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Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de algemeen voorzitter, algemeen secretaris en algemeen 
penningmeester. Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met 
vertegenwoordigers van elke afdeling (Triathlon, Waterpolo en Zwemmen). In het jaar 2019 is het 
Dagelijks Bestuur 4 keer bijeen geweest en het Algemeen Bestuur heeft 5 keer vergaderd. De 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op 5 maart 2019 in ’t Sprenkeltje bij de 
Sprenkelaar. 

Dagelijks Bestuur 
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn in 2019 
doorgezet. We bereiden beleid voor en bespreken zaken die we 
in het Algemeen Bestuur aan de orde willen stellen. De opzet is 
om zoveel mogelijk door de afdelingen zelf te laten regelen. De 
notulen van deze vergaderingen zijn niet openbaar en alleen beschikbaar voor het Dagelijks Bestuur 
omdat hierin ook privacygevoelige informatie kan staan. 

In 2019 zijn deze vergaderingen vooral gebruikt om praktische zaken te bespreken die op korte of 
lange termijn om een oplossing vragen. 

Algemeen Bestuur 
In deze vergaderingen stellen we beleid vast voor korte en lange termijn, 
werken we dit uit en bewaken we dat het in de afdelingen wordt 
uitgevoerd. De afdelingen geven een overzicht van hun activiteiten en 
plannen, dit mede om de interne communicatie en samenwerking te 
bevorderen. De notulen van deze vergadering kunnen op aanvraag 
beschikbaar worden gesteld. 

Wat altijd aan de orde komt is de samenwerking met de zwembaden (Sprenkelaar, Malkander, 
Boschbad) en andere externe samenwerkingen. Zo is de actie eind 2018 voor KiKa geëvalueerd en is 
besloten dit in 2019 een vervolg te geven. Er was weer een prima opkomst en opbrengst. Dit 
evenement zal voortaan jaarlijks worden gehouden. De nieuwe opbouw van de afdeling 
wedstrijdzwemmen is vaak besproken en er zijn acties uitgezet om de afdeling sterker te maken. 

In september 2019 heeft Aquapoldro een stand ingericht op de Verenigingendag van de Eglantier. De 
afdelingen Waterpolo en Zwemmen presenteerden zich daar. Er was vooral aandacht voor de net 
opgerichte Waterratten (voorheen opleidingen). Dit bleek een succes en er zijn meerdere nieuwe 
leden geworven. DAP zorgde voor muzikaal vermaak en liep over de Eglantier met een waterpolocap. 

Binnen de afdelingen is ‘jeugd’ een terugkerend thema. Zoals vermeld is Opleidingen opgefrist met 
de Waterratten met een eigen identiteit. Er is veel belangstelling voor en het ledenaantal is gegroeid. 
Er is ook doorstroming naar Wedstrijdzwemmen en Waterpolo. De jeugdcommissie organiseert leuke 
activiteiten buiten de trainingen zoals een polojeugdkamp en twee keer per jaar een ontbijt voor de 
jeugd en de ouders. De eerste stappen op weg naar aansluiting van de jeugd van Zwemmen en 
Triathlon zijn gezet. 
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Uiteraard worden ook de financiële cijfers besproken en elk kwartaal gerelateerd aan de vastgestelde 
begroting. Hiermee bewaakt het bestuur dat we een financieel gezonde vereniging blijven. 

We koesteren onze vrijwilligers, op 5 april was er een vrijwilligersavond in ons eigen Sprenkeltje. 
Daarnaast hebben we een nieuwjaarsborrel georganiseerd, maar helaas was de opkomst niet groot. 
We gaan ons beraden op invulling of de communicatie daarin. 

De plannen voor een nieuw zwembad in Apeldoorn Noord volgen we met belangstelling. We worden 
hier ook bij betrokken via onder andere de Sportraad en kunnen mee praten en onze wensen op tafel 
leggen. We blijven op de hoogte en denken mee in de onderzoeken die nu gaande zijn. Bovenaan 
onze wensenlijst blijft staan dat het zwemwater voor ons betaalbaar moet blijven. De gemeente 
onderzoekt of meer professionele partijen kunnen worden betrokken bij de exploitatie van het 
zwembad, zodat eventueel nog een 50-meter bad kan worden gerealiseerd en de exploitatiekosten 
laag kunnen blijven. 

Dit jaar gaan we ons richten op de viering van het 100-jarig bestaan in februari 2021. Houd 13 
februari 2021 vrij in uw agenda! 

Vertrouwenscontactpersoon 
In 2019 heeft Hilly Panjer haar rol als (vrouwelijke) VertrouwensContactPersoon bij Aquapoldro 
neergelegd. Haar taak is voorlopig overgenomen door Marc van den Broek. In 2019 is er door de 
VertrouwensContactPersoon 1 melding in behandeling genomen. Het bestuur heeft deze melding 
afgehandeld. 

Thema 2019 en 2020 
Het thema voor 2019 was: Vele handen maken licht werk. We betrekken zoveel mogelijk leden en 
ouders van jeugdleden bij de vereniging en dat gaat steeds beter. 

Het jaar 2020 is begonnen met de Corona/Covid-19 crisis waardoor helaas vanaf half maart alle 
trainingen en wedstrijden zijn stilgelegd. We houden nauw contact met KNZB, zwembaden en 
Gemeente inzake kosten, afspraken en mogelijkheden tot opstarten van de trainingen. Gezondheid 
staat hierbij voorop. Daarnaast zijn we druk bezig om een trainingsmogelijkheid te creëren voor de 
jeugd en later voor de senioren en de voorwaarden die de Gemeente hieraan stellen. Het thema voor 
2020 wordt: 

Houd vol en blijf gezond.

 

De Stentor 30 april 2020 
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Triathlon 

Inleiding 
At the risk of sounding like a broken record…: de triathlonsport blijft gestaag 
doorgroeien en Aquapoldro Triathlon blijft deze trend stug volgen. De afdeling 
blikt terug op een geslaagd jaar. In willekeurige volgorde komen in de volgende 
paragrafen de belangrijkste punten aan bod. 

Leden(-groei), vrijwilligers en trainers 
Aan het einde van 2019 stond de teller op 143 leden and counting. De triathlon-afdeling blijft ernaar 
streven om iedereen op een verantwoorde en gezellige manier de persoonlijke ambities waar te 
laten maken. Iedereen kan bij de afdeling trainen, individuele wedstrijden doen en gezamenlijk 
uitkomen in de teamcompetities en bij nationale en internationale kampioenschappen. Er is eigenlijk 
nooit een gebrek aan vrijwilligers voor de diverse afdelingsactiviteiten. Trainingsweekend, 
clubkampioenschap en wintercompetitie zijn blijvende, laagdrempelige succesnummers. Er is een 
gestage aanwas van trainers, zowel volledig gediplomeerde triathlontrainers als gekwalificeerde 
trainers voor lopen en zwemmen. Er is regelmatig overleg met de NTB over nieuwe ontwikkelingen in 
de regio en op verschillende thema’s waaronder –nog steeds– jeugd. 

Hoogtepunten 
Bij diverse nationale en internationale kampioenschappen 
waren atleten van Aquapoldro triathlon op het podium te zien. 
Jan Ettema kroonde zich tot nationaal kampioen wintertriathlon, 
Zoë van Dijk pakte de winst op de Xterra (offroad) Europe en 
Benelux tour en 3e plaatsen op de ITU EK crossduathlon, de EK 
Xterra en het NK crosstriathlon. Hinke van Wezep en Patricia 
Angelier stonden op de hoogste trede van het podium bij het NK 
middenafstand. Ralph van Dijk zegevierde op de Xterra Benelux 
tour en pakte 3e plaatsen op de Xterra Europe en het NK 
crosstriathlon. 

Herkenbaarheid  
Op het moment van schrijven is een groot aantal leden van de afdeling triathlon in 
afwachting van nieuwe clubkleding met nieuwe sponsoruitingen. Hoofdsponsor op 
de nieuwe tenues is Ten Tije Sport en Wellness; de triathlon-, fiets- en loopkleding 
zal in de komende weken worden geleverd en is te bewonderen tijdens het 
trainingsweekend en bij de start van het nieuwe triathlonseizoen. Ook co-sponsors 
Giantstore van Hest en RunX Apeldoorn zullen zichtbaar zijn op het tenue. 

Teamcompetities  
In 2019 was Aquapoldro triathlon met 3 dames- en 3 herenteams vertegenwoordigd in de 
teamcompetitie triathlon, verspreid over ere-, 2e, 3e en 4e divisie. Dames 1 heeft opnieuw een 
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topprestatie geleverd door ruim weg te blijven uit de degradatiezone, maar door het stoppen van 
meerdere dames hebben we helaas toch moeten besluiten om de startplek in de eredivisie 
vooralsnog op te geven. Dames 2 wist wel glansrijk te promoveren naar de 1e divisie. Bij de heren is 
alles op alles gezet om de drie teams weer een divisie hoger te krijgen om op die manier weer een 
extra startplek te creëren. Heren 1 was er dichtbij, maar de concurrentie was, is en blijft groot. In 
2020 starten we met twee damesteams en drie herenteams, waarbij de technische commissie het 
afdelingsbestuur en de teamcaptains adviseert over de teamsamenstelling, wedstrijdindeling en 
trainingsoptimalisatie.  

Jeugd  
De jeugdstructuur groeit door in inhoud en omvang. Steeds meer jeugdleden draaien mee met 
trainingen en wedstrijden en vanaf 2020 is er één keer per maand op zondagochtend een zwem- en 
looptraining speciaal voor de jeugd. Ook de jeugd van andere afdelingen kan hier kennismaken met 
triathlon. 

Vooruitblik  
De afdeling triathlon verwacht ook in 2020 gestaag door te groeien. Belangrijkste aandachtspunten 
blijven het verder uitbouwen van de trainersbasis, het vaster vormgeven van de jeugdafdeling, het 
verstevigen van de aanwezigheid in de teamcompetitie en de zoektocht naar extra zwemwater. 
Daarbij komt het instellen van een sponsor- en relatiecommissie die meer structuur moet brengen in 
de contacten met de bestaande sponsors, die gezamenlijke zichtbaarheid genereert en plannen 
maakt voor toekomstige sponsoring. Daarnaast en bovenal blijven we een gezellige afdeling met 
plaats voor atleten van elk ervarings- en prestatieniveau. 
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Waterpolo 

Waterpolocommissie 

Doelstellingen afdeling waterpolo 

• Aandacht voor de ontwikkeling van de jeugd; 
• Uitdragen en ondersteunen van Code Blauw; 
• We willen iedereen binnen onze afdeling graag betrekken bij al het verenigingswerk. Vele 

handen maken licht werk, en is ook gezelliger; 
• We slagen erin om in een dynamische omgeving binnen ons budget te blijven. 

Dames 

Helaas en met pijn in ons hart hebben we dit jaar toch echt afstand 
moeten doen van ons derde damesteam. Er zijn een aantal dames gestopt 
en er is de keuze gemaakt om de jeugd nog even in een jeugdteam te laten 
ageren. Echter heeft deze jeugd wel regelmatig meegedraaid met de 
senioren waardoor deze zeker ervaring op heeft kunnen doen op het 
hogere podium. Gezien de huidige ontwikkelingen van deze jeugdige 
dames is er zeker reden tot optimisme richting de komende jaren van onze 
damesteams.  
 
Uiteraard is het verlies van een derde team niet in de koude kleren gaan zitten en heeft dit zeker 
effect gehad op de prestaties vergeleken met vorig jaar. Zeker gezien het feit dat een groot aantal 
ervaren krachten de sport gedag hebben gezegd. Echter gezien onze blik op de toekomst richting de 
ontwikkeling van de jeugd zijn wij toch optimistisch gestemd. 
 
De resultaten: 

• Dames 1 staat op het moment van schrijven achtste in hun poule, geen slecht resultaat 
gezien een aantal blessures in team. 

• Dames 2 staat helaas op de laatste plaats en zal hard hun best moeten doen om dit jaar nog 
te kunnen handhaven. 

 
Speciale dank van de dames gaat uit aan de vele vrijwilligers die de grote dames groep coacht, 
begeleidt en traint. Mede door de bereidwilligheid van vele vrijwilligers kijken wij terug op een goed 
2019. 

Heren 

Ook hier is er helaas een team verloren gegaan. Echter ook 
hier goed nieuws uit de jeugd hoek. Deze heeft in vrijwel 
alle teams een rol van betekenis gespeeld met zelfs 
meerdere prachtige doelpunten tot gevolg. Een uitstekend 
gevolg van de trainingen die de hoogste jeugdgroep direct 
met de heren volgt. Eigenlijk draaien alle heren teams naar 
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behoren, echter bestaat de kans dat Heren 1 uit de bondsklasse zal kunnen degraderen. De blessure 
van de topscoorder en ervaren kracht is wellicht een té groot gemis geweest in de o zo belangrijke 
wedstrijden met de directe concurrenten. Een gat dat zelfs de talentvolle jeugdspelers niet hebben 
kunnen opvullen. 

Jeugd 

In 2019 hebben rond de 75 jeugdleden getraind en wedstrijden gespeeld onder leiding van 35 
vrijwilligers, trainers, coaches, teambegeleiders en anderen. We zijn weer iets gegroeid ten opzichte 
van 2018. 
 
Tijdens de trainingen zien we veel enthousiasme van 
zowel spelers als trainers. Met de trainers zijn we 
bezig met een opleidingsplan. Voor elke leeftijdsgroep 
staat op papier waar de focus op ligt. Hierbij wordt 
ook aandacht besteed aan de droogtrainingen. Verder 
hebben we op elke team meerdere mensen aan het 
bad staan zodat de groepjes kleiner zijn en de 
kinderen meer individuele aandacht krijgen 
 
Het jaar 2018/2019 werd door de 5 competitie spelende teams goed afgesloten, waarbij BG1 
kampioen is geworden. Aangezien we onder andere hierdoor niet meer in de gemengde poule 
mogen spelen, moest het nieuwe B-team in de landelijke competitie ingeschreven worden. 
 
De mini’s hebben weer 5 minipolo-toernooien gespeeld. Ze spelen in drie categorieën 6/7 jaar, 8/9 
jaar en 10/11 jaar. Het minipolo-toernooi in april wordt door Aquapoldro georganiseerd. Het aantal 
mini’s lag afgelopen jaar rond de 8 spelers. 
 
Het seizoen 2019/2020 zijn we gestart met 7 jeugdteams dat is twee teams meer dan afgelopen jaar 
(BG1, CG1, CG2, DG1, DG2, EG1 en EG2. Bij de mini’s zijn er vanaf dit jaar alleen nog pup 2 en pup 3 
teams tijdens de toernooitjes, dit is tot en met 10 jaar). 
 
Halverwege de competitie deden de teams het prima, 2 C-teams staan beide eerste. DG1 staat 3e. En 
de rest speelt mee in de middenmoot. Het BG1 team heeft het zwaar in de landelijke competitie. We 
gingen uit van het kampioenschap voor beide C-teams. 
 
Afgelopen jaar hebben we de keuze gemaakt om beide C-teams te mixen. Dit leidde tot weerstand 
bij de ouders. We zien nu halverwege de competitie dat beide teams enorm veel progressie maken. 

Jeugdcommissie  
De jeugd van Aquapoldro maakte een sprankelende start van het jaar 2019 met het 
champagneontbijt. Het is altijd een gezellig weerzien na de kerstvakantie. In maart organiseerden we 
een pannenkoekeninstuif, waarbij de jeugd na het nuttigen van een heerlijke pannenkoek kon kijken 
op de tribune naar wedstrijden om het verenigingsgevoel te vergroten. Begin april verzorgde de 
Jeugdcommissie de catering bij het minipolotoernooi in Malkander. Later die maand renden de 
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kleinere kids lekker door het Mheenpark om paaseieren te zoeken. In mei zetten we tijdens een 
super discofeest de winnaars (EG1 3e plaats, DG2 2e plaats en BG1 kampioen!) in het zonnetje, 
evenals alle jeugdtrainers, coaches en begeleiders. 

In juli is het dan eindelijk zover. Jeugdkamp!! De inschrijving loopt snel vol en bijna 60 kinderen 
genieten samen van een heerlijk weekend met mooi weer in Lunteren. Na de zomervakantie zien we 
elkaar alweer op het Boschbad toernooi. De jeugdcommissie staat bij dag en dauw op om de 
loterijstand op te bouwen. De kinderen kunnen niet wachten om enveloppen te kopen en kijken of ze 

prijs hebben. Want bij de jeugdcommissie loterij heb je altijd prijs! In 
september eten we weer samen een lekker ontbijt om het 
waterpoloseizoen in te luiden. 

Een maandje later is er voor het eerst het grote jeugdevent. De totale 
jeugd vanaf 11 jaar bindt met elkaar de strijd aan op de bowlingbaan. 
Het is even wat anders dan waterpolo, maar ook dat gaat ze goed af. De 

mini’s en de E-jeugd gaan gezellig ravotten in Monkey Town. 

Eind november brengt Sinterklaas met zijn Pieten ons een bezoek. We 
vieren het voor het eerst in “onze” Sprenkelaar met de gehele jeugd van 
Aquapoldro (dus Waterpolo, Zwemmen/Waterratten). Na een 
spelletjesparcours kreeg iedereen het welverdiende pietendiploma. Voor 
iedereen had de Sint een cadeautje meegebracht en we aten gezamenlijk 
nog een lekker broodje knakworst. In december sloten we dit jaar vol 
leuke activiteiten gezellig af door deel te nemen aan het 
oliebollentoernooi. 

Vier jongens en één meisje hebben door het jaar heen als Pupil van de Maand een thuiswedstrijd van 
respectievelijk Heren 1 en Dames 1 mogen meebeleven en kunnen ervaren hoe het bij de senioren 
werkt. 2019 was wederom een prachtig jaar om op terug te kijken met de veelbelovende jeugd van 
Aquapoldro. 

Om al deze activiteiten mogelijk te maken spant de jeugd zich in door 
loten te verkopen van de Grote Clubloterij en baantjes te zwemmen 
bij het sponsorzwemmen. De inkomsten overtroffen alle 
verwachtingen. Waar we in het 
bijzonder dit jaar trots op zijn bij de 
jeugd is hun inzet bij het project 
Apeldoorn Rein. We verdienen hier 
samen met de zwemjeugd maar 
liefst € 1.000 mee. Er is geen kind 
van onze waterpolojeugd dat ook 
nog maar een papiertje in het milieu 
achterlaat. Door er een fotowedstrijd aan te koppelen, hebben we er 
een competitie element ingebracht. Wat een creativiteit leverde dat 
op. Onze inzet werd beloond. Ook dit jaar vallen we wederom in de 

prijzen en zijn we 2e geworden en ontvingen we een bonus van € 250. Zo fijn! Iedereen hartelijk 
bedankt voor het verzamelen en inleveren van blikjes en petflesjes.  
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Zwemmen 
De zwemcommissie bestond begin 2019 uit Ritsert Flim (ZC voorzitter a.i.) en Barbra Wonnink. Zij 
kregen veel ondersteuning van Harriët Velgersdijk en Leonie van Rees. Na de zomer is Barbra 
Wonnink afgetreden en is Hans Kuyper toegetreden (zwemsecretariaat) en helpt Ingrid Veldhuis 
achter de schermen veel mee. Bij de Waterratten hebben we veel hulp gekregen van Lilian Slagers. 

2019 

Bestuur 
De eerste helft 2019 is net als 2018 een zwaar jaar geweest en dat heeft zijn weerslag gehad op 
trainers en vrijwilligers. Door weinig doorstroom vanuit de jeugd/opleidingen was er weinig aanwas 
en hierdoor was de spoeling onder de oudere jeugd klein geworden en daarbij de bijbehorende 
vrijwilligers. Daarnaast hebben een aantal trainers aangegeven te willen stoppen, wat een extra 
effect heeft gehad op het aantal afmeldingen. 
 
Dit heeft het DB zich aangetrokken en daarbij feedback gevraagd. Daling van het aantal vrijwilligers 
en het betrekken van de leden bij de vereniging werd als voornaamste reden aangegeven. Daarnaast 
zagen we een lage instroom naar wedstrijdzwemmen. 
 
We hebben als ZC en DB een aantal speerpunten op papier gezet: 
 
 Een aantrekkelijk opleidingsprogramma voor alle leden van de vereniging, daarbij de nadruk 

op nieuwe leden, een leuk en kwalitatief goed zwemprogramma voor de zwemmers en 
afwisselende activiteiten. 

 Zorgen voor een breed maar beperkt aantal zwemwedstrijden van circa 10 wedstrijden per 
leeftijdsgroep. De druk op de huidige vrijwilligers is hoog.  

 Financieel gezonde exploitatie.  
 Actieve werving van nieuwe leden en vrijwilligers 

Zwemselectie 

Voor de zwemselectie was het een succesvol jaar, veel zwemmers hebben zich flink verbeterd en er 
zijn mooie resultaten gezwommen. 
 
Aquapoldro heeft ook weer goed meegedaan op de Gelderse kampioenschappen. 
 
Voor het seizoen 2019-2020 wordt er door Aquapoldro aan de volgende wedstrijden deelgenomen: 
 Minioren-Junioren circuit 
 Minioren Meet 
 Junioren-Jeugd-Senioren circuit  
 Meerkamp Competitie 
 Gelderse kampioenschappen 
 Minioren kampioenschappen (onder voorbehoud) 

 
De LAC wedstrijden hebben we niet kunnen bezetten qua kader. 
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Jeugdcommissie 

De samenwerking om tot een brede jeugdcommissie over alle afdelingen heen te komen is nog in 
ontwikkeling en we zijn nog op zoek naar uitbreiding voor jeugdcommissie wedstrijdzwemmen. Op 
dit moment nemen een aantal jeugdzwemmers daar het voortouw, maar wij denken dat inbreng van 
volwassenen hierbij noodzakelijk is en dat is voor 2020-2021 een speerpunt. 

Minioren / Waterratten / Diplomazwemmen 

In 2019 hebben we gelukkig ook weer de nodige jeugdleden kunnen inschrijven, die voor een deel 
direct konden deelnemen aan minioren zwemwedstrijden of bij waterpolo.  
 
Het Swimkick programma van de KNZB is stopgezet 
en wij hebben daarop besloten om een nieuw 
programma voor de jeugd te schrijven. Deze is 
gebaseerd op de technieken die ook al in het Swim-
Kick programma horen, maar bestaat uit thema 
periodes. Hierdoor krijgen alle zwemmers alle slagen 
te leren ook al kunnen ze 1 slag of techniek wat 
minder. Wij zien dat frustratie daardoor wordt 
voorkomen en plezier vooropstaat. Voor de 
wedstrijdzwemmers volgen dan nog de vlinderslag 
en de wisselslag binnen wedstrijdzwemmen. 
 
Op donderdagavond wordt ook het diplomazwemmen georganiseerd, waar alle zwemmers vanuit 
opleiding/minioren de gelegenheid krijgen om extra vaardigheidsdiploma’s te behalen. Denk daarbij 
aan Snorkelen, Balvaardigheid, Zwemvaardigheid (alle op niveau 1-2-3).  
 

In juli 2019 konden de zwemmers van de afdeling opleidingen en 
minioren deelnemen aan de zwem-4-daagse in het Boschbad, 
mede georganiseerd door Aquapoldro. In november hebben 
ongeveer 25 kinderen via het schoolsport van de maand project 
meegezwommen. Eind november hebben we gezamenlijk met 
de kinderen van waterpolo Sinterklaas gevierd. Alle kinderen 
jonger dan 13 van Aquapoldro zijn hiervoor uitgenodigd. 

 
EHBO + VOG 
Geïnventariseerd is welke trainers in bezit zijn van een EHBO-diploma, het beleid is om elk 
trainingsmoment één EHBO-er aan het bad te hebben. In 2018 is er een EHBO-cursus gestart en 
inmiddels weer succesvol afgerond.  
 
Inmiddels hebben we van vele vrijwilligers de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) ontvangen, maar we 
hebben inmiddels nieuwe trainers, waarbij de VOG nog aangevraagd dient te worden. We willen dit 
aan het einde van het seizoen 2019-2020 gerealiseerd hebben. 
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Vrijwilligers  
Vele officials, trainers, commissieleden en ouders waren ook in 2019 actief voor Aquapoldro. Dankzij 
hun inzet kon Aquapoldro in 2019 deelnemen aan een enorm aantal wedstrijden. Wel is er helaas 
een negatieve tendens in het aantal vrijwilligers. Dit heeft ook te maken in een dalend ledenaantal. 
Hierdoor zijn er een aantal wedstrijden geschrapt voor het huidige seizoen. 
 
Hierbij moeten we wel aanmerken dat we een nieuw groep ouders hebben die zich willen inzetten 
voor de vereniging. 

Financiën  

Het jaar 2019 hebben we financieel goed kunnen afsluiten. Gezien een grote uitstroom van een 
aantal zwemmers hebben we flink moeten snoeien in badwater. Dit was cruciaal om de tarieven voor 
wedstrijdzwemmen op een acceptabel niveau te houden. Aangezien er van onderen een goede 
instroom is hebben we positief kunnen afronden. Voor 2020 hebben we een break-even begroot, 
waarbij we rekening houden met een nettogroei van circa 10 leden van ledenaantal en badwater. 
 

2020 
De zwemafdeling zal weer moeten groeien van onderaf en daarbij willen we bekijken hoe we de 
oudere jeugd kunnen behouden.  
 
 Waterratten / minioren / diplomazwemmen 
Onze doelstelling voor volgend jaar is een grote minioren 
groep creëren en daarbij een leuk passend aanbod te 
hebben, waarbij ons doel is voor deze groep een aantal 
thuiswedstrijden te organiseren. We zien hier een 
positieve verandering optreden en ouders aanhaken. 
 
Daarnaast willen wij een goede communicatie opzetten bij 
Waterratten betreffende trainingsaanbod, 
wedstrijdaanbod en vrijwilligers functies die ouders 
kunnen bekleden. 
 
 Zwemselectie 
In 2020 zijn we op zoek naar samenwerkingsverbanden zodat we voldoende wedstrijden kunnen 
aanbieden en onze senioren en jeugd zouden kunnen aansluiten bij een grotere groep 
leeftijdsgenoten. Apeldoorn zal altijd een uitstroom van oudere jeugd hebben omdat ze elders 
een opleiding starten. Door een goed trainingsaanbod aan te bieden en wedstrijdaanbod en de 
daarbij behorende verenigingsgevoel zouden wij de uitstroom verder moeten beperken.  
 
Wij hebben inmiddels al een mogelijke partner benaderd, die er niet onwelwillend tegenover 
stond om samen te werken.  
 
Ook intern hopen we de samenwerking te kunnen verhogen door de wedstrijdagenda af te 
stemmen op waterpolo en triathlon. Kinderen die meerdere disciplines uitoefenen kunnen van 
elkaar profijt hebben hiervan. 
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 Vrijwilligers 
We hebben circa 5 ouders gevonden die official willen worden en 2 anderen die nog op ander 
vlak willen meewerken. Voor werving zal de concentratie liggen bij de afdeling waterratten. 
Aandacht ligt op het betrekken van de ouders. 
 
 100-jarig bestaan 
Aankomend jaar zouden wij een openclubkampioenschappen willen organiseren voor alle leden 
en oudleden en alle zwemmers van waterpolo. Hier hebben we hulp voor nodig en hierbij een 
oproep aan alle leden. 

Jaarverslag Masters 2019 

O.N.M.K. Korte baan 24 t/m 27 -1-2019 Zwolle 

 7 Nederlandse titel voor Aquapoldro 
 Taco Blommestein 3 titels 50 mtr schoolslag met kampioensrecord 
 50 mtr rugslag en 50mtr vrijeslag 
 Bep van Riessen 1 titel 400 mtr vrije slag 
 Leny Kamp 3 titels 50 mtr vlinderslag, 50 mtr rugslag en 50mtr vrije slag. 

O.N.M.K. Lange baan 02 t/m 05 -05-2019 Amersfoort 

Weer 7 Nederlandse titels voor Aquapoldro Masters bij de ONMK Lange Baan in Amersfoort.  
 Taco H 85+ behaalde drie titels, 50 school, rug en vrije slag. 
 Leny D 75+ behaalde vier titels,50 meter school, vlinder rug en vrije slag. 
 Brechtje D25+ behaalde op de 50 meter schoolslag een mooie dertiende plaats en op de vrije 

slag veertigste. 
 Yorick H25+ werd op de 50 meter vlinder twintigste en op de 50 meter vrij een mooie 

twaalfde plaats. 

Zuiderzee circuit Alkmaar 25-05-2019 

Tijdens de slotwedstrijd van het Zuiderzeecircuit in Alkmaar 
heeft Leny Kamp de eerste plaats in het sprintklassement 
behaald.  

Master club meet Steenwijk 

Zaterdag 14-09-2019 hebben we met een team deel genomen aan de Nederlandse Masters 
Clubkampioenschappen in Steenwijk. Dit was een erg leuke ervaring. We hebben er met z’n allen een 
goede wedstrijd van gemaakt en zijn niet ontevreden over het resultaat. 
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G.M.K. 27-10-2019 Winterswijk 

Dit was de 25ste editie van de Gelderse Kampioenschappen in Winterswijk. Hierbij werd door een 
ploeg van Aquapoldro Masters 8x Goud, 2x Zilver en 4x Brons gehaald. 
 Goud was er voor Mylène (20+) 1x en voor Leny (75+) 7x  
 Zilver voor Mylène (20+) 1x - Nicole (50+) 1x 
 Brons voor Mylene (20+) 1x - Kusuma (20+) 1x - Angélique (35+) 1x - Monique (50+) 1x 
 3 vierde plaatsen voor Kusuma (20+), Angèlique (35+) en Monique (50+). 
 En nog een vijfde plaats voor Angèlique (35+) 
 Brechtje (25+) en Yorick (25+) hadden zich afgemeld 

Zuidelijke cirkel Eindhoven 15-12-2019 

Leny Kamp wint zowel het sprintklassement vrije slag als het sprintklassement wisselslag. 
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