hoog om met deze organisatie door te gaan, met name in het zelfstandig
functioneren van de groep stagiaires. ENVOZ sluit wat dat betreft beter aan bij ons doel dat
naast leszwemmen ook opleiden belangrijk is. Ans vindt het jammer dat niet alle
kaderleden tijdens speciale bijeenkomsten kennis willen nemen van de ENVOZ. Zij geeft als
tip mee om kaderleden zelf eens diploma te laten zwemmen volgens de nieuwe Envozeisen.
Het verslag wordt vastgesteld.
2. Wedstrijdzwemmen: Geen op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Masters: Jeffrey Derksen deelt mede dat toezichthouders niet in het water mogen liggen
om te zwemmen of lesgeven. Clemens zegt dat een trainer op de kant hoort te staan om
toezicht en overzicht te houden. Het bestuur en de aanwezigen zijn het daar mee eens.
In Klarenbeek dienen we ook een toezichthouder aan te leveren. Het bestuur zal de ENC
vragen ook toezichthouders aan te leveren. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Waterpolo/ENC: Complimenten voor het uitvoerige verslag. Het laatste nieuws is dat
Bjorn Pastoors in het nieuwe seizoen geen trainingen gaat geven en ENC verlaat. Wel gaat
hij zich focussen op de functie van scheidsrechter.
Heren 1 worden kampioen en gaan naar de tweede klasse.
Nieuwe aanwas: Afzwemmers van Neptunus ontvangen bij hun diploma de mogelijkheid om
vier keer kennismakingstrainingen te volgen bij waterpolo en wedstrijdzwemmen.
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Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
7.

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

8.

Cijfers 2017 en begroting 2018
Gelet op de financiële positie, het eigen vermogen, heeft het bestuur gemeend dat in 2017
contributies niet zijn verhoogd, behalve leszwemmen (+€0,10 p/mnd). Ook is afgesproken
dat de wedstrijdploeg de uitrusting mocht vernieuwen. E.e.a. zou de vermogenspositie
negatief mogen beïnvloeden met max. € 5.000,-. De consequenties voor het eigen
vermogen (EV) zijn dat het EV daalt met € 4.365,74 van € 77.199,16 naar € 72.833,42.
De stijging van “Uitgaven diversen” t.o.v. 2016 komt door de overgang van de NRZ naar
Envoz. Er is geld uitgegeven aan een audit, aanschaf en opstartkosten van een
leerlingvolgsysteem (Plan Plan Internet) ten behoeve van het leszwemmen, een laptop en
andere uitgaven.
Aan de inkomstenkant valt op dat alle sectoren minder geld in het laatje hebben gebracht.
Dit komt door een daling van het aantal leden. Op de peildata zijn het aantal leden
nagenoeg gelijk aan die van eerdere peildata maar de periode tussen een scheidend en een
nieuw lid is langer geworden. Er komt dan maandenlang geen contributie binnen. Het
bestuur zoekt naar een verklaring om gericht te kunnen aansturen.
In de begroting van 2018 is te zien dat voor de cursuskosten leszwemmen ruim € 6.500,is gereserveerd. Momenteel volgt een aantal kaderleden een ENVOZ-cursus en daarmee
professionaliseren we ons kader met een enorme stap. Ook is een aantal kaderleden via de
vereniging lid van EHBO Presikhaaf. Deze kaderleden/toezichthouders volgen
herhalingslessen en behouden zo hun status van toezichthouder. Toezichthouders zijn
belangrijk voor de veiligheid tijdens de uren dat onze vereniging zwemwater huurt van het
Sportbedrijf.
De contributie kan met ingang van 1 januari 2019 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 2017 én de begroting voor 2018 worden
goedgekeurd.

9.

Benoemen financiële commissie
In 2019 zullen Bas Swinkels en Linda van Haren de kas controleren. Als reservelid heeft
Frans Gielen zich aangemeld.

10.

Verkiezing bestuursleden
In tegenstelling tot wat in de agenda staat is Sven niet de enige die aftredend is maar ook
Piet Scharphorn en Daniel Prinse. Alle drie geven te kennen nog drie jaar met hun
bestuurswerk door te willen gaan.
De ALV gaat akkoord de benoeming van de secretaris en de overige verlengingen.
N.B.: In 2019 is Herman Schuiling 25 jaar penningmeester.
Het rooster van aftreden is nu 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
•
2021
•
2019
•
2021
•
2021
•
2019
•
2020

Bestuurslid sinds
•
2017
•
2015
•
1994
•
2015
•
2004
•
2016
•
2017
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11.

Mededelingen
1. Dit jaar organiseert het bestuur weer een kaderevenement in Arnhem waarbij
cultuur en eten binnen de hekken van een landgoed te vinden zijn. Uitnodigingen
gaan via de mail deze week de deur uit.
2. In de zomer kunnen we weer zwemmen in Klarenbeek op elke vrijdagavond in juli
en augustus tussen 1915-2015 uur.
3. Het zomerzwemmen in de Grote Koppel zal waarschijnlijk vanwege kadertekort
vervallen.

12.

Rondvraag
Niemand maakt hiervan gebruik.

13.

Sluiting
Om 21.20 uur met de woorden van Gerrit: “Met de jeugd het nieuwe jaar in”.
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Verslag secretariaat 2018
Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Gerrit Jansen
(interim-voorzitter), Sven Angenent en Herman Schuiling.
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 (benoemde) personen. Daniël Prinse heeft de
vereniging op 1 juli verlaten. Vanaf september 2018 neemt Bernadette Hinkema de
honneurs waar voor het wedstrijdzwemmen.
Het rooster van aftreden is 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
• 2021
• 2019
• 2021
• 2021
• 2019
• 2020

Bestuurslid sinds
• 2017
• 2015
• 1994
• 2015
• 2004
• 2016
• 2017

Leden van verdienste: Rik Toonen, George Vercauteren, Jan-Jaap Kok, Marja van der
Meer en An Brouwer.
Ereleden: Puck de Voogd-Willemsen en Gerrit Jansen.
Vergaderfrequentie
In 2018 is tien keer vergaderd. Alle vergaderingen vonden plaats in 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 2018 stonden 752 Neptunusleden bij de KNZB ingeschreven. In het afgelopen jaar
werden 177 leden in geschreven (in 2017 207) en 218 (in 2017 190) uitgeschreven. Op
31-12-2018 staan 752-218=534 leden ingeschreven (eind 2017 579), exclusief twee
ereleden t.w. Puck de Voogd (1931) en Gerrit Jansen (1944).
Kaderevenement
Dit jaar zijn we naar Museum Bronbeek in Arnhem geweest en hebben gidsen ons
rondgeleid. Daarna hebben genoten van een uitgebreide en overheerlijke rijsttafel in het
daarnaast gelegen restaurant de Kumpulan.
Als kerstpresentje mochten de kaderleden en stagiaires weer een box met producten van
de Zuivelhoeve in ontvangst nemen.
Automatisering
Automatisering
Steeds meer doet de automatisering haar intrede in de vereniging. Ict-klusjes werden tot
voor kort er nog door iemand bijgedaan. De website draaide op een redelijk ingewikkelde
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website programma, waardoor vaak zelfs de eenvoudige dingen door de webmaster
gedaan moesten worden.
Sinds oktober 2018 is Raoul Linnebank onze nieuwe webmaster. Raoul kon gelijk aan de
slag. De website was door een hack getroffen, waardoor Strato uit veiligheidsoverweging
alles had geblokkeerd. Met veel moeite hebben de eerdere webmaster en Sven de site
terug kunnen halen, maar niks werkte zoals het moest. En veel informatie was verloren
gegaan. We hebben dus een flinke tijd zonder werkende site gezeten, mensen dachten
zelfs dat we niet meer bestonden. En we hebben in die tijd heel wat e-mails gemist.
Raoul en Sven hebben de domeinnaam bij een andere provider ondergebracht en vanaf
dat moment kan de website weer worden bekeken. Raoul heeft inmiddels de site volledig
herbouwd en voorzien van de benodigde nieuwe informatie en inschrijfformulieren. De
komende tijd gaan Raoul en Sven nog aan de site werken om alle puntjes op de i te
zetten.

Diversen:
-

De gedragscode is ingevoerd en die kun je lezen op de website.
Het aanvragen van de VOG’s is gedelegeerd naar Rianne Derksen.
Het archief wordt vanaf september 2018 opgeslagen in een opslagruimte die
wordt gehuurd bij ANAC in Arnhem-Zuid.

Herman Schuiling & Sven Angenent, secretaris
Arnhem, 16-3-2019
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Jaarverslag 2018 Elementair Zwemmen
Samenstelling commissie (per mei 2018)
•
Norbert Idserda – Coördinator Elementair Zwemmen
•
Norbert Idserda – Bestuurslid namens EZ
•
Brigit van Wolferen-Roelofs – Uurleider dinsdag
•
Norbert Idserda – 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
•
Daniel Prinse – Uurleider zondag
•
Gerrit Jansen – 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
diplomazwemmen en
coördinator wachtlijsten.
Algemene werkzaamheden en bestuurlijk
Sven heeft als ad-interim de taken van Gerrit Jansen als uurleider van de vrijdag
overgenomen en is ook als ad-interim op de zondag actief als vervanger van Daniel
Prinse die gestopt is en daarmee ook uit het bestuur (ZC) is afgetreden.
Hoogtepunten
Zoals elk seizoen zijn er ook dit seizoen zwemdiploma’s uitgereikt (A-B-C) aan kinderen
en volwassenen. Daarnaast werd er ook afgezwommen voor de overige zwemdiploma’s
(zwaardvis, snorkelen, survival en zwemsurvival). 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 (intern blijven wij
streven naar een hogere kwaliteit) en de organisatie was goed.
Het Sinterklaasfeest voor de kinderen van het leszwemmen was dit seizoen
georganiseerd door
Sven Angenent en een groep kaderleden.
Op de dag zelf waren ruim 50 kinderen aanwezig en was er ondersteuning van diverse
kaderleden.
Van een aantal kaderleden en relaties hebben wij positieve reacties ontvangen met
betrekking tot de kerstpresentie.
Nog steeds houd het grote aantal vrijwillige kaderleden het Elementair Zwemmen
draaiend.
In 2019 zal er daarom weer een kaderfeest worden georganiseerd.
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Sinds 2015 wordt het kaderfeest jaarlijks georganiseerd omdat dit binding geeft en
waardering toont richting alle vrijwilligers.
Verder zijn wij overgestapt van lesaanbieder (van de NRZ naar de ENVOZ) aangezien de
licentie zwem-ABC bij de NRZ niet was behaald.
Diverse oproepen voor de openstaande vacatures (voorzitter, uurleider vrijdag, uurleider
zondag, coördinator elementair zwemmen, coördinator praktijkbegeleiding, coördinator
interne opleiding, kaderleden) hebben geleid tot een aantal nieuwe kaderleden waardoor
Neptunus ook komend seizoen zwemlessen kan blijven geven.
Opleidingen en stages
Net als voorgaande seizoenen was er dit seizoen wederom een aantal studenten van het
CIOS Arnhem (10) en het Astrum College (1) actief als stagiair binnen Neptunus.
Naast deze stagiaires waren er ook 6 scholieren actief voor een maatschappelijke stage
(dit in het kader om bekend te worden met het vrijwilligerswerk).
Met Jort Meijering en Iris Velting hadden wij twee studenten van de HAN die in het kader
van hun project (de module: moderne sportorganisatie) een sportorganisatie moesten
voorzien van zowel intern alsmede extern advies.
Van het Helicon Velp (afdeling: voeding en welzijn) hadden wij dit seizoen geen
studenten die stage kwamen lopen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de
verandering van de opleiding waar men al enige jaren mee bezig is (minder welzijn en
beter letten op de voeding).
Het voordeel dat Neptunus heeft wanneer er studenten of scholieren stagelopen, is dat
zij hun vak in de praktijk kunnen leren en Neptunus tegelijkertijd een aantal lesgevers of
toezichthouders ter beschikking heeft.
Op het gebied van opleidingen voltooiden Brigit van Wolferen Roelofs, Wilfred Jansz en
Ivo van Winden met succes het examen zwemonderwijzer. De opleiding werd
georganiseerd door zwemschool Sneller Leren Zwemmen in Grave.
Vooruitblik
De vernieuwde website van Neptunus wordt in 2019 officieel in gebruik genomen en zal
op het gebied van communicatie (in- uitschrijvingen, vragen/klachten enzovoort) lijden
tot kortere en duidelijkere lijnen.
In de maandelijkse nieuwsbrief, op Facebook en de website zal men op de hoogte
gehouden worden van de laatste nieuwtjes.
Miechel Brouwer (vrijdag) en Jerry van Veen (zondag) zullen vanaf 2019 de functie van
uurleider opzich gaan nemen met Mariska Hovestad als assistent uurleider. Tevens gaat
Mariska zich bezighouden met het invoeren van kinderen/volwassenen (die zijn
opgeroepen voor de zwemles) in het digitaal leerlingvolgsysteem en het verwijderen van
de kinderen/volwassenen na het diplomazwemmen.
Op het gebied van stagiaires gaan er hopelijk nog een aantal opleidingen en scholen voor
een maatschappelijke stage bijkomen.
Vrijwilligers
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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/of zou willen
vervullen.
Op social media (Facebook) en in de nieuwsbrief worden de openstaande vacatures met
regelmaat geplaatst.
Namens de Commissie Elementair Zwemmen
Zevenaar, 23-01-2019
Norbert Idserda
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Jaarverslag zwemcommissie 2018

Samenstelling zwemcommissie
Voorzitter

:
:
Secretariaat
:
Penningmeester
:
Notulist
:
Secretariaat Wedstrijdorganisatie :
Wedstrijdinschrijving
:
Contactpersoon bestuur
:
:
Contactpersoon zwemmers
en evenementen
:
Adviseur
:

Daniël Prinse (tot eind juli)
Bernadette Hinkema (vanaf juli)
Hinke Pannenburg
Monica Rissewijck
Hinke Pannenburg
Richard Hengeveld
An Brouwer
Daniël Prinse (tot eind juli)
Bernadette Hinkema (vanaf juli)
Fred Adriaensen
Clemens Elshof

Samenstelling trainers
Hoofdtrainer
Assistent trainer

:
:
:
:
:
:
:

Clemens Elshof
Fred Adriaensen
Patrick Arnold
Bernadette Hinkema
Gwendoline Adriaensen (vanaf september)
Suzan Elshof (vanaf september)
Daniël Prinse (tot eind juli)

Samenstelling officials met hun bevoegdheden op 31 december 2018
Fred Adriaensen
An Brouwer
Clemens Elshof
Monica Rissewijck
Bernadette Hinkema

23J
3
3
J
3

Richard Hengeveld
Liliane Cannemeijer
Patrick Arnold
Harry Dijkstra

23J
4
3
4

Er zijn dit jaar 5 personen die de cursus tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris hebben
gevolgd. In januari van 2019 zullen zij het examen afleggen.
Deze personen zijn: Marijke Hoksbergen, Ans Vogelzang, Ellen ten Brinke, Daniël
Schuurman en Reneé Heijboer.
Overige ondersteuning
An Brouwer
Dorothé Elshof
Suzan Elshof

: Verjaardag post
: Algemene ondersteuning catering &
Voorstarter
: Speaker

Samenstelling zwemploeg op 31 december 2018
Totaal 48 personen: 27 dames/meisjes en 21 heren /jongens.
34 Zwemmers zijn in het bezit van een startvergunning.
Deelname aan competities, meerkampen en kampioenschapswedstrijden
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•

Nationale Zwemcompetitie district2, 3e klasse; Neptunus werd vorig seizoen 8e
van de 18 ploegen.

•

Onderlinge Meerkampwedstrijden

•

LAC Lange Afstand Circuit

•

Swimkick – Minioren wedstijden

•

Gelderse B kampioenschappen op 16 en 17 juni 2018
Tess Panjer
50 meter vrije slag
0.31.71
1e plaats
100 meter vrije slag
1.09.21
2e plaats
50 meter rugslag
0.37.93
100 meter rugslag
1.25.04
50 meter schoolslag
0.42.92
Gemiddeld werden bij de wedstrijden op meer dan 50% van de starts een
persoonlijk record gezwommen.
De resultaten van de wedstrijden zijn i.v.m. het opzetten van een nieuwe
website tot op heden nog niet gepubliceerd. We werken er aan om het tabblad
uitslagen weer op de site te krijgen en de uitslagen dan alsnog te publiceren.

Algemeen / Bestuurlijk
•

De zwemcommissie vergaderde dit jaar 7 keer.

Missie
Doel
•

Opleiden en trainen voor wedstrijdzwemmen.

Ontwikkelen
•

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 13 en 15 juni.
Clubkampioenen 2018 werden:
Meisjes 11 jaar en jonger: Malica Schuurman
Jongens 11 jaar en jonger: Cas Prinse

•

Dames 12 jaar en ouder:

Tess Panjer

Heren 12 jaar en ouder:

Ingemar Voskamp

De KANO (Korte Afstanden Neptunus -zwem- Ontmoeting) op 12 en 19 december
in de Grote Koppel met als doelstelling: deelname en integratie van alle
disciplines. Ook dit jaar weer goed bezocht en een groot succes.

Tot slot
Terugkijkend op het jaar 2018, kunnen we wederom spreken van een sportief,
succesvol jaar.
De sfeer in de wedstrijdploeg was ook in 2018 weer zeer goed te noemen. De
zwemmers probeerden steeds met succes hun eigen persoonlijke records te
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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. In
2019 hoopt de zwemcommissie wederom op de inzet van deze mensen te mogen
rekenen.
De zwemcommissie zal zich in 2019 weer inzetten om dit tot een sportief succesvol
jaar te maken.
Arnhem, 10 januari 2019
Hinke Pannenburg, secretaris ZC
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Jaarverslag Masters 2018
Samenstelling Masters Commissie
Secretaris + ledenadministratie + bestuurslid: Pieter Scharphorn
Samenstelling Trainers
Hoofdtrainer: Clemens Elshof
Ondersteunend trainer: Patrick Arnold
Samenstelling officials
Clemens Elshof:
Richard Hengeveld:
Fred Adriaansen:

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

Toezichthouders en ondersteuning trim- & recreatief zwemmen:
Dinsdag- en vrijdagavond: Herman Schuiling, Ine te Rietstap, Francis Huiskamp, Frans
Gielen, William Verhoeven, Sven Angenent, Gerrit Jansen en Lia Rooker.
We zijn nog steeds op zoek naar extra toezichthouders voor ons groepje. Er wordt wel
een een EHBO-diploma of gelijkwaardig vereist en de kosten van een cursus worden door
de vereniging vergoed. Ook willen we EHBO-gediplomeerden inzetten die al kaderlid zijn.
Dit is een wens die al eerder in de ALV is geuit en in 2019 zal worden geeffectueerd.
Samenstelling van de ploeg
Het ledenaantal is 70 en varieert in de leeftijd tussen 20 en 80 jaar. Er zijn 6 leden met
een startvergunning en enkele nemen deel aan wedstrijden
Het aantal mastersleden die op woensdagavond trainen is teruggelopen.
Deelname aan competities / wedstrijden / toernooien / Activiteiten / behaalde
resultaten.
Ook de deelname aan masters zwemwedstrijden is gedaald. De door Neptunus goed
bezochte masterswedstrijd in Winterswijk.is helaas niet door Neptunus bezocht hetgeen
er toe leidde dat deze wedsstrijd van de agenda is gehaald. Jammer, daar we toch jaren
achtereen daar met een grote afvaardiging vertegenwoordigd waren en zelfs Gelders
kampioen zijn geworden.
Zo is ook Is dit jaar (2019) door onze masterswedstrijd is in de Koppel afgeblazen door
te weinig inschrijvingen van de eigen masters en andere verenigingen.
Ook dit jaar was er een goede opkomst van de masters voor wat betreft het deelnemen
aan de megatrainingen, die worden georganiseerd als de wedstrijdploeg niet traint
tijdens de diverse schoolvakanties.
Ook de KANO-wedstrijd is weer goed bezocht door de masters.die in 2018 op twee
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 vooruitgang is geboekt (verbeteren pr) van de
masterstraining.
Dan is er deel genomen aan De Gelderse Masters Kampioen schappen in Winterswijk.
Ook de EHBO de herhalingslessen op twee zaterdagen wordt door de meeste
toezichthouders aan deel genomen, een enkele doen het via de werkgever. Zo ook het
popduiken welk is af genomen door een medewerker van de Grote koppel.
Het zwemmen tijdens de vakantie op de vrijdagavond in Klarenbeek wordt redelijk
bezocht door onze leden van Neptunus en die van de ENC. Hetgeen dus ook dit jaar weer
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gladjes zal verlopen. De verwachting is dat ook in 2019 op deze avond kan worden
gezwommen.
Algemeen bestuurlijk
We kunnen voor wat betreft terug zien op een zeer geslaagd jaar..
Het aantal leden is stabiel gebleven al hoewel er toch ook leden de vereniging hebben
verlaten en er er dan ook geen wachtlijst. Dit geldt ook voor het trim- en recreatief
zwemmen .
De leden worden via mail op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die er
worden georganiseerd binnen de vereniging, zoals megatraining, clubkampioenschap, de
KANO en verdere bijzonderheden die te gebeuren staan. Een maal per jaar wordt de enieuwsbrief 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 bruiloft. En bij een geboorte is er een knuffelbeestje voor de kleine (toekomstige)
master.
Missie
De masterscommissie zet zich in om de leden die hun conditie willen verbeteren en daar
de mogelijkheid voor te geven onder goede begeleiding en materialen en training, onder
toezicht van een trainer die voor de nodige schema’s zorgt.
We willen de masters ook motiveren om eens aan een masterswedstrijd deel te nemen
om zo hun krachten te meten aan leeftijdsgenoten.
Van nieuwe leden wordt wel verwacht dat ze minimaal drie slagen goed beheersen en bij
een ledenstop, is een zwemverleden een pre.
Hoogtepunten
Nu zijn weinig hoogtepunten te vermelden. Hopelijk kunnen we nog een ploeg samen
kunnen stellen en zo de naam Neptunus weer op de lijst van deelnemers te kunnen
zetten.
Vooruitblik
Een van de wensen voor de toekomst is om een estafetteploeg te kunnen samenstellen
en om daarmee deel te kunnen nemen aan de diverse masterszwemwedstrijden.
Verder zouden we de training willen uitbreiden van 45 minuten naar een uur.
Namens de masters,
P. Scharphorn (voorzitter)
Arnhem, 17-3 - 2019
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Jaarverslag 2018 waterpolo

ENC

Hoe maken we het mogelijk?
Dit is de organisatie die nodig is om het waterpolo te kunnen beoefenen:
Samenstelling Waterpolo 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
Ivonne Bönisch regelt alles omtrent de W-officials die de wedstrijdtafel bemensen
• Maakt rooster per weekend
• Plant de opleidingen voor nieuwe aanwas
Dit jaar zijn alweer 10 W-officials opgeleid, vele handen maken licht werk
Inmiddels hebben we ruim 50 W-officials verdeeld
Materialen
Leendert Baak houdt de staat waarin onze waterpolomaterialen verkeren, in de gaten.
Hij onderhoudt en vervangt de spullen die niet meer voldoen
Wedstrijd planning
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Frank Heerens, plant in samenwerking met de regio en de bond de competitie
wedstrijden in. Hij stemt dit af met Annemarie (contact sportbedrijf)
Verbeter en aandachtspunten
1. Opleiding eigen trainers en coaches
O.a. eigen jeugd mee laten lopen bij jeugdteams.
2. Opleiden scheidsrechters
O.a. eigen jeugd laten beginnen bij jeugd als spelleider
3. TC kern
We willen de begeleiding van de trainers en coaches verbeter, door een technisch
kader wat onze waterpolo visie uitdraagt; Dennis Lentjes wordt hier de aanjager
van
4. Doorstroming van jeugd, aansluiting met de heren & dames
We zullen onze jeugd eerder mee moeten laten trainen en kennis laten maken
met de teams waarin ze terecht komen, dit om uitval te voorkomen.
Scheidsrechters
Scheidsrechters

Aantal team equivalenten
2018 - 2019

2019 - 2020

Sander Greve (aanjager)

2

→

2

Frank Berns

2

→

2

Romy Vooijs

2

→

2

Kees Rutgers

2

→

2

Hans Muilenberg

2

→

2

Robbie Hagen

1

→

1

11 teams

11 teams

Algemeen / Bestuurlijk
•

De waterpolocommissie vergaderde dit jaar 11 keer
Iedere 2de dinsdag van de maand behalve augustusDe 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.

Hoe maken we het leuk?
Naast de organisatie die we nodig hebben om het waterpolo te kunnen beoefenen,
organiseren we ook leuke evenementen om de betrokkenheid en de binding met elkaar
en de club te behouden en te verbeteren:
Wanneer
Wat
Door wie
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Maart

Sponsorzwemmen

Dames 2

Juni

Zwem 4daagse

Dames 1

Juni

Feest

Heren 3

Juni

Jeugdkamp

Divers ook ouders

November

Miniwaterpolo

Heren 4 & 5

September

Gerrit Jansen toernooi

Heren 1

December

Oliebollen toernooi

Heren 2

Wat we verder nog beter van de grond willen krijgen:
Wat
ENC Saterday

Door wie
??

Website & communicatie

??

Sponsorcommissie

??

Hoogte, aandachts-en andere punten
Afgelopen seizoen zijn de mannen van Ron Loos H1 kampioen geworden en doen het dit
jaar naar behoren in de 2de klasse, handhaven is het doel en dit gaat gebeuren. Onze
heren van H2 kunnen dit jaar kampioen worden. Mooi dat er vanuit de jeugd regelmatig
spelers meedraaien bij H2 en inmiddels doen ze prima mee, zo goed zelfs dat zij ook
meedoen bij H1. Top dat er doorstroming vanuit de jeugd plaatsvindt.
Onze dames van D1 doe het prima in de 2de klasse onder leiding van onze nieuwe coach
Gert-Jan van Guilik. De dames (zowel D1 als D2) draaien bovenin mee en er worden
jeugdspeelsters ingepast waardoor de basis iets breder wordt. Nog steeds is de breedte
bij de dames een aandachtspunt en hier zullen we aandacht aan blijven geven.
Ook onze jeugd teams doen het weer goed, het ziet er naar uit dat O15 kampioen wordt
(tot op heden geen puntverlies) en bij de O11 is er weer veel aanwas, m.n. dankzij het
enthousiasme van het team wat de begeleiding verzorgt.
Voor aankomend jaar zullen we voor de heren selectie op zoek moeten naar een nieuwe
trainer/coach, Ron heeft aangegeven na 3 jaar te willen stoppen. Ron heeft in deze
periode prima werk verricht, enerzijds omdat de heren gepromoveerd zijn, anderzijds
omdat hij onze manier van spelen een gezicht heeft gegeven, er is een speelwijze
ontwikkelt die heel herkenbaar is en waar we op verder kunnen borduren.
Ook dit jaar gaan een paar jeugdspelers ons gaan verlaten omdat ze (nog) hogerop
willen. Dit is natuurlijk zeer spijtig, aan de ander kant is het natuurlijk top dat we weer
meetellen…
Op persoonlijk vlak zijn we dit jaar geconfronteerd met het overlijden van Jos Vemer en,
recent nog, Herman Heijnen. Beiden hebben zich hun leven lang ingezet voor het polo in
Arnhem en dat met name als scheidsrechter. We zijn ze veel dank verschuldigd voor de
loyaliteit en betrokkenheid die al die jaren hebben getoond, met diep respect zeggen we
DANKJEWEL!
Tot slot
Terugkijkend op het jaar 2018, zijn er gelukkig weer een aantal evenementen van de
evenementen kalender ingevuld door leden en zijn deze voorzien van een draaiboek
waardoor we deze ook kunnen borgen. De betrokkenheid van leden en ouders is hierdoor
vergroot, echter dit blijft een punt van aandacht en zal ook komend jaar weer hoog op de
agenda staan. Als de betrokkenheid hoog is, is het draaiend houden van de vereniging
waar we plezier beleven en stuk eenvoudiger en leuker.
Arnhem, 3-4-2019
Frank-Jan Evers (voorzitter ENC)
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