Jaarverslag Commissie Zwemmen 2018-2019

Inleiding
Seizoen 2018-2019 zit er bijna weer op. Het was een super jaar met mooie sportactiviteiten. Dit
verslag kan daar maar een deel van weergeven. De werkelijkheid is natuurlijk veel dynamischer. Het
afgelopen jaar stond zowel in het teken van opbouw van de organisatie en terugbrengen van het
plezier aan en in het bad. Denk dat we daar met zijn allen in geslaagd zijn.
Team
Zoals bekend kan een vereniging alleen maar bestaan dankzij de inzet van haar vrijwilligers. Langs
deze weg wil ik allereerst alle vrijwilligers zeer bedanken voor hun inzet, tijd en moeite. Ook bedank
ik hen voor de ideeën om Neptunia nog beter te laten draaien. Ook dank voor de oudere zwemmers
bij de minioren / junioren wedstrijden, jullie zijn hun helden! Speciale dank voor Wendel, Rudina,
Jolanda, Inge, Olga en Martijn voor jullie inzet voor alle trainers overleggen, vele mailtjes, app-jes,
telefoontjes, organisatie van uit- en thuiswedstrijden mogelijk te maken. Zonder jullie was het
allemaal niet gelukt, dankjewel daarvoor. Daarnaast bedank ik natuurlijk onze leden die ons het
vertrouwen gaven.
Competitie & wedstrijden
Onder de bezielende leiding van Casper Hut zijn de trainingen, met zijn team aan trainers, het
afgelopen jaar naar een hoger niveau getild. De sfeer onder de zwemmers is erg goed en er worden
vele PR’s gezwommen. Dankzij de inzet van onze zwemmers, onder aanmoediging van een
enthousiast team van trainers, coaches en ploegleiders is het gelukt om te promoveren naar de D1
klasse! Van harte gefeliciteerd!
Leden
Het aantal leden in dit seizoen is licht gestegen, na jaren van daling. Dat is erg positief en daar zijn we
maar wat trots op!
Trainingen
Regelmatig is er trainersoverleg om onderling af te stemmen. De trainersgroep is zeer gemotiveerd
en het aantal is voor nu op orde. Voor het nieuwe jaar zouden we graag een aantal nieuwe trainers
willen opleiden. Ouders zijn van harte welkom.
Het trainingsschema loopt goed en we krijgen positieve feedback betreffende de trainingen van
zowel kinderen als ouders. De belangstelling voor het zwemmen is zo groot dat er regelmatig
doorgeschoven moet worden naar de J-selectie en polo. Uitgangspunt is niemand teleur te stellen.
Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen toelaten wordt er zorgvuldig naar de doorstroming naar de
volgende groep(en) gekeken. Arjen Schram selecteert samen met Annick Huizinga wie er door kan
naar de J-selectie / Wedstrijdgroep in overleg met Casper Hut. Uiteraard in overleg met de
zwemmer en zijn/haar ouders.
Website
De website is actueel gemaakt en wordt regulier onderhouden. Ook zijn er linkjes toegevoegd om
sneller uitslagen of informatie te kunnen vinden. Ook worden er verslagen op facebook gezet en
worden lokale krant(en) ingelicht.
Missie en Visie
Voor de jongere zwemmers willen we het aantal wedstrijden voor het komend jaar uitbreiden. Voor
de oudere zwemmers willen we zorgen dat er de nodige wedstrijden gezwommen worden. Mogelijk
zelfs in het buitenland. Ook willen we in de D1 competitie blijven, het aantal leden vergrootten en
bovenal plezier met elkaar hebben in en naast het bad!
Bedankt voor jullie vertrouwen.
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