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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 2020 was het 
lastig om fysiek bij elkaar te komen, de meeste vergaderingen zijn daarom op afstand gehouden. Het 
Dagelijks Bestuur heeft 5 keer vergaderd en het Algemeen Bestuur heeft 4 keer vergaderd. De 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gepland stond in maart is vanwege Covid19 online 
gehouden op 9 juni 2020. 

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. 

In 2020 zijn deze vergaderingen vooral gebruikt om praktische zaken te 
bespreken die op korte of lange termijn om een oplossing vragen waarbij 
uiteraard de situatie rondom Covid19/Corona een belangrijk onderwerp was. 

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). Zoals te begrijpen is, ging het vaak 

over de gevolgen van Covid19/Corona en de (on)mogelijkheden. Ook het jubileumjaar 2021 is vaak 
besproken. De jubileumcommissie en de kledingcommissie hebben hun vorderingen af en toe met 
het bestuur gedeeld maar gingen binnen de gestelde kaders wel hun eigen geheime gang. 

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. 

De plannen voor een nieuw zwembad in Apeldoorn Noord volgen we nog steeds 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. 
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Financiën in coronatijd 
Afgelaste/aangepaste trainingen, stilgelegde competities, 
gesloten horeca, de inkomsten bleven flink achter, terwijl er 
veel uitgaven gewoon doorliepen. Hoe houd je het als 
vereniging financieel onder controle? 

Dat was de uitdaging die wij als vereniging dit jaar hadden. 
Al gelijk vanaf de start van de crisis, was het alles in de gaten 
houden, waar kunnen wij voor in aanmerking komen, hoe 

gaan de andere partijen hiermee om? Zoveel onzekerheden, die lang ook onzekerheden 
bleven. Het bestuur besloot om het 2e kwartaal badgeld niet te incasseren en het zou 
allemaal wel meevallen, na het besluit kwam er toch weer een te betalen rekening, o jee wat 
nu? Gelukkig had de overheid met de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties 
een oplossing. 

De badhuur van maart, april en mei viel hieronder, voor het 4e kwartaal 2020 is er een 
vervolg op de regeling gekomen en werd een gedeelte van het 4e kwartaal dat wij niet 
afnamen, ook niet doorberekend. Hierdoor konden wij over het 4e kwartaal een gedeelte 
van het badgeld aan de leden terugbetalen of verrekenen. 

Het blijkt nu dat de opbouw van het financiële gedeelte van het lidmaatschap voor ons 
redelijk goed heeft uitgepakt. De contributie die begin van het jaar en bij start van het 
lidmaatschap moet worden betaald, heeft betrekking op de bijdrage die ook betaald moet 
worden aan de KNZB. Dat was dit jaar niet anders en er is echt wel bij hen ook de vraag 
neergelegd: wij kunnen niet zwemmen, deelnemen aan wedstrijden, waarom dan wel 
betalen? Reactie was dat bij hen ook de vaste lasten doorlopen. Dan het badgeld dat per 
kwartaal wordt berekend: dat is per afdeling gebaseerd op afname van de uren in het 
zwembad, zodat de kosten voor het gebruik van het bad grotendeels worden gedekt door de 
ontvangen badgelden. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat tegenvallende inkomsten 
direct tot financiële problemen zouden leiden. Vandaar dat wij gedeelte van de badgelden 
konden teruggeven aan de leden. 

Even ter verduidelijking: Een afdeling begroot wat men ongeveer 
aan badhuur nodig heeft op jaarbasis en deelt dat door 4, zo kom 
je op het bedrag van het badgeld. In het ene kwartaal zwem je 
meer dan het andere, maar op jaarbasis zou het dekkend moeten 
zijn. Tussentijds houden wij in de gaten of het nog steeds goed 
gaat, je snapt dat als er ineens een heleboel leden stoppen er 
minder dekking is en dan wordt er gekeken wat moet er gebeuren 
om kostendekkend te blijven. Trainingen schrappen/samenvoegen 
en andersom kan natuurlijk ook, er komen meer leden bij, 
misschien kan er een uurtje bij. 
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Afwegingen die ieder jaar weer op de agenda staan en die nauwlettend in de gaten worden 
gehouden. Dit jaar was er geen badgeld geïnd over het 2e kwartaal, maar in juni mochten we 
onder strikte voorwaarden wel weer zwemmen, dit bracht extra kosten met zich mee, die 
we anders niet zouden hebben gehad. 

Voor 2021 zullen er dezelfde uitdagingen zijn, maar met de steun van jullie allen en dan 
bedoel ik niet alleen financieel, hoop ik van harte dat wij er toch een mooi sportief jaar van 
kunnen maken.  

Ester Buiting 
Penningmeester Aquapoldro 

Thema 2020 en 2021 
Het thema voor 2020 was: Houd vol en blijf gezond. We hebben volgehouden en voor zover wij 
kunnen zien zijn we gezond gebleven. Dat geldt voor onze leden maar ook voor de vereniging. 
Ondanks de enkele malen verplichte sluiting van de zwembaden en de restricties aan het trainen 
zowel binnen als buiten zijn we positief gestemd doorgegaan. De leden zijn over het algemeen zeer 
loyaal gebleken met weinig ledenverlies in 2020. Gezond zijn we ook, ook financieel is het jaar netjes 
afgesloten. 

En dan, een thema voor 2021. Als je 100 kaarsjes mag branden geeft dat een hoop licht! Het thema: 

Licht aan het einde van de tunnel zien geeft vertrouwen in de toekomst. 
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Triathlon 
At the risk of sounding like a broken record… 

Wat een jaar…… Helaas niet zoals we het in januari van plan waren. Maar 
ondanks de omstandigheden waar we als afdeling, vereniging en 
samenleving mee te maken hebben gekregen zijn er toch nog een aantal 
zaken het vermelden waard. 

Het jaar begon met enkele evenementen van de wintercompetitie 2019 / 
2020. Uiteraard kon deze vanwege de eerste lockdown niet worden afgemaakt, maar in januari en 
februari werd er wel degelijk nog gepresteerd. Wat we ook nog konden doen, is het passen, bestellen 
en in ontvangst nemen van de wedstrijdkleding met nieuwe hoofdsponsor Ten Tije Sport en Welness. 
We zijn Danny ten Tije en zijn team dankbaar voor de ondersteuning en doen wat we kunnen om hen 
van onze kant te steunen. Datzelfde geldt voor subsponsor Van Hest Tweewielers, die gelukkig open 
kon blijven voor het broodnodige fietsonderhoud. 

Want gefietst, gelopen en af en toe gezwommen werd er binnen de afdeling. De ludieke Corona-
proof afdelingsestafette verleidde de leden tot heroïsche prestaties, waarbij een retourtje 
Noordzeekust per fiets op één dag zeker in het oog sprong maar mogelijk niet eens als zwaarste 
meetelde in de eindstand. 

Enkele wedstrijden in de zomer, waaronder het inmiddels traditionele 
clubkampioenschap in de vorm van de Afsluitende Triathlon Training op 
Bussloo, voor het eerst met een aparte jeugdserie en -klassement. Helaas al 
snel weer gevolgd door een nieuwe lockdown die uiteraard vooral het 
zwemmen trof. Triatleten hebben dan nog het relatieve voordeel van twee 
andere sporten die, individueel of in kleine groepjes, toch voortgezet konden 
worden. Alles om in vorm te blijven, want de Kerstvakantie stond in het teken 

van wederom een afdelingschallenge in de vorm van een virtuele Kerst-estafette. De mooiste 
tekeningen werden op Strava gezet en de bonuspunten waren niet te tellen. 

Als afdelingsbestuur danken we iedereen voor de inzet en het geduld. We hopen dat we iedereen zo 
snel en zo veilig mogelijk weer kunnen verwelkomen in het zwembad, op de atletiekbaan en aan de 
start van wedstrijden, al dan niet voor de teamcompetities. 
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Waterpolo 

Waterpolocommissie 

Jaaroverzicht 

Het jaar 2020 begon zoals als alle andere jaren. Ieder weekend een nieuw programma met 
wedstrijden, jurybeurten en bardiensten, er werd volop getraind en alles liep zoals het zou moeten. 
Tot het vrijdag 13 maart 2020 werd en Corona een impact op het leven binnen en buiten het 
waterpolo kreeg. De zwembaden gingen dicht en de eerste fase zonder waterpolo was begonnen. 

Eind april werd het duidelijk dat de competitie 2019/2020 niet meer werd uitgespeeld. Met nog een 
paar wedstrijden te gaan, werd de eindstand bepaald. De volgende zaken zijn het benoemen waard: 

• Heren 1 heeft besloten om vrijwillig te degraderen naar de 1ste klasse District. 
Gelukkig heeft dit geen gevolg voor Heren 2 die gewoon reserve Bond 
kunnen blijven spelen 

• Heren 4 heeft ook besloten om vrijwillig te degraderen naar de 4de klasse 
District. 

• CG1 en CG2 zijn beide zonder puntverlies gebleven. Helaas geen officieel 
kampioen, maar wel dik verdiend officieus kampioen. 

In mei is er binnen de Polocommissie een verandering van bezetting geweest. Ron ter Smitten heeft 
afscheid genomen als voorzitter en Louis Op den Brouw heeft zijn taken overgenomen.  

In juni 2020 was de Corona situatie geluwd en gingen de zwembaden open. Iedereen kon weer 
trainen. Wel moest men zich voor de training inschrijven, zodat we een goede registratie hebben van 
de aanwezige leden. Op de achtergrond is hard gewerkt om alles Corona-proof te maken. Een 
uitgebreid Corona protocol is geschreven, taken als Corona Verantwoordelijke werden in het leven 
geroepen en uitgevoerd door de leden en ouders van leden. Ook ’t Sprenkeltje is Corona-proof 
gemaakt, zodat er veilig gebruik gemaakt kon worden van het etablissement.  

Gedurende de zomer is er weer getraind in het Boschbad, ook voor deze training moest men zich 
inschrijven. Helaas moesten we dit jaar het 46e Aquapoldro waterpolotoernooi afblazen. De 
Coronaregels drukten te zwaar op de organisatie om alles in goed en veilig te laten verlopen. Hopelijk 
gaat het wel lukken in 2021. 

In september 2020 zijn de trainingen weer opgestart, alle teams konden weer trainen, maar wel 
onder strikte regels. In oktober begonnen ook de wedstrijden weer. Speciaal voor de wedstrijddagen 
werd een duidelijk handboek gemaakt voor de gasten en scheidsrechters. Helaas viel het doek 
alweer op woensdag 14 oktober, de competitie werd stilgelegd en alleen de jeugd mocht nog 
trainen. 

In november was de laatste gedeeltelijke herstart voor het waterpolo, zowel de jeugd als de senioren 
konden trainen, het trainingsschema was aangepast zodat er niet te veel mensen in het water 
zouden liggen en tot 15 december kon er nog getraind worden, daarna begon een nieuwe lockdown 
en sloten de zwembaden opnieuw. Dit jaar dus ook geen Oliebollentoernooi. 
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In maart 2020 overleed René Scholten, een zeer gewaardeerd man die bijna 25 jaar nauw betrokken 
was bij het wel en wee van Aquapoldro. Door Corona werd op een alternatieve manier afscheid van 
hem genomen... 

Scheidsrechters 

 

We willen onze scheidsrechters hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Peter Donkelaar heeft vorig seizoen de meeste wedstrijddagen gefloten, let wel, vaak fluit men op 
een wedstrijddag 2 tot 3 wedstrijden en de teller stond bij Peter op een slordige 18 wedstrijddagen! 
Dat zijn dus minimaal 38 wedstrijden, de meeste van alle scheidsrechters! 

Bert-Jan Vriezen kwam dicht in de buurt van Peter met 17 wedstrijddagen, ook een geweldig aantal! 

Bep Kamp heeft net als Bert-Jan 17 wedstrijddagen gefloten. Onder toeziend oog van Leny, is Bep 
half Nederland rondgereden om bij diverse verenigingen de wedstrijden in goede banen te leiden. 

Ron Prins heeft ondanks dat hij alleen op zondag fluit het aantal van 15 wedstrijddagen afgerond. 
Ook een groot aantal want in februari zijn er vanwege een storm een aantal wedstrijddagen afgelast. 

Martin Laan blijft dit jaar ook op een mooie 15 wedstrijddagen steken. De jongste scheidsrechter van 
Aquapoldro heeft de smaak goed te pakken en gaat zijn vierde seizoen beginnen op een niveautje 
hoger (Yc). 

Commissies 

Toernooicommissie 

De toernooicommissie heeft wat wisselingen van de wacht gekend. We bedanken Carly, Pieternella, 
Eelke, Jeroen en Wouter voor hun inzet. 

De toernooicommissie gaat verder met Sven, Remco, Louis, Huub, Ronald, Otto, Lennard en Jorg. 
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Barcommissie 

Om ’t Sprenkeltje uit te kunnen baten is er een leidinggevende ten behoeve van de drankvergunning 
nodig. Ron ter Smitten heeft zich voor deze functie teruggetrokken en Joost van Gein heeft zijn 
papieren voor “Sociale Hygiëne” behaald zodat hij deze rol kan overnemen. 

De Barcommissie bestaat uit: 

Joost, Martijn, Remco, Ester, Wouter en Mark. 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie heeft het jaar 2020 op een gebruikelijk 
manier ingeluid met een spetterend champagneontbijt. Het 
leek toen nog een heel gewoon jaar te worden. Maar niets 
bleek minder waar. Twee maanden later zag alles er door de 
pandemie heel anders uit. Veel van de geplande activiteiten 
heeft de jeugdcommissie niet meer kunnen ontplooien. Lang 
zag het er naar uit dat er in de zomer nog mogelijkheden 
waren voor het jeugdkamp, maar ook dit kon vanwege de 
maatregelen toch niet doorgaan. Wel is de jeugdcommissie nog druk geweest met de Grote 
Clubactie. Ook "Apeldoorn Rein" heeft doorgang kunnen vinden en voor Aquapoldro wederom een 
tweede plaats opgeleverd. Begin december heeft de jeugdcommissie de waterpolo jeugd namens 
Sinterklaas nog op pepernoten kunnen trakteren. Loes heeft de jeugdcommissie in 2020 helaas 
verlaten, waardoor de jeugdcommissie nu nog bestaat uit Ina, Linda, Tineke en Willem. 
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Zwemmen 
De zwemcommissie bestaat uit Ritsert Flim (voorzitter a.i.) en Hans Kuyper (zwemsecretariaat). Op 
het gebied van wedstrijdorganisatie en inschrijvingen heeft Ingrid Veldhuis de zwemcommissie 
bijgestaan. Voor de Waterratten en op het gebied van communicatie heeft Lilian Slagers ons 
geholpen. Gedurende het jaar hebben Marije Boonstra en Nico Smedes zich aangemeld om te helpen 
bij de organisatie van wedstrijden. 
 
Het aantal leden is als volgt opgebouwd (stand begin januari 2020) 

• 38 masters 
• 8 senioren 
• 8 junioren 
• 11 minioren 
• 20 Waterratten 
• 5 Recreanten 

 
De tendens is dat we een gezonde instroom zien vanaf onderaf en er steeds meer doorstromen naar 
het wedstrijdzwemmen. Er komen langzaam ook wat oud-zwemmers terug, dus ondanks alle 
onzekerheid over het Corona Virus zien we een kleine groei, en we verwachten dat deze gaat 
doorzetten met een netto groei van 5 tot 10 leden per jaar. 

2020 Coronajaar  

Door de uitbraak van het Corona/Covid-19 virus heeft de zwemsport een roerig en raar jaar gehad. 
Door deze uitbraak zijn wedstrijden en trainingen komen te vervallen. Zo zijn er tussen 13 maart en 1 
juni geen trainingen en wedstrijden geweest. Vanaf 13 oktober tot 9 november hebben we tijdelijk 
de training voor de senioren stopgezet, in verband met de oplopende besmettingen. Dit omdat de 
1,5 m niet of nauwelijks te handhaven was, onduidelijkheid vanuit de zwembadbranche en ook 
omdat trainers zich niet veilig voelden. 
 
Vanaf 19 november zijn we weer opgestart, naar de mogelijkheden die de regels toelieten, maar 
helaas bracht de laatste lockdown per 19 december ons terug in de huidige situatie. 

Wedstrijden 

Ondanks Corona hebben we nog aan 7 wedstrijden mee kunnen doen: 
 
Junioren Jeugd Senioren te Lochem op 4 januari 
9 zwemmers, 10 PR’s, waarvan 1 eerste plaats, 5 tweede plaatsen en 1 derde plaats 
 
Minioren Meet te Wapenveld op 25 januari:  
(gegevens ontbreken) 
 
Meerkamp Deel 3 te Rhenen 15 februari 
9 zwemmers, 12 PR’s. 
 
Minioren Circuit te Wapenveld op 26 september: 
12 zwemmers, 22 PR’s en 3 tweede plaatsen 
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Minioren Meet te Wapenveld op 10 oktober: 
13 zwemmers, 17 PR’s, 4 eerste plaatsen, 5 tweede plaatsen en 3 derde plaatsen 
 
O.N.M.K. Korte baan 24 t/m 27 januari 2020 Rotterdam 
3 Nederlandse titels voor Aquapoldro. 
Leny Kamp 75+ 3 titels 50 m vlinderslag, 50 m rugslag en 50 m vrije slag. 
3 zwemmers met 7 PR’s 
 
Zuidelijke cirkel Papendrecht 15-02-2020 
Leny Kamp 3x 1e 25 m vlinderslag, 25 m rugslag en 50 m vrije slag. 

Jeugdcommissie  

Er zijn weinig activiteiten geweest voor de jeugd vanwege alle beperkende maatregelen. We hebben 
weer samen met de jeugd de tweede plaats in Apeldoorn Rein behaald. Voor 2021 geld de actie tot 1 
juli, en zullen we als zwemafdeling weer ons steentje bijdragen. 

Waterratten Minioren/ Waterratten/ Diplomazwemmen 

In 2020 hebben we 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. Bij elke 
training leggen we nadruk op één onderdeel van de 4 slagen 
en herhalen we specifieke technieken die bij de onderwaterfase, keerpunt of duik horen. Door een 
afwisselend programma te geven, zien we de motivatie toenemen en wordt elk kind in zijn kracht 
gezet. Wij zien dat frustratie daardoor wordt voorkomen en plezier vooropstaat. 
 
Op de 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). 
 
Afgelopen jaar is er op 24 september 1 x afgezwommen. Er zijn 17 kinderen geslaagd voor hun 
diploma! 
 
In februari 2021 zijn we gestart met landtrainingen. Stukje kracht en coördinatie in combinatie met 
groepsspellen. Zo houden we contact met onze kleinste zwemmers. 
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Junioren/jeugd en senioren 

In 2020 hebben we helaas weinig wedstrijden kunnen organiseren, wat de zwemmers vervelend 
hebben gevonden en waardoor ze ook het contact hebben gemist. Deze groep heeft zodra de 
beperkingen zijn opgeheven extra sociale activiteiten nodig en snel een wedstrijd om het gevoel 
terug te laten komen. 

Trainers  

De bezetting aan het bad is in het seizoen 2020 
vooruitgegaan. Bij de waterratten h ebben we op 
bijna elke baan een begeleider. Elke afdeling is ook 
vertegenwoordigd en helpt. 
 
Bij de andere avonden zijn er over het algemeen 3 
trainers aanwezig. Tijdens de Masters uren op 
donderdagavond en zondagochtend hebben we 1 
vaste trainers staan, wat karig is, maar daar 
proberen we wat aan te doen. 
 

Een 6-tal trainers heeft aangegeven trainer 2 te willen doen, 1 trainer is bezig met trainer 3 en 1 
trainer zou ook graag trainer 3 willen doen. Door Corona was het lastig om hier invulling aan te 
geven. Zodra de beperkingen opgeheven zijn, gaan we hier invulling aan geven. 
 
Alex Vermeulen schrijft de trainingen voor de wedstrijdsectie, Harriet Velgersdijk op zondag voor de 
Masters en Ineke Nicolai voor de Waterratten. 
 
Het doel voor 2021 is om een interne opleiding te creëren, voor ouders die helpen bij het zwemmen 
en zo een constante instroom van trainers te krijgen. 

EHBO en VOG 

Er is geïnventariseerd welke trainers in bezit zijn van een EHBO-diploma, het streven is om elk 
trainingsmoment één EHBO-er aan het bad te hebben. Helaas is dit streven in 2020 nog niet gehaald. 
We gaan in 2021 een aantal trainers benaderen om hun EHBO te behalen. 
 
De KNZB heeft aangegeven dat alle VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) die ouder zijn dan 3 jaar 
zullen moeten worden vernieuwd. We hebben een lijst met vrijwilligers gemaakt. We hebben van 
een drietal ploegleiders nog aanvullende gegevens nodig. Dan zullen ze opnieuw worden 
aangevraagd. 

Vrijwilligers  

Vele officials, trainers, commissieleden en ouders waren ook in 2020 actief voor Aquapoldro. 
Ondanks het lage ledenaantal, merken we een positieve tendens in de hulp van ouders. We zien een 
positieve tendens vanuit de jongere zwemmers. 
 
We hebben een 5-tal ouders op de wachtlijst staan om official te worden en te helpen bij 
wedstrijden. Helaas is door Corona de official cursus niet doorgegaan. We hopen dat in 2021 de 
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cursus snel gegeven kan worden, zodat we minder afhankelijk zijn van andere verenigingen en wij 
onze bijdrage als vereniging kunnen leveren. 

Financiën  

2020 hebben we financieel goed kunnen afsluiten. We hebben afgelopen jaar in overleg met het 
Dagelijks Bestuur 4 maanden badgeld teruggegeven aan onze leden. Als vereniging incasseren we nu 
vooraf het badgeld en storten we het achteraf terug als we geen badwater hebben kunnen afnemen. 
 
De begroting voor 2021 hebben we op een neutraal resultaat kunnen houden. Maar dit is wel natte 
vinger werk en actief beheer is noodzakelijk. Na drie jaar positief te hebben afgerond, willen we dit 
jaar investeren in onze toekomst, door middel van het afnemen van extra badwater en opleidingen. 
Hier zit dus wel wat ruimte, de afspraak is, net zoals vorig jaar, dat een eventuele negatieve uitkomst 
vanwege Corona gedoogd wordt door het bestuur. 

Jubileum- en Kledingcommissie 

Vanuit de zwemafdeling zijn meerdere personen aangesloten bij de jubileum- en kledingcommissie. 
Ingrid Veldhuis en Annemieke Neuteboom Spijker hebben zich ingezet voor een club brede 
kledinglijn. Mooi gedaan. 
Binnen de jubileumcommissie hebben Hans Knol (master en ex-poloër), Yorick Kreuwel en 
Annemieke Neuteboom Spijker zich ingezet en zullen dat blijven doen gedurende het lustrumjaar. 
 
Voor de nieuwe website zijn Hans Kuyper en Koen Leemans ingezet en zullen dat gedurende dit jaar 
ook blijven doen. Koen Leemans zal de technische ondersteuning blijven bieden namens de 
zwemafdeling. 
 

Visie 2021-2025 

Het doel is om de korte termijn (2021-2022) de volgende zaken te hebben uitgevoerd. 
 Interne opleiding voor startende trainers 
 Inschrijven zwemcompetitie 
 Badwater uitbreiden 
 Kracht/ landtraining toevoegen aan trainingsschema 
 Masters een belangrijke rol geven in de vereniging 
 Opleiding officials 

 
Op lange termijn 
 Met de top meedoen bij GK 
 Met de subtop meedoen met de GBK 
 Een goede uitgebalanceerde kalender 
 Open Apeldoornse Clubkampioenschappen 
 Focus blijft op doorstroom van waterratten naar Minioren 
 Focus blijft op ontwikkeling kader en goede verdeling trainers/coaches 
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