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Beste leden van KZC, 

 

 

Het bestuur van de Kennemer Zwemclub heeft het genoegen je uit te nodigen voor de jaarlijkse  

Algemene Ledenvergadering op 29 Maart 2023. 
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AGENDA - ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 29 MAART 2023 

 

Clubhuis de Drijver, om 20:00 uur 

 

1. OPENING, VASTSTELLING AGENDA EN MEDEDELINGEN 

2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 30 MAART 2022 

3. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2022: 

• Algemeen secretariaat  

• Wedstrijdzwemcommissie  

• Waterpolocommissie  

• Elementair Zwemmen  

• Waterbikkelplan  

• Financieel jaarverslag 2022 begroting 2023 en 2024  

- verslag namens de kascontrolecommissie 

 

4. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE EN TUCHTCOMMISSIE 

Kascontrolecommissie:  

Reglementair aftredend en niet-herkiesbaar als lid: Sandra Piepers  

Reglementair aftredend en herkiesbaar als lid: Pim Smit  

 - Merel Doll is vorig jaar gekozen als lid. Een (reserve-)lid kan zich tijdens de vergadering aanmelden. 

Eventuele andere kandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of de voorzitter van de 

vereniging. 

 

Tuchtcommissie: Geen verkiezing, Arno Meijer en Paul Lameijer.zijn vorig jaar herkozen. 

 

5. VERKIEZING / VACATURES NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Penningmeester: Anton Lubbers is reglementair aftredend en herkiesbaar  

Waterbikkel plan: Paul Kuiper is reglementair aftredend en herkiesbaar 

Voorzitter: Michael Treffers is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat 

gemeld. 

Secretaris: Sander de Ruijter heeft aangegeven terug te treden – Randy Ros heeft zich gemeld als kandidaat om de 

functie van Secretaris op zich te nemen met ingang van de ALV van 2023 

Eventuele (tegen)kandidaten voor de bovenstaande functies kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of de voorzitter 

van de vereniging. 

 

6. RONDVRAAG 

7. SLUITING 
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NOTULEN - Algemene ledenvergadering KZC woensdag 30 maart 2022 

 
Aanwezig: Jeroen van den Hoorn, Nick van Stijn, Merel Doll, Edwin Komen, Gea Oosterveen, Ingrid Baks, Jeffrey 

Crombeen, Mike Klingeler, Thomas Lubbers, Randy Ros, Chris van Vianen, Sandra Piepers, Bart Rumping, Huub 

Sturkenboom, Arno Meijer, Manon Gerrits-Jans, Paul Martens, Paul Kuiper, Myrna Baars, Wouter Smit, Michael Treffers, 

Sander de Ruijter, Anton Lubbers, Erik Homminga 

 

Afwezig met bericht: Paul Lamijer, Linda Loots, Bobbie Bakker, Pim Smit, Ludger Sturkenboom, Richard Kuiper, Elise 

Hoogland, Jennifer Crombeen, Karen Jonkeren 

 

Opening, mededelingen en vaststelling agenda  

Voorzitter Michael Treffers opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Michael blikt kort terug op afgelopen 

jaar waarin we de vereniging meerdere keren opnieuw hebben moeten opstarten door de lock-downs en maatregelen. Dit 

trekt een flinke wissel op de vereniging en met man en macht hebben we geprobeerd het te redden. We zien dit wel terug in 

nieuwe aanwas van leden en vrijwilligers en dat piept en kraakt. Maar al met al een hele prestatie hoe we deze crisis als 

vereniging zijn doorgekomen. 

 

Micheal neemt vervolgens de agenda door en vraagt en stelt vast dat alle aanwezigen zich hierin kunnen vinden. 

 

Mededelingen: er is vast intresse in de status van het nieuwe zwembad. Helaas kunnen we hierin nog geen nieuws melden, 

anders dan de berichten uit de krant. Edwin Komen geeft aan dat het wel verstandig is om ons als gebruikers/verenigingen 

te verenigen en onze gezamelijke wensen te delen met de gemeenten. Dit hebben wij in een eerder stadium al gedaan en zal 

het bestuur ook weer verder oppakken als daartoe aanleiding is. 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2021 (Digitaal)  

Pagina 3; Huub Sturkenboom: “Namens de ALV een bedankje aan Paul Lamijer voor de nieuwe vlaggen welke nu achter 

de bestuurstafel hangen.” Met een applaus stemmen alle aanwezigen hiermee in. Verder geen opmerkingen en daarmee zijn 

de notulen vastgesteld. 

 

Ingekomen stukken 

- Geen ingekomen stukken 

 

Behandeling van de jaarverslagen 2021 

De Jaarverslagen van de verschillende commissie zijn behandeld: 

- Algemeen secretariaat 

o Sander de Ruijter licht kort verloop leden toe. Ook staat Sander even stil bij de BHV/EHBO opleidingen 

en roept op om je te melden bij Alex als je papieren hebt of graag ook BHV/EHBO’er zou willen zijn 

tijdens activiteiten van KZC.  

o Huub Sturkenboom licht het verslag van de Sponsorcommissie toe 

o Geen opmerkingen op het verslag vanuit de ALV 

- Zwemcommissie 

o Elise kan niet bij de vergadering zijn dus Michael licht kort het verslag toe 

o Paul Martens merkt nog op dat de opkomst met name op zaterdag ochtend na covid flink is gekelderd. 

Veel leden in de leeftijd rond 15 jaar hebben intussen een bijbaan gevonden en geven die niet zomaar 

meer op. Voorstel om in de volgende nieuwsbrief te vermelden dat er ruimte is op de zaterdagochtend 

zodat we het bad wat meer weten te vullen in dat uur. 

o Michael maakt een bruggetje naar het financieel jaarverslag. We hebben als KZC van de gemeente een 

herstelsubsidie gekregen. Voor het voorjaar van 2022 hebben we daarmee plannen, die inmiddels ver 

uitgewerkt zijn, met als doel om nieuwe leden te werven. 

o Geen opmerkingen op het verslag vanuit de ALV 

- Waterpolocommissie 

o Als eerste wil Wouter iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het waterpolo het afgelopen jaar 

o Wouter Smit licht het verslag kort toe 

o Ook een compliment aan Jeroen van den Hoorn, want voor het eerst sinds lange tijd hebben we (exact) 

genoeg scheidrechters… wel blijkt meteen dat dit nog te krap is, want inmiddels heeft een van de 

scheidrechters aangekondigd te gaan stoppen. 

o Geen opmerkingen op het verslag vanuit de ALV 

- Elementair Zwemcommissie 

o Michael spreekt zijn waardering uit, net als afgelopen vrijdag bij het kaderoverleg, hoe EZ afgelopen jaar 

met alle beperkingen toch het maximale heeft gedaan om kinderen zwemles te geven. Met grote 

uitdagingen als: ouders die het zwembad lange tijd niet in mochten, zwemlessen die op korte termijn 

weer opgestart moesten worden en het einde van het jaar zelfs op zondag moesten plaats vinden. 

o Myrna Baars sluit zich aan bij de woorden van Michael en geeft aan inderdaad kaderleden te zoeken 

zodat er sprake is van wat meer flexibiliteit.  
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o Gea geeft aanvullend aan dat we de wachtlijst ook niet helemaal kunnen benutten omdat we te kort kader 

hebben om meer kinderen tegelijk te laten starten.  

o Geen opmerkingen op het verslag vanuit de ALV 

- Waterbikkelplan 

o Paul Kuiper licht kort het verslag toe, spreekt zijn dank uit voor dezelfde flexibiliteit van het kader als bij 

EZ en spreekt de wens uit dat het komend jaar alles weer kan worden georganiseerd zoals we gewend 

zijn. 

o Geen opmerkingen op het verslag vanuit de ALV 

- Jeugdraad 

o Geen aanwezige van de Jeugdraad, Michael licht het verslag kort toe. 

o Geen opmerkingen op het verslag vanuit de ALV 

 

Financieel jaarverslag 

Anton Lubbers en Michael Treffers lichten het verslag toe en staan stil bij hoe het jaar is verlopen. Michael geeft nog mbt 

het clubhuis aan dat we het clubhuis flink hebben aangepakt met zuinigere installaties, een nieuwe (geschonken) bar en het 

vervangen van de lekkende gaderobe voor een nieuwe aanbouw. Grote dank voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

 

Na deze toelichting geeft Michael Treffers het woord aan Sandra Piepers namens de Kascontrole commissie. Sandra licht 

toe dat zij 22 maart 2022 samen Richard Kuiper ten huizen van de penningmeester van de KZC controle uitgevoerd op de 

financiële verslaglegging van KZC over het boekjaar 2021. 

 

De commissie heeft op grond van de onderliggende stukken en de daarbij verstrekte mondelinge toelichtingen geen 

onregelmatigheden geconstateerd. Naast de gebruikelijke controles, is uitvoerig gesproken over de gevolgen van 

coronamaatregelen op de financiën van de vereniging en de onzekerheden voor de toekomst. De commissie concludeert dat 

de aan de vergadering voorgelegde verslaglegging een goede weergave geeft van de werkelijkheid van de financiële situatie 

op 31 december 2021 en van het financieel beheer over het boekjaar 2021. 

 

De commissie stelt de vergadering daarom voor de penningmeester décharge te verlenen over het boekjaar 2021. De ALV 

gaat hiermee unaniem akkoord. 

 

Verkiezing Kascontrolecommissie 

Reglementair aftredend en niet-herkiesbaar: Richard Kuiper. Merel Doll meld zich als nieuw lid.  

Sandra Piepers en Pim Smit blijven lid  

 

Verkiezing tuchtcommissie 

Reglementair aftredend en herkiesbaar Arno Meijer en Paul Lameijer. 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld en daarmee beide leden voor 3 jaar herkozen. 

 

Verkiezing bestuursleden 

Secretaris: Sander de Ruijter is reglementair aftredend en herkiesbaar  

Zwemmen: Elise Hoogland is reglementair aftredend en herkiesbaar 

Elementair Zwemmen: Myrna Baars is reglementair aftredend en herkiesbaar  

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld en daarmee deze 3 bestuursleden voor 3 jaar herkozen 

 

Rondvraag 

Huub Sturkenboom: Complimenten aan Nick van Stijn voor zijn inzet als nieuwe voorzitter van het clubhuis, speciaal voor 

het werven nieuwe vrijwilligers en bezoekers en dat we daarmee ook weer de jeugd weten te binden. 

Gea Oosterveen: Geeft aan dat zij graag zou zien dat de EZ commissie zo georganiseerd wordt als waterpolo, waarbij de 

organistie met meer mensen gedragen wordt. Michael Treffers geeft aan dat dit afgelopen vrijdag al deels is besproken en 

ziet dit als zijn actiepunt voor de komende maanden.  

Arno Meijer: Geeft aan als punt van orde dat we de begroting 2022-2023 niet volledig hebben besproken en daarmee 

officeel goedgekeurd. Tercht punt van orde en uiteraard bespreken we dit punt alsnog. Als extra toelichting geven Michael 

Treffers en Anton Lubbers aan dat we ons baseren op een ‘normaal’ jaar en dus ook als zodanig hebben begroot. We 

houden hierbij rekening met het huidig (lager dan in 2019) aantal leden. Zoals het er nu naar uit ziet zullen we de tarieven 

voor de senioren per september moeten aanpassen, waar dit voor de waterbikkels en EZ al in februari heeft plaatsgevonden.  

 

Michael sluit de vergadering met de mededeling dat we deze zomer nog een BBQ voor onze vrijwillgers gaan organiseren, 

bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en biedt alle aanwezigen een drankje aan. 
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JAARVERSLAG ALGEMEEN SECRETARIAAT 2022 

 

Het (dagelijks) bestuur over 2022 is als volgt samengesteld:  

• M. Treffers, voorzitter 

• S. de Ruijter, secretaris  

• A. Lubbers, penningmeester 

• E. Hoogland, voorzitter wedstrijdzwemmen 

• W. Smit, voorzitter waterpolo 

• P. Kuiper, voorzitter waterbikkelplan 

• M. Baars, voorzitter elementair zwemmen 

 

Het bestuur is, naast de Algemene Ledenvergadering op 21 april, 3 maal officieel in vergadering bijeengekomen. Daarnaast 

hebben we meerdere afstemmomenten gehad met het gehele bestuur, het dagelijks bestuur en door middel van belrondes. 

Op de start van het jaar na, hebben we dit jaar bijna het hele programma weer op normale wijze kunnen draaien. Na de 

lockdown in januari, zijn na enkele opstart weken ook de waterpolo- en zwemcompetities weer opgestart.  

 

Onze leden 

Het ledental bedroeg 31 december 2022 352 leden. Na de terugloop van leden in 2020 is in 2021 het ledenaantal weer 

toegenomen. Het aantal actieve leden (leden exclusief Kader- en Ereleden) inmiddels hoger dan in 2019, waarbij het 

leszwemmen (Elementair Zwemmen) de grootste stijging laat zien. In 2022 lijkt de neergaande trend dus te zijn gekeerd.  

We zien dit ook terug de wachtlijst voor het leszwemmen, die gegroeid is naar ongeveer 50 wachtenden. Wel zien we een 

groot gat in de leeftijdsopbouw. Het aantal pupillen is door de lage in- en doorstroom van de afgelopen jaren nog heel laag 

en ook binnen het Waterbikkelplan is de opbouw over de groepen heen nog zeer scheef, waarbij er nu een heel groot deel 

van de leden nog in de eerste groepen van het Waterbikkelplan zit. 

Een overzicht van het ledenverloop: 

 Activiteit 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Elementair Zwemmen 93 85 86 83 83 83 82  

 Waterbikkelplan  49 38 60* 63* 73* 73* 72*  

 Pupillen (<9, <11) – incl. nog bij WBP 16 17 24 25 22 32 39 

 Aspiranten (< 13, <15, <17) 50 50 56 66 66 74 68 

 Waterpolo/Wedstrijdzwemmen >17 84 81 71 80 83 80 75 

 Wedstrijdzwemmen – ander vereniging 3 2 3 2 5 3 5 

 Masterzwemmen 11 5 8 13 12 16 15 

 Ondersteunende leden – kader 40 46 43 56 58 57 37 

 Ereleden 6 6 6 6 5 5 5 

 Totaal 352 329 334 358 378 401 392 

NB. Op 31 december 2022 waren van de 70 waterbikkels, 21 leden ook al actief in de wedstrijdsport. In tegenstelling tot de 

jaren voor 2021 worden deze leden niet meer meegeteld bij het waterbikkelplan in dit overzicht. In het jaarverslag van het 

Waterbikkelplan is een overzicht te vinden van het ledenverloop binnen het waterbikkelplan over de afgelopen jaren. 

 

Invulling veiligheidseisen /verantwoording van de veiligheidscommissie 

KZC heeft onder verantwoordelijkheid van onze veiligheidscoördinator over 2022 wederom voldaan aan alle vereisten die 

worden gesteld aan het veilig zwemmen bij KZC en in het sportfondsenbad. Ook dit jaar heeft er weer een herhaling 

EHBO/BHV plaats gevonden om te voldoen aan de opleidingsverplichtingen en om de kennis op peil te houden.  Voor 

komend jaar staan er weer trainingen gepland voor zowel EHBO, BHV als reddend zwemmen en kunnen zullen weer een 

aantal kaderleden voor het eerst aan deze opleiding mee doen. 

 

In combinatie met diploma's die leden zelf in beheer hebben, zijn alle activiteiten van KZC met deze hulpverleners gedekt. 

Nieuwe EHBO'ers en BHV'ers blijven wel nodig om deze dekking ook in de toekomst te behouden. Dus bent u in het bezit 

van een EHBO en/of BHV diploma of wilt u KZC en uzelf helpen door deze diploma’s te behalen? Neem dan contact op met 

onze veiligheidscoördinator Alex Admiraal via admiraal.alex@gmail.com. 

 

Sponsorcommissie  

De sponsorcommissie is op stoom aan het komen. Na jaren waar het vooral reactief was bedoeld, zijn we met de commissie 

actiever geworden met structurele projecten. Onze focus voor 2022 was het uitbreiden met wat we hadden opgestart en een 

eerste start maken aan teamsponsoring. Als sponsorcommissie willen we dan ook een nieuw elan uitstralen om bekender te 

worden voor onze leden. 



Algemene Ledenvergadering 29 Maart 2023 - 7 - 

 

Social Media 

Eén van onze focusgebieden was social media. Het social mediateam doet fantastisch werk met veel aandacht voor de 

clubactiviteiten. Het bereik wordt hierdoor ook steeds groter, van elementair zwemmen tot de senioren in de club, een mooier 

bereik kan je als sponsor straks niet hebben. Complimenten naar het social mediateam hoe zij adviseren om de kaders te 

schetsen voor de club. 

 

Club is Koning actie 

Acties die we in 2022 hebben doorgezet zijn onder andere de “Club is Koning” actie bij de Vomar, waarbij jij als clublid 

eenvoudig én kosteloos onze club kan steunen door boodschappen te doen bij Vomar. Dit doe je door jouw Klant-is-Koning 

kaart te koppelen met onze unieke clubcode: KENBE2021 en je kaart altijd te scannen bij je boodschappen. 

De totale opbrengsten van vorig jaar waren ongeveer €100,- per kwartaal, maar met de huidige prijsstijgingen in de 

supermarkt verwachten we daarin dan ook een groei in 2023. Dank aan alle leden die boodschappen doen met onze code. 

 

Tata Steel 

Ook vanuit de omgeving is er een grote dienst bewezen. Tata Steel heeft ons afgelopen jaar 3 nieuwe tenten gesponsord voor 

de clubactiviteiten in het zomerseizoen. We kijken uit naar alle komende kampen die georganiseerd worden vanuit de club 

om met frisse moed en een hoop gezelligheid weer op pad te gaan. Natuurlijk pakt de organisatie van dit soort kampen het 

niet luchtig op en ziet de sponsorcommissie graag dat de tenten goed gebruikt worden. 

 

Grote Clubactie 

Als laatste grote activiteit is de Grote Clubactie in 2022 een enorm succes geweest. De kinderen van het Waterbikkelplan en 

de jeugdleden van het Zwemmen & de Waterpolo hebben met veel enthousiasme, moed en doorzettingsvermogen veel loten 

verkocht. Er is hard gestreden voor elke deur en hoewel voetbal in de meerderheid is in de straat zie je dat de zwemsport door 

slimme tactieken en steun vanuit familieleden we een mooi resultaat hebben behaald. In 2021 was de opbrengt bijna €400,- 

en voor 2022 was de opbrengst bijna €1.400,-. Complimenten aan alle kinderen die zich hebben ingezet. 

 

Met al deze inkomsten kunnen we investeren in de club. Met dit geld hebben we het afgelopen jaar o.a. geïnvesteerd in 

nieuwe ballen, zwemmaterialen en caps. Natuurlijk snappen we ook met de huidige energiecrisis dat we extra uitgaven 

hebben, maar hierbij verzekeren wij als sponsorcommissie dat alle opbrengsten naar de toekomst van onze club gaat, de 

jeugd! 

 

Voor 2023 zal de focus zijn op continueren van de huidige activiteiten, uitbreiden van teamsponsoring en de start van de 

“Club van 100”. We hebben nauwcontact met onze kledingleverancier en inkoop van de benodigde materialen. De slimste 

bedrijven weten dus dat ze in 2023 bij KZC moeten zijn. De sponsorcommissie zal als een jachtluipaard zorgdragen dat er 

snelheid, behendigheid maar ook aanvalskracht aanwezig is om aanvragen te verwerken. Mochten er suggesties zijn vanuit 

de leden horen wij dat natuurlijk graag. 

 

Namens de Sponsorcommissie, Anouk Dijkman, Edwin Komen, Randy Ros en Huub Sturkenboom 

 

Vertrouwenscontactpersoon 

KZC heeft sinds enige tijd een vertrouwenscontactpersoon waarbij kader of leden misstanden kunnen melden en bespreken. 

Ook in 2022 heeft Linda Kansen deze rol binnen onze vereniging vervuld. In het kader van de sociale veiligheid is van al 

onze vrijwilligers die met jeugdleden werken en/of aan de badrand staan, bestuursleden en officials weer een VOG 

(Verklaring Omtrent Gedrag) opgevraagd, voor zover deze nog niet eerder was afgeven. 

 

Tot slot 

Het bestuur bedankt naast alle sponsoren ook alle vrijwilligers die zich in 2022 voor de vereniging hebben ingezet en hoopt 

dat zij dit nog lange tijd willen blijven doen! 

 

Namens het dagelijks bestuur, 

 

Sander de Ruijter  

Secretaris  
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JAARVERSLAG ZWEMCOMMISSIE 2022 
 

Algemeen 

2022 was voor de zwemploeg van KZC een goed jaar. Nadat de laatste Corona-maatregelen verdwenen waren, konden de 

wedstrijden weer vanaf februari doorgang vinden. Hierin werden meerdere nationale kampioenschappen behaald; de 

zwemploeg behaalde, in startgenootschap met ZV de Zaan, het kampioenschap in de B-klasse en promoveerde naar A-

competitie. Op de Regiokampioenschappen werden vele medailles behaald, maar de KZC-ploeg slinkt zienderogen. De 

signalen afgegeven in eerdere verslagen met daarover de Corona jaren hebben de zwemploeg geen goed gedaan. Omdat 

zwemmen niet mogelijk was hebben vele jeugdige leden andere activiteiten gezocht en gevonden. De hoop was dat ze in 

het nieuwe schooljaar de weg naar de zwemtrainingen weer zouden vinden, maar dat is slechts voor een klein deel gebeurd. 

Met andere woorden, de zwemploeg moet grotendeels opnieuw gebouwd worden. 

Doorstroming van 7 en 8-jarige zwemmers en zwemsters vanuit het Waterbikkelplan is op gang gekomen, maar verdient 

een constante aandacht. Het kloppend hart van waterpoloënd KZC ligt bij het zwemmen op jongere leeftijd. 

 

De bezetting van de zwemcommissie is stabiel gebleven en wordt nog steeds aangevoerd door Elise Hoogland. 

 

Trainers 

De trainersstaf is in 2022 weliswaar stabiel gebleven, maar nog altijd zeer fragiel. De functie van hoofdtrainer is het 

afgelopen jaar (net zoals de vele jaren ervoor) weer ingevuld door Paul Martens. Op maandagmiddag wordt de training 

verzorgd door Paul Martens met Tara van Leeuwen. Francia van Leeuwen ondersteunt beiden door aandacht te geven aan 

de uitvoering van de keerpunten. Op de dinsdagavond wordt Paul Martens bij de training geassisteerd door Myrna Baars. 

De baan die beschikbaar is voor het masterzwemmen is aardig gevuld maar verdient meer aandacht van een trainer. Een 

trainer op deze groep is zeer wenselijk. Woensdag wordt de training verzorgd door Paul Martens, Linda Loots en Rein 

Noordover, regelmatig bijgestaan door Mark Welagen. Donderdagochtend kunnen leden banen zwemmen, zonder 

begeleiding. De zaterdagochtend is opgesplitst in 2 trainingsdelen. De zwemtraining van één uur wordt voornamelijk 

verzorgd door vrijwilligers. Maya Petroutsos, Dana van Leeuwen met Tara van Leeuwen. Paul kan slechts een deel van de 

training aanwezig zijn vanwege werkomstandigheden. Ook is er een baan beschikbaar voor het masterzwemmen. 

 

Competitie 

KZC behaalde, tezamen met ZV de Zaan als team Nood-Holland, het afgelopen seizoen het kampioenschap in de B-klasse 

van de competitie en promoveerde naar de A-klasse. Momenteel neemt de ploeg, dit jaar versterkt met DWT, de 5e plaats in 

deze competitie. De tweede ploeg van Team Noord-Holland Leidt de B-competitie in regio Mid-West. 

 

Minioren/ Junioren wedstrijden 

Bij de minioren startten we ook als Team Noord-Holland. Het aantal KZC-zwemmers is ver onder het aantal zwemmers 

wat we in het verleden kenden. Hopelijk krijgt de opbouw van de zwemploeg een goed vervolg zodat we weer kunnen 

denken aan een groep van 20-25 zwemmers en zwemsters. 

 

De junioren die uit mochten komen op regionale en nationale kampioenschappen waren zeer succesvol. Als estafetteploeg 

Team Noord-Holland behaalde Bram Loots en Rens Noordover, met andere leden van Team Noord-Holland een fraaie 2e 

plaats in het overall klassement. Dezelfde 2e plaats werd behaald tijdens de winterkampioenschappen op de 4 x 100m vrije 

slag. 

 

Bram wist kampioen van Nederland te worden op de 400m wisselslag (lange baan) en de 1500m vrije slag (korte baan). 

Bovendien brak Bram, na het Nederlands record voor 14-jarigen vorig jaar, het Nederlands record voor 15-jarigen op de 

800m vrije slag! 

 

Openwater wedstrijden  

Afgelopen zomer heeft KZC wederom meegedaan aan het openwater zwemmen. Een redelijke groep zwemmers en 

zwemsters hebben gedurende de zomer meegedaan aan vele wedstrijden in het hele land. Bram Loots, Feico de Jonge en 

Rens Noordover behaalde ereplaatsen tijdens het Nederlands kampioenschap Open Water Zwemmen.  

 

Overige wedstrijden 

Er is ook in 2022 weer aan vele wedstrijden meegedaan, zoals: 

• Limietwedstrijden  

• Regiokampioenschappen Korte Baan en Lange Baan 

• Lange afstand competitie 

• Open Zaanse Sprintkampioenschappen 

• Paastoernooi 

• WZ & PC Pinkstertoernooi 

• Overige wedstrijden 
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Kaderleden 

De zwemcommissie bestaat uit Elise Hoogland, Francia van Leeuwen, Paul Martens en Linda Loots.  

 

Doelstellingen 2023  

 

Miniorenwedstrijden: 

Met een groep van ongeveer 8 zwemmers deelnemen aan de diverse rondes van de minioren wedstrijden. Randvoorwaarde 

is dat vanuit het Waterbikkelplan zwemmers doorstromen naar het wedstrijd gebeuren.  

 

Competitie: 

We nemen op dit moment deel aan de landelijke A-competitie, en de regionale 1e klasse. De doelstelling is om te 

handhaven in deze competities en een stabiele groep te creëren van ongeveer 25 zwemmers en zwemsters. 

 

Overige wedstrijden: 

Mits deze wedstrijden passen tussen alle overige activiteiten en aansluit bij trainingen wordt hier op vrijwillige basis aan 

deelgenomen.  

 

Trainingskamp: 

Vanwege Corona perikelen heeft het trainingskamp een daling gekend aan interesse. Dit zal weer opgepakt moeten worden. 

 

Aanwas kader: 

Begeleiding kan altijd meer tijdens de trainingsuren. 

 

Graag wil ik alle vrijwilligers en het kader bedanken voor de geweldige inzet.  

 

Namens de zwemcommissie, 

 

Paul Martens,   Francia van Leeuwen, 

Linda Loots,   Elise Hoogland 
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JAARVERSLAG WATERPOLOCOMMISSIE 2022 

 
Algemeen 

Het lijkt alweer even geleden, maar in de tweede seizoenshelft van seizoen 2021-2022 merkten we nog steeds de gevolgen 

van corona. Zoals de leden gemerkt hebben zijn er inmiddels geen coronamaatregelen meer en hebben we de eerste 

seizoenshelft van seizoen 2022-2023 op normale wijze kunnen spelen. 

De waterpolocommissie is afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. De samenstelling en de taakverdeling is als volgt.: 

Voorzitter Wouter Smit 

Coördinatie Jeugd Clim Kerssens 

Coördinatie Senioren Richard Kuiper 

Coördinatie Jurytafelrooster Arno Meijer 

Coördinatie Wedstrijdroosters Yolanda van Kuilenburg 

Coördinatie Scheidsrechters Jeroen van den Hoorn 

Coördinatie Materialen & Zwembad Yvonne Oosterveen 

 

Jeugd 

Het positieve verhaal van 2021 zetten we voort in 2022. Er staan steeds meer trainers langs de kant en dat laat zich ook zien 

in de kwaliteit van de trainingen en uiteindelijk de wedstrijden. We zijn er nog niet helemaal, dus wil jij ook jouw kennis en 

kunde overdragen, meld je aan. We kunnen je goed gebruiken! 

 

Inmiddels behoeft het haast geen vermelding meer, maar ook dit jaar is ervoor gekozen om de A-jeugd mee te laten doen 

bij de senioren. Dit hebben wij gedaan met het oog op een betere aansluiting bij de senioren en daardoor betere prestaties 

bij de seniorenteams. Inmiddels zien we dit verwachtingspatroon langzamerhand werkelijkheid worden, maar hierover later 

meer. 

 

Voor zowel de jongens als de meiden onder de 17 is gekozen voor een samenwerkingsverband met VZV. De jongens 

liggen op kampioenskoers en de meiden draaien goed mee in de top van hun competitie. Het zijn twee hechte teams waarbij 

het teambelang voorop staat. De coach van de jongens is geen onbekende, namelijk Rick Mors van VZV. Bij de meiden 

staat onze eigen Manon langs de kant. De trainingen worden door zowel KZC als VZV verzorgd en zijn er meer 

trainingsmogelijkheden. 

 

Op het moment hebben we één gemengd onder de 15 team. Zij kennen op het moment een lastig seizoen in een moeilijke 

competitie, maar dat mag de pret niet drukken. Het team is in opbouw en betere resultaten zullen met hard werken bereikt 

worden. Om dit te faciliteren is onlangs de “trainerspoule” voor dit team uitgebreid met meer enthousiaste en fanatieke 

leden. De verwachting is dat we richting het einde van het seizoen de resultaten gaan merken. 

 

Onder de 13 draait goed mee in een zware competitie. Je ziet dat het spel langzamerhand tot stand komt, dus dat belooft 

wat voor de toekomst. Vanuit dit team zijn er ook een aantal spelers geselecteerd om te trainen bij het Regionaal 

Trainingscentrum (RTC). Eenvoudig gezegd, is dit het voorportaal voor jong-oranje, maar voordat ze hier zijn, zijn er nog 

veel trainingsuren nodig. Het is in ieder geval goed om te zien dat KZC kwaliteit kan bieden die voldoet aan de maatstaven 

van het RTC. 

 

Het onder de 11 team leert, groeit en werkt keihard op de trainingen. Langzamerhand is deze werkdrift terug te zien in het 

water. Het samenspel is goed, dus er mogen in de toekomst meer overwinningen worden verwacht. Het plezier is groot en 

wellicht is het de vaste toeschouwer opgevallen dat ze een passie hebben voor frikandelbroodjes en het zingen van het lied 

“Ik ben kachel”. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat binnenkort Rick Astley aan het repertoire zal worden 

toegevoegd.  

 

Ander goed nieuws, na jaren van proberen is het nu gelukt om weer een minipuppenteam te laten spelen. Inmiddels liggen 

er gemiddeld 12 kinderen in de leeftijd tot 9 jaar op zaterdagochtend in het water. Het eerste toernooi waar door deze groep 

gespeeld werd is glansrijk gewonnen, dus een goede voorbode voor de toekomst. 

 

Het houdt niet op, want ook is er sinds begin dit seizoen een keeperstrainer aangetrokken. Zij staat op vrijdagavond langs 

de kant en neemt alle keepers onder haar hoede. De keepers gaan met sprongen vooruit, dus een erg leuke ontwikkeling! 

 

De meeste jeugd wordt nog steeds aangetrokken vanuit het Waterbikkelplan. Ook worden kinderen actief benaderd om het 

eens te komen proberen en na het behalen van hun C-diploma, geënthousiasmeerd om ook de training op zaterdagochtend 

bij te wonen. Wel kan er opgemerkt worden dat er meer aanmeldingen zijn van buiten de vereniging. 
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Senioren 

Dames 1 stevent af op een kampioenschap. Hierbij worden ze op de hielen gevolgd door UZSC, dus ze moeten scherp 

blijven tot het eind van het seizoen. Na het succes van heren 1 met het winnen van de beker, doen ook de dames mee in de 

beker. Onlangs zijn ze doorgestoten naar de halve finale en daarmee hebben ze nog steeds zicht op de beker. 

 

Dames 2 kent na hun promotie een moeilijk jaar. Gedurende het seizoen zijn een aantal teamleden helaas uitgevallen, 

waardoor de motivatie wat is weggezakt. De overtuiging is er nog steeds dat de dames in de 2e klasse thuishoren. 

 

Bij heren 1 zie je dat de verjongingsslag langzamerhand zijn vruchten begint af te werpen. Er is nog veel progressie te 

boeken, maar met zicht op een kampioenschap en het behalen van de halve finale in de beker, is er op sportief vlak niks te 

klagen. 

 

Heren 2 draait goed mee in de competitie. Ook hier heeft een kleine verjongingsslag plaatsgevonden. Weinig over te 

melden, een stabiele factor binnen de club. 

 

Dit seizoen is ervoor gekozen om van start te gaan zonder heren 5. Tijdens het seizoen 2021-2022 bleek toch dat het lastig 

was om teams compleet te krijgen en hebben we veel wedstrijden moeten afzeggen ten gevolge van corona. Op het moment 

krijgen veel jeugdspelers de kans om mee te draaien in het vierde en zodoende ervaring op te doen voor de senioren. 

 

Begin van dit seizoen is er ook een lid bereidwillig gevonden om de trainingen op dinsdagavond te faciliteren. Zo staat er 

nu een trainer op de kant voor de heren breed en voor jongens onder de 17. 

 

Scheidsrechters 

KZC heeft een aantal scheidsrechter die al jaren voor onze club fluiten, daar zijn we blij mee! Zonder hun kunnen we 

simpelweg geen wedstrijden spelen. We willen eigenlijk het aantal scheidsrechters uitbreiden met nog minimaal twee 

nieuwe scheidrechters zodat we voorlopig voldoende capaciteit hebben! 

 

De cursus is tegenwoordig volledig digitaal en duurt niet langer dan drie avonden. De KNZB heeft de training veranderd 

omdat deze niet toegankelijk genoeg zou zijn. Het is voor nieuwe scheidsrechters dan ook eenvoudiger om te beginnen aan 

de cursus. Heb je interesse, laat het weten! 

 

Ook zijn er een aantal scheidsrechters voorgedragen voor promotie. Dit laat zien dat we niet alleen op sportief vlak 

progressie boeken, maar ook op arbitraal gebied. 
 
Basisscheidsrechter (oude W-official) 

Helaas hebben we dit seizoen geen nieuwe basisscheidsrechters opgeleid. De basisscheidsrechter vervangt de oude w-

official. Het is namelijk mogelijk dat een nieuw opgeleide basisscheidsrechter niet enkel jurytafeldiensten mag draaien 

maar ook F, E en D wedstrijden mag begeleiden. Een combinatie van W-official en VSR dus. Iedere waterpolospeler wordt 

bij het bereiken van de 16-jarige leeftijd verplicht deze cursus te doorlopen. KZC heeft namelijk altijd moeite gehad om de 

jurytafelroosters rond te krijgen. Wanneer meer mensen in het bezit zijn van een diploma neemt automatisch de druk op 

bestaande basisscheidsrechters af. Kortom ben je 16 of ouder en heb je geen diploma? Meld je aan! Wacht je? Dan word je 

vanzelf aangemeld! De cursus is eenvoudig. Deze bestaat namelijk uit een e-learingmodule en een praktijkexamen. De e-

learingmodule kan je in je eigen tijd doorlopen en duurt ongeveer 1,5 uur. Het praktijkexamen wordt afgenomen tijdens een 

oefenwedstrijd in samenwerking met de scheidsrechtercoördinator en ervaren basisscheidsrechters. Het praktijkexamen 

kost je ongeveer één uurtje. 

 

Vanuit de waterpolocommissie willen wij via deze weg alle trainers, coaches, scheidsrechters en overige vrijwilligers 

bedanken voor hun inzet tijdens dit, wederom, zeer vreemd verlopen corona seizoen. We hopen weer snel gebruik te mogen 

maken van jullie tomeloze inzet! 

 

Namens de waterpolo-commissie, 

Wouter Smit 

Clim Kerssens 

Yolanda van Kuilenburg 

Richard Kuiper 

Arno Meijer 

Jeroen van den Hoorn 

Yvonne Oosterveen 
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JAARVERSLAG ELEMENTAIR ZWEMMEN 2022 
 

 
Organisatie EZ 

 

Voorzitter Myrna Baars 

Coördinator oproepen en afzwemmen Gea Oosterveen 

Rooster coördinator Jennifer Crombeen 

Inval coördinator Yvonne Oosterveen 

 

 

Algemeen 

Wekelijks zwommen er ongeveer 95 kinderen voor hun a en b diploma. In totaal zijn er in 2022 41 kinderen 

gestart met zwemmen. Er hebben 37 kinderen het A-diploma behaald en 34 kinderen het B-diplomakinderen 

hun zwemdiploma behaald. 

De wachtlijst is aardig opgelopen tot 50 kinderen voor het 1e uur en 8 kinderen voor het 2e uur. 

Kader 

In 2022 hebben wij afscheid moeten nemen van de volgende kaderleden: Resa, Maya en Sterre. Wij danken hen 

voor hun inzet. 

Ook hebben we de volgende kaderleden kunnen verwelkomen: Beau van Rookhuizen, Nicole Stam, Ingrid Bax, 

Marit en Lisanne Hakvoort. 

Activiteiten 

In 2022 zijn we gestart met de natte les voor de kaderleden. Dit onder begeleiding van Sandra Oosterveen. Dit 

was zeker zeer interessant en leerzaam om te doen. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Sinterklaas was weer, na al die jaren, in ons midden. In het clubhuis konden de kinderen van EZ en WBP met 

sinterklaas op de foto! Er was ook een lekkernijtje voor de kinderen aanwezig. 

Met kerst hebben we de kaderleden van EZ en WBP een leuk presentje kunnen geven. 

Wij danken iedereen voor de inzet van het afgelopen jaar en op naar een mooi en leerzaam 2023 

Myrna Baars en Gea Oosterveen  
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JAARVERSLAG WATERBIKKELPLAN 2022 

 

Ontwikkeling en doorstroom leden 

Ook in 2022 draaide het Bikkelplan goed. Begin van het jaar hadden we erg weinig kinderen, Dit is vooral na de zomer 

aangetrokken en we hebben nu het bad weer volledig vol liggen. Wel is hierdoor de verhouding met het aantal kinderen 

tussen de lage en hoge badjes verschoven, waardoor de hoge badjes bijna leeg zijn en we zelfs een 3e bad 2 hebben moeten 

starten.  

Dit jaar eindigde we elke vrijdag gemiddeld iets meer dan 70 Waterbikkels in het water. Dit zijn er veel meer als in 2021. 

Het aantal is hiermee gelijk aan de doelstelling van rond de 70 kinderen. 

In 2022 hebben in totaal 15 kinderen het Waterbikkelplan afgerond. Hiervan zijn 13 kinderen doorgestroomd binnen KZC 

en ook veel van de huidige Waterbikkels nemen al deel aan één of meerdere activiteiten van het waterpolo en/of 

wedstrijdzwemmen. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de afgelopen jaren. 

Jaar Aantal leden 

(+/-) 

totaal 

gehaald 

waarvan naar 

wedstrijdsport 

gehaald en 

gestopt 

2017 73 15 13 2 

2018 73 23 18 5 

2019 63 17 15 2 

2020 60 13 12 1 

2021 62 14 12 2 

2022 70 15 13 2 

Doel beleidsplan 70 - 20 - 

 

De zaterdagochtend training is nog steeds druk bezocht, ook door de Waterbikkels. Hierbij zijn we constant actief aan het 

werven om de waterbikkels actief mee te laten trainen op de zaterdagochtend. Dit doen we vanaf het derde groepje. Hier is 

de waterpolo afdeling in grote mate bij betrokken.  

Toernooien en wedstrijden 

Ook dit jaar hebben de Waterbikkels kennis gemaakt met onze wedstrijdsporten door de Waterbikkel Zwemwedstrijden en 

Waterpolotoernooien. Beiden zijn twee keer georganiseerd en goed bezocht. Het zwemtoernooi is zoals gebruikelijk 

gezellig afgesloten met patat eten in het clubhuis, gevolgd door de prijsuitreiking. Via deze weg willen wij ook de 

vrijwilligers die de jury voor deze wedstrijden verzorgen nogmaals bedanken voor hun inzet. 

Organisatiestructuur 

In 2022 is de WBP-commissie uitgebreid met Merel Dol. Zij neemt de taken over bij afwezigheid van ondergetekende. 

Daarnaast bestaat de commissie nog steeds uit Niels de Ruijter, Gert-Jan van de Vijver en ondergetekende. Onderling 

hebben wij de taken verdeeld. Niels organiseert de toernooien, Gert-Jan bewaakt het lesplan en begeleid de lesgevers en 

zelf met Merel als back up zorg ik voor de administratie en onderhoud het contact met de ouders en het bestuur. Onder de 

Kaderleden hebben wel een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Helaas hebben er mensen besloten te stoppen met lesgeven. 

Daarentegen hebben we een aantal nieuwe lesgevers gevonden om ons team te versterken. Op dit moment zijn er nog een 

aantal stage plekken open die nog kunnen worden ingevuld door leden die stage moeten lopen. 

Opleiding kader 

Van belang voor een opleidingsplan is goed opgeleid kader. Dit bewaken wij continu door onze lesgevers actief te 

begeleiden tijdens de lesuren. Veel van onze kaderleden zijn gediplomeerd. Daarnaast heeft een deel van ons kader, net als 

veel andere kaderleden binnen KZC, weer de herhalingen van de BHV- en EHBO-opleiding gevolgd. Daarnaast heeft het 

complete kader van het Bikkelplan zijn VOG ingeleverd. We zijn dit jaar ook een paar keer bij elkaar gekomen en hebben 

onder andere uitleg geregen over het aanleren van de zwemslagen. Daarnaast heeft het kader bijna wekelijks intensief 

contact via een WhatsApp groep en indien nodig komen hier ook lesinhoudelijke of veiligheid onderwerpen aan bod. 

Tot slot 

Tot slot nog speciale aandacht voor onze 24 enthousiaste lesgevers die elke vrijdagavond langs de kant staan en de 

Waterbikkels opleiden voor het C-diploma en hen de beginselen van het waterpolo en wedstrijdzwemmen aanleren. Samen 

proberen wij de Waterbikkels enthousiast te maken voor de wedstrijdsport bij KZC! Wil jij hier ook bij horen, spreek ons 

gerust eens aan, want enthousiaste lesgevers zijn bij ons altijd welkom! 

 

Paul Kuiper 
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JAARVERSLAG JEUGDRAAD 2022 

 

We merken dat er over het algemeen steeds meer kinderen op de activiteiten komen en de ouders zijn enthousiast. Wij 

proberen een balans te vinden tussen genoeg activiteiten voor de kleintjes en de wati oudere jeugd (o15). 

De activiteiten die wij dit seizoen georganiseerd hebben zijn: 

Halloween (oktober 2022) 

Dit jaar werd het KZC spookhuis voor het eerst geopend, veel positieve reacties hierop gekregen. Deze activiteit was voor 

alle jeugd van KZC, met enkele aanpassingen op basis van de leeftijd. Volgend jaar willen wij vanwege het succes van dit 

jaar dit weer organiseren. 

Sinterklaas (december 2022) 

Het Sinterklaasfeest werd dit jaar in het clubhuis georganiseerd voor de kinderen van EZ. De sint en een paar pieten waren 

dit jaar aanwezig voor wat lekkers en een foto. Dit werd goed ontvangen, er waren enthousiaste ouders en kinderen. 

Kerstfilm (december 2022) 

Dit jaar werd de kerstfilm avond voor de eerste keer georganiseerd. De jeugd (E t/m C) kon na de waterpolotraining op 

vrijdagavond gezellig een film kijken met wat lekkers en limonade. Er kwamen veel kinderen en deze waren allemaal 

enthousiast. 

De activiteiten die wij dit jaar nog willen organiseren zijn: 

• Carnaval (februari 2023) 

• Schaatsen (maart 2023) 

• paaseieren zoeken met Pasen (april 2023) 

• film patat disco middag (mei of juni 2023) 

Groetjes Tara, & de rest van de jeugdraad! 
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JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2022 

Hierbij treft u de financiële jaarverslagen 2022 van de Kennemer Zwemclub (KZC) en het Clubhuis De Drijver (CH) aan. 

Naast een algemene toelichting worden achtereenvolgens de balans, resultatenrekening en een toelichting van beide 

jaarverslagen uiteengezet.  

 

Algemeen en uitgangspunten begrotingen 2023 en verder  

In de resultatenrekening van de KZC zijn naast de gegevens van het jaar 2022 en de vergelijkende cijfers van het jaar 2021 

de begrotingen van 2023 en 2024 opgenomen. Daarnaast zijn twee kolommen toegevoegd waarin de verantwoording van de 

vereniging over 2022 is gerelateerd aan die van het voorgaande jaar en aan de begroting van het huidige jaar. De verwerking 

van de financiële gegevens in 2022 heeft overeenkomstig voorgaande jaren plaatsgevonden, rekening gehouden met de 

effecten van de maatregelen als gevolg van covid-19, te weten zwembadsluitingen, competitieafgelastingen en andere 

beperkingen. Gedurende 2021 heerste door de coronapandemie veel onzekerheid over de toekomst van de sport in zijn 

algemeenheid en het effect op club. Uiteindelijk bleek dat jaar financieel te kunnen worden bezien als 50% van een regulier 

jaar. Vanaf 2022 zag de situatie er weer beter uit en zijn de begrotingsjaren weer opgevat als 100% van een normaal jaar.  

 

Kennemer Zwemclub 2022 

Daar waar KZC in 2021 slechts de helft van de activiteiten met veel beperkingen heeft vervuld, heeft de club na opheffing 

daarvan weer volop gedraaid. Alle afdelingen hebben extra inspanningen geleverd om de club weer op volledige sterkte te 

laten opereren en dat is gelukt. Ook vertaalt zich dat terug in de cijfers over 2022. Want hoewel corona pandemie heeft ook 

de exploitatie van de club nog wel heeft geraakt, is het uiteindelijk met de inspanningen van iedereen gelukt om toch nog een 

budgetneutraal resultaat te draaien.  

 

Het jaar 2022 startte nog met een sluiting van het zwembad voor alle activiteiten die niet met het leszwemmen te maken 

hadden. Vanaf februari konden alle activiteiten weer worden opgestart en vanaf maart draaide de club weer als vanouds. 

Omwille van ledenbehoud is uitsluitend geïncasseerd voor die periodes waarvoor KZC een aanbod kon garanderen. Voor het 

leszwemmen ging dat over het gehele jaar. Voor de overige activiteiten is alleen over januari niet geïncasseerd. Gedurende 

de gehele coronaperiode en tot na de zomervakantie zijn ook alle tarieven bevroren gebleven, ondanks de prijsindexaties op 

de uurtarieven van het zwembad en de kosten van de zwembond. Na de zomervakantie zijn de tarieven voor het leszwemmen 

en het waterbikkelplan wel geïndexeerd en vanaf 2023 zal dit ook gebeuren voor alle overige contributies. Uiteindelijk zijn 

alle gefactureerde, maar niet gebruikte uren van het zwembad kwijtgescholden en hoeft in 2023 geen rekening te worden 

gehouden met extra prijsstijging als gevolg van de energiecrisis.  

 

Dit alles zorgt ervoor dat de financiële positie van KZC nog steeds gezond is. Uiteraard rekening houdend met bovenstaande 

acties en de effecten van tegemoetkomingen de afgelopen jaren, is er per 31 december 2022 nog steeds sprake een 

budgetneutraal exploitatiesaldo en een gezonde weerstandsvermogen.  

 

Clubhuis “de Drijver” 2022 

Gedurende 2021 zijn zowel de kapotte en energie-slurpende koelinstallaties, de oude lekke garderobe, maar ook de oude bar 

in het clubhuis vervangen. Naast de belangeloze inzet van een groep vrijwilligers en met dank aan onze sponsors die hebben 

geholpen aan goedkoop materiaal, is hiervoor toen ook de hele onderhoudsreserve voor gebruikt. Maar al het noodzakelijke 

achterstallige onderhoud is aangepakt en de club had bij het opheffen van de coronamaatregelen weer een prachtig werkend 

en duurzaam onderkomen voor de organisatie van allerlei verenigingsactiviteiten.  

 

En dat heeft goed uitgepakt, want het clubhuis heeft een uitstekende periode achter de rug. Er zijn vele extra activiteiten 

georganiseerd en de omzet was hoger dan ooit. Door de stijgende kosten van inkopen is wel prijsverhoging doorgevoerd, 

maar daarmee is de brutomarge op peil gebleven. De energiekosten zijn hoog door de verhoging van de maandelijkse 

voorschotbedragen van de energieleverancier, maar moeten nog worden afgerekend tegen het werkelijke verbruik. De overige 

kosten zijn beheerst en uiteindelijk kon voor een maximaal bedrag aan de lege onderhoudsreserve worden gedoteerd.  

 

Onder aan de streep blijft er nog een bescheiden bedrag aan resultaat over dat aan de overige reserves wordt toegevoegd. 

 

Het dagelijks bestuur, 

 

Anton Lubbers,     Sander de Ruijter    Michael Treffers, 

Penningmeester    Secretaris    Voorzitter 
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KENNEMER ZWEMCLUB

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Balans         31-12-2022         31-12-2021

Activa

   Nog te innen heffing leden 619 345

   Nog te ontvangen overige 1.817 295

------------------ -----------------

Debiteuren 2.436 639

   Vooruit betaalde facturen 1.169 0

------------------ -----------------

Overige vorderingen 1.169 0

   ABN/AMRO rekening-courant 14.766 11.091

   ABN/AMRO spaarrekening 52.048 52.047

   Kas 143 538

------------------ -----------------

Liquide middelen 66.957 63.676

------------------ -----------------                          

Totaal activa 70.562 64.315

=========== ==========                          

Passiva

Vermogen 48.161 48.022

Reserveringen (nog kwijtschelden - geen badwater) 0 5.160

Overige reserveringen 2.116 0

   Nog te betalen badhuur gebruik 10.191 374

   Nog te betalen overige kosten -1.258 2.944

------------------ -----------------

Crediteuren 8.933 3.318

  Vooruitontvangen contributies januari 11.352 5.055

  Herstelsubsidie voor 2022 (schooltoernooi) 0 2.760

------------------ -----------------

Vooruitontvangsten 11.352 7.815

------------------ -----------------

Totaal passiva 70.562 64.315

=========== ==========
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KENNEMER ZWEMCLUB

RESULTATENREKENING OVER 2022 100%

Resultatenrekening 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Zwemmen/waterpolo

Subsidie 34.477 34.041 35.000 436 -523 34.600 35.200

Heffing leden zwemmen en waterpolo 51.739 11.992 60.000 39.747 -8.261 65.500 68.400

Heffing leden waterbikkelplan 18.108 12.036 19.000 6.072 -892 18.000 18.250

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

104.324 58.069 114.000 46.255 -9.676 118.100 121.850

Badhuur 73.270 36.666 80.000 36.604 -6.730 84.000 88.000

Badhuur waterbikkelplan 7.359 6.244 7.000 1.115 359 9.000 9.000

Kosten KNZB/Kring/District 15.829 15.807 17.000 22 -1.171 18.500 18.500

Onkosten polocommissie 7.449 3.601 8.000 3.848 -551 7.500 7.500

Onkosten zwemcommissie 6.624 3.152 8.000 3.472 -1.376 7.500 7.500

Algemene verenigingskosten (incl. kader) 2.059 1.336 4.000 723 -1.941 2.550 2.550

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

112.590 66.806 124.000 45.784 -11.410 129.050 133.050

 

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Bijdrage zwemmen/waterpolo -8.266 -8.737 -10.000 471 1.734 -10.950 -11.200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Elementair zwemmen

Heffing leden 32.554 23.602 33.000 8.952 -446 34.200 35.000

Badhuur elementair zwemmen 21.852 16.691 21.000 5.161 852 22.500 23.000

Onkosten elementair zwemmen (en wbp) 808 689 1.500 119 -692 750 800

------------------ ------------------------------------ ----------------- -------------------------------------------------

22.660 17.380 22.500 5.280 160 23.250 23.800

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Bijdrage elementair zwemmen 9.894 6.222 10.500 3.672 -606 10.950 11.200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Totaal bijdrage afdelingen 1.628 -2.515 500 4.143 1.128 0 0

Bankkosten en rente -599 -354 500-               -245 -99 -            -             

Overig kosten -onvoorzien -889 0 -                -889 -889 -            -             

50% van het resultaat van 'De Drijver' -                 -                  -                -                -                 -            -              

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal niet aan afdelingen toegerekend -1.488 -354 0 -1.134 -988 0 0

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Jaarresultaat 140 -2.869 0 3.009 140 0 0

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties 0 3.000 -                -3.000 0 -            -             

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Jaarresultaat (inclusief tegemoetkomingen) 140 131 0 9 140 0 0

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========
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KENNEMER ZWEMCLUB

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

31-12-2022 31-12-2021

Vermogen

Stand begin boekjaar 48.022 47.891

Resultaatbestemming 140 131

----------------- -----------------

Stand einde boekjaar 48.162 48.022

========== ===========

Om continuitiet van de vereniging en uitvoering van het beleidsplan te kunnen waarborgen is een gezond weerstandsvermogen vereist.

Het vermogen van de vereniging om continuiteit van uitvoering van het beleidsplan te kunnen waarborgen bij calamiteiten in welk vorm

dan ook, is circa een half jaar (t.w. circa de helft van alle kosten). 

Reserveringen 31-12-2022 31-12-2021

Stand begin boekjaar 5.160 12.603

Vrijval door credit nota SPF -5.160 -12.603
Badhuur (afgelaste en geplande wedstrijden tijdens sluiting) 0 1.408 `

Badhuur (geplande lessen en trainingen tijdens sluiting) 0 3.752

Overige reservering - kaderfonds 2.116 0

-----------------------------------

Stand einde boekjaar 2.116 5.160

======================

De gevormde reserveringen betroffen in rekening gebrachte nog niet kwijtgescholden reserveringen voor zwembadwater tijdens sluitingen.

Deze reserveringen moesten opgenomen worden voor de uren die het SPF bad factureerde, ondanks sluitingen en niet gespeelde wedstrijden.

De overige reservering betreft een fonds gevuld door clubacties voor representatie van kader en/of leden.

Nog te betalen overige kosten 31-12-2022 31-12-2021

Rekening-courant "De Drijver" -1.358 467                

Nog te betalen overige kosten 100 2.477             

                        ----------------- -----------------

1.258-            2.944             

                        ========== ===========

De vordering/schuld in rekening-courant aan "De Drijver" betreft het nog te vorderen / te betalen deel.
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KENNEMER ZWEMCLUB

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2022

Zwemmen/waterpolo 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Subsidie

Budgetsubsidie 33.427 32.901 33.500          526 -73 33.500      34.000        

Jeugdsportsubsidie 1.050 1.140 1.500            -90 -450 1.100        1.200          

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal boekjaar 34.477 34.041 35.000 436 -523 34.600 35.200

=========== =========== =========== ========== =========== ======= ========

Heffing leden 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Contributie actieve leden 13.650 3.508 21.000          10.142 -7.350 16.500      17.000        

Trainingsgelden 36.521 7.042 35.000          29.479 1.521 45.000      47.500        

Waterbikkelplan 18.108 12.036 19.000          6.072 -892 18.000      18.250        

Startvergunningen 200 353 -                -153 200 -            -             

Bijdrage zwemmers andere verenigingen 290 81 500               209 -210 500           400             

Bijdrage zwemmers masters 1.078 1.008 3.500            70 -2.422 3.500        3.500          

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal boekjaar 69.847 24.028 79.000 45.819 -9.153 83.500 86.650

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========

Badhuur 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Trainingen en WBP gebruikt 72.508 53.232 80.000          19.276 -7.492 84.000      88.000        

Badhuurkosten - geen gebruik -                 35.809 -                -35.809 -                -            -             

Polowedstrijden gebruikt 8.121 4.281 7.000            3.840 1.121 9.000        9.000          

Badhuurkosten - geen gebruik -                 4.922 -                -4.922 -                -            -             

 - kwijtscheldingen badhuur geen gebruik -                 -55.334 -                -               -                -            -             

------------------ ------------------------------------ ----------------- -------------------------------------------------

Totaal boekjaar 80.629 42.910 87.000 -17.615 -6.371 93.000 97.000

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========

Kosten KNZB/Kring/District 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Contributie KNZB 12.854 12.599 13.500          255 -646 14.000      14.000        

Inschrijfkosten waterpolo KNZB -                 -                  -                -                -                 1.000        1.000          

Inschrijfkosten waterpolo District/Regio 2.331 2.351 2.500            -20 -169 2.500        2.500          

Inschrijfkosten zwemmen KNZB -                 150 250               -150 -250 250           250             

Splash software 644 707 750               -63 -106 750           750             

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal boekjaar 15.829 15.807 17.000 22 -1.171 18.500 18.500

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========

Kosten polocommissie 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Onkosten selecties 4.300 2.062 4.000            2.238 300 4.500        4.500          

Organisatie toernooien/wedstrijden 995 -                  500               995 495 500           500             

Materiaal 1.102 682 500               420 602 500           500             

Opleiding 154 774 500               -620 -346 500           500             

Trainingskamp -                 40 700               -40 -700 500           500             

Consumpties Drijver 673 43 300               630 373 500           500             

Overig 225 -                  1.500            225 -1.275 500           500             

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal boekjaar 7.449 3.601 8.000 3.848 -551 7.500 7.500

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========

Kosten zwemcommissie 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Onkosten selecties 4.300 2.000 4.000            2.300 300 4.400        4.400          

Organisatie toernooien/competitie/wedstrijden 705 563 1.100            142 -395 1.000        1.000          

Materiaal 81 410 500               -329 -419 500           500             

Opleiding 1.249 -                  500               1.249 749 400           400             

Trainingskamp -                 40 700               -40 -700 500           500             

Consumpties Drijver 215 67 200               148 15 200           200             

Overig 74 72 1.000            2 -926 500           500             

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal boekjaar 6.624 3.152 8.000 3.472 -1.376 7.500 7.500

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========

Overige verenigingskosten 2022 2021 begr. 2022 tov 2021 tov begr begr. 2023 begr. 2024

Bijdrage consumpties bestuur 30                   30 500               0 -470 200           200             

Postbus 278                 227 200               51 78 -            -             

E-herkenning/WBTR/AVG 210                 304 500               -94 -290 350           350             

Veiligheidskosten / opleiding BHV etc. 1.197              605 1.000            592 197 1.200        1.200          

Overige kosten 344                 170                 1.800            174 -1.456 800           800             

------------------ ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------- ---------------

Totaal boekjaar 2.059 1.336 4.000 723 -1.941 2.550 2.550

=========== =========== =========== ========== =========== ========= ==========
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CLUBHUIS DE DRIJVER

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Balans         31-12-2022         31-12-2021

Activa

Voorraad 1.750 1.000

   Nog te innen leden 4.050 1.339

   Nog te ontvangen verhuur 0 200

   Rekening Courant Kennemer Zwemclub (te betalen) -1.358 467

--------------- ---------------

Vorderingen 2.692 2.006

   ABN/AMRO rekening-courant 6.527 3.367

   Kas 3.404 1.408

--------------- ---------------

Liquide middelen 9.931 4.775

--------------- -----------------

Totaal activa 14.373 7.781

========= ==========

Passiva

   Vermogen per 1 januari 7.781 6.066

   Resultaat boekjaar 793 -1.285

   Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties / Vaste Lasten 0 3.000

   50% Bijdrage Kennemer Zwemclub 0 0

--------------- ---------------

Vermogen 8.574 7.781

   Onderhoudsreserve 5.800 -1.322

   Reserve barcommissie 0 1.322

--------------- ---------------

Reserveringen 5.800 0

Overige schulden 0 0

--------------- -----------------

Totaal passiva 14.373 7.781

========= ==========
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CLUBHUIS DE DRIJVER

RESULTATENREKENING OVER 2022

Resultatenrekening 2022 2021

Clubhuis de Drijver

Omzet 30.331 7.986

Kostprijs omzet -15.812 -4.370

--------------- ---------------

14.519 3.616

48% 45%

Elektra/gas/water 2.960 860

Belastingen/Afval/Muziekrechten 1.874 1.597

Verzekeringspremie 1.602 1.592

Telefoon- Internetkosten 370 363

Onderhoudskosten 1.120 489

Dotatie onderhoudsreserve 5.800 0

--------------- ---------------

13.726 4.901

--------------- ---------------

Jaarresultaat 793 -1.285

========= =========

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties / Vaste Lasten 0 3.000

--------------- ---------------

Jaarresultaat (inclusief tegemoetkomingen) 793 1.715

========= =========
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CLUBHUIS DE DRIJVER

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Vermogen 31-12-2022 31-12-2021

Stand begin boekjaar 7.781 6.066

Mutatie resultaatbestemming 793 -1.285

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties / Vaste Lasten 0 3.000

50% Bijdrage Kennemer Zwemclub 0 0

--------------------------------

Stand einde boekjaar 8.574 7.781

====================

Jaarlijks wordt maximaal 50% van het resultaat van het clubhuis overgeboekt ten behoeve van de exploitatie van de vereniging.

De extra tegemoetkomingen voor het clubhuis tijdens de corona in 2020 en 2021 zijn toegeschreven aan het clubhuis. 

In de coronajaren (2020-2022) is geen resultaat overgeboekt naar de vereniging. 

Reservering Onderhoud 31-12-2022 31-12-2021

Stand begin boekjaar -             10.953          

Dotatie in 2022 en divers achterstallig onderhoud aan bar, koeling en garderobe 5.800         12.275-          

Saldering stand oude reserve barcommissie -             1.322            

--------------------------------

Stand einde boekjaar 5.800         0-                   

====================

De onderhoudsreserve is bedoeld voor lange termijn onderhoud van het clubhuis en de inboedel en normaliter wordt jaarlijks, afhankelijk van 

de hoogte van het resultaat, maximaal 20% van de omzet toegevoegd aan de onderhoudsreserve. Tijdens de corona pandemie is er aanzienlijk 

aan het clubhuis verbouwd en vernieuwd en is de gehele onderhoudsreserve verbruikt. Dit jaar is weer normaal gedoteerd om een reserve op 

te bouwen voor lange termijn onderhoud voor het gebouw en de inboedel.

CLUBHUIS DE DRIJVER

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2022

Clubhuis de Drijver 2022 2021 2020 2019

Omzet 30.331 7.986 10.777 29.314

Kostprijs omzet -15.812 -4.370 -5.856 -17.413

--------------- --------------- --------------- -----------------

14.519 3.616 4.921 11.901

47,9% 45,3% 45,7% 40,6%
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KENNEMER ZWEMCLUB - SPONSORING

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Balans         31-12-2022         31-12-2021

Activa

   ABN/AMRO sponsorrekening 15.717 15.716

------------ ------------

Liquide middelen 15.717 15.716

------------ ------------                 

Totaal activa 15.717 15.716

======= =======                 

Passiva

   Overige reserves 15.716 15.715

   Ontvangsten (rente) 1 1

   Uitgaven (diversen) 0 0

------------ ------------

Reserveringen 15.717 15.716

------------ ------------                                   

Totaal passiva 15.717 15.716

======= =======                                   


