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Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de algemeen voorzitter, algemeen secretaris en algemeen 

penningmeester. Het Algemeen Bestuur vult het Dagelijks Bestuur aan met vertegenwoordigers van 

elke afdeling (Triathlon, Waterpolo en Zwemmen). In het jaar 2021 was het nog steeds lastig om 

fysiek bij elkaar te komen. Het Dagelijks Bestuur heeft 3 keer vergaderd en het Algemeen Bestuur 

heeft 4 keer vergaderd. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is online gehouden op 9 maart 

2021. 

Dagelijks Bestuur 

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn in 2021 doorgezet 

maar op een iets lager pitje. 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 2021 zijn deze vergaderingen nog steeds gebruikt om praktische zaken te bespreken die op korte 

of lange termijn om een oplossing vragen. Vooral het afwisselend wel en niet kunnen trainen is een 

belangrijk aandachtspunt geweest, samen met de financiële gevolgen. 

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 intern en met de zwembaden (Sprenkelaar, 

Malkander, Boschbad) en andere externe samenwerkingen. We bespreken bijvoorbeeld de 

voortgang van het nieuwe zwembad en Code Blauw. De nieuwe opbouw van de afdeling 

wedstrijdzwemmen is vaak besproken en er zijn acties uitgezet om de afdeling sterker te maken. 

Ook stond het 100-jarige bestaan op de agenda. 

Helaas is dit figuurlijk in het water gevallen. Er is 

een activiteit geweest voor de jeugd op 3 juli. 

Dat was heel leuk, maar het grote feest in 

september bij het waterpolotoernooi is helaas 

niet doorgegaan vanwege de Corona/Covid 19 

maatregelen. 

Binnen de afdelingen is ‘jeugd’ een terugkerend 

thema. Zoals vermeld is Opleidingen opgefrist 

met de Waterratten met een eigen identiteit. Er 
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is veel belangstelling voor en het ledenaantal is gegroeid. De doorstroming naar Wedstrijdzwemmen 

en Waterpolo kan nog beter.  

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 en er is een hoge opbrengst gehaald 

met de Grote Clubactie (mede vanwege de nieuwe instroom van leden). 

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 zijn en blijven. 

De plannen voor een nieuw zwembad in Apeldoorn 

Noord volgen we met belangstelling. Helaas is door een 

drietal ontwikkelingen vertraging gekomen in de komst 

van het zwembad. De nabije grond is verkocht aan een 

projectontwikkelaar, het onderzoek door andere 

partijen naar een 50-meterbad, en het matige 

functioneren van de ambtenarij heeft hiervoor gezorgd.  

Inmiddels is er een nieuwe projectleider waar wij als 

vereniging meer vertrouwen in hebben. Er wordt 

onderzocht wat er nodig is om de levensduur van De Sprenkelaar te verlengen en de werkgroepen 

gaan nu ingericht worden. Hoop doet leven. 

Vanuit het bestuur hebben we een brief aan de gemeenteraad & wethouders gestuurd met de 

mededeling dat wij ons zorgen maken over de voortgang en dat er eventueel over plan B nagedacht 

moet worden indien De Sprenkelaar niet meer levensvatbaar is. 

Thema 2021 en 2022 

Het thema voor 2021 was: Licht aan het einde van de 

tunnel zien geeft vertrouwen in de toekomst. Het licht 

in 2021 werd sterker en weer zwakker, het is nooit uit 

gegaan. Eind 2021 zagen we het licht weer sterker 

branden. 

In de afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk sporten is 

voor de welzijn van de mens. Niet alleen fysiek, maar ook 

geestelijk. We missen sociale contacten en de wedstrijden. 

Prestaties bleven op de achtergrond, en in sommige gevallen 

voelden we ons eenzaam of angstig. 

Voor 2022 verwachten we weer een opbouwjaar, waar we 

weer langere doelen kunnen stellen, maar vooral het 

samenzijn en leuke activiteiten laten plaatsvinden is 

belangrijk: 

Met een glimlach samen sporten!  
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Triathlon 

Mixed feelings. Dat vat het jaar wel zo’n beetje samen. Het tweede corona-

jaar kende een aantal ups, maar helaas ook de nodige downs. Tussen de 

lockdowns door konden veel trainingen en zelfs een aantal wedstrijden 

doorgaan, er is een verkorte teamcompetitie gehouden en we hebben een 

clubkampioenschap (afsluitende Triathlon training) kunnen houden. Ook 

konden we vanaf mei al terecht in het Boschbad en is de wintercompetitie 

‘21-‘22 gestart. Helaas waren er ook weer periodes van inactiviteit, in ieder 

geval op het gebied van de gezamenlijke trainingen. Triatleten laten zich gelukkig niet uit het veld 

slaan en op individueel vlak is er stevig doorgetraind. Illustratief voor de volharding van onze leden is 

het officieuze clubrecord op de hele afstand dat door Cornelis Scheltinga in Almere op 8u25 is gezet 

en maar liefst vier kwalificaties voor het WK Xterra in Italië later dit jaar.  

Twee dames- en drie herenteams hebben afgelopen jaar, met mooie successen, deelgenomen aan de 

verkorte teamcompetities. Vanwege het feit dat slechts een beperkt aantal wedstrijden doorgang 

kon vinden was er afgelopen jaar geen promotie/degradatie. In 2022 komen alle vijf de teams dus 

weer uit in dezelfde divisie. Voor het eerste damesteam houden we komend jaar serieus rekening 

met degradatie van de eerste naar de tweede divisie, mede door het vertrek van enkele sterke 

atletes. Dames 1 gaat een zwaar seizoen tegemoet, maar, als degradatie inderdaad een feit wordt 

dan blijven er in ieder geval twee damesteams in competitie. Voor het eerste en tweede herenteam 

gaat het vizier op promotie, zodat er op termijn weer ruimte kan ontstaan om een vierde herenteam 

in te schrijven. 

Met het ledental van de afdeling blijft het gestaag de goede kant 

op gaan. Het 150e lid heeft zich medio februari aangemeld. We 

gaan gestaag door richting de 200! Aquapoldro is daarmee één 

van de grotere verenigingen in Gelderland en telt ook landelijk 

goed mee. Niet “van de vereniging”, maar veel leden zijn nauw 

betrokken bij de organisatie van de Boschbad Triathlon. Na twee 

jaar afwezigheid vanwege de onzekere corona-situatie staat deze 

wedstrijd in 2022 weer op de kalender, inclusief de 

finalewedstrijd van de 2e divisie Noord met Aquapoldro H1! 

We houden de goede dingen van 2021 vast en kijken met veel plezier uit naar een nieuw seizoen! 
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Waterpolo 

Waterpolocommissie 

Jaaroverzicht 

2021 begon met een lockdown en een afgelaste 

competitie. Het was lastig om iets te kunnen doen, 

maar dan ga je de waterpolomomenten des te meer 

waarderen. Het begon met Malkander die in de 

vrieskou het buitenbad opende en iedereen kon op 

eigen gelegenheid weer het water in. Het was iedere 

keer weer een verrassing wie je tegenkwam als je een kaartje had gekocht. Er werd zelfs oogluikend 

toegestaan dat er met een balletje werd gegooid. 

Daarna kwam een spontane samenwerking met S.V. Orderbos, die dankzij bemiddeling van de 

gemeente Apeldoorn tot stand kwam. In het Orderbos konden we gebruik maken van de sportvelden 

om voor de jeugd weer iets te organiseren. De jeugd heeft hier een aantal weken gebruik van kunnen 

maken en er werd eindelijk weer samen gesport. Dit heeft zelfs de Stentor gehaald (zie hier). 

Eind maart kwam Accres met het dappere besluit om het Boschbad vervroegd te openen. Helaas 

werd het water niet echt heel warm, waardoor de echte opening een maandje werd uitgesteld. In 

april kon iedereen weer het water in en werd er weer volop getraind in het Boschbad. Via de website 

van Aquapoldo kon iedereen zich inschrijven voor de trainingen en op die manier kon tot en met de 

zomervakantie in het Boschbad gezwommen en gebald worden. 

Na de vakantie leek alles toch weer normaal te worden en de competitie ging weer van start. Tot in 

november de lockdown weer van kracht werd en de competitie werd stopgezet. Even de 

hoogtepunten van de competitie tot nu toe: 

 Heren 1 ongeslagen bovenaan 

 Heren 2 lekker bezig in de top 4 

 Heren 3 bungelend onderaan, maar het is wel gezellig 

 Heren 4 midden in de middenmoot 

 Dames 1 ongeslagen bovenaan 

 Dames 2 midden in de middenmoot 

 BG1 ongeslagen bovenaan met een doelsaldo van +108 na 6 wedstrijden 

 CG1 ongeslagen bovenaan 

 CG2 helaas onderaan 

 DG1 tweede plek 

 DG2 midden in de middenmoot 

 EG1 ongeslagen bovenaan 

https://aquapoldro.us9.list-manage.com/track/click?u=904c4b8a795ff9bac3d45090a&id=620f8b183a&e=da562f67f3
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Plan voor 2022 

Op 29 januari 2022 zou de competitie weer kunnen beginnen, laten we hopen dat dit gaat lukken en 

we de competitie af kunnen maken. Verder hopen we ook dat we in 2022 het Aquapoldro Toernooi 

weer kunnen gaan houden op 27 augustus. De nieuwe toernooicommissie is bijna compleet en we 

wensen ze veel sterkte met de organisatie.  
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Zwemmen 

Inleiding 

Het aantal leden aan het eind 2021 opgebouwd (stand begin januari 2022): 

 41 masters 
 7 senioren 
 16 junioren 
 11 minioren 
 20 Waterratten 
 5 Recreanten 

 
De tendens is dat we een gezonde instroom zien vanaf onderaf en dat er steeds meer langzaam 

doorstromen naar het wedstrijdzwemmen. Ook komt er steeds meer instroom van buiten de 

vereniging en we zien nu door de hele linie meer bezetting. Ondanks alle onzekerheid over het 

Coronavirus zien we een kleine groei, en we verwachten dat deze gaat doorzetten met een netto 

groei van 5 tot 10 leden per jaar. 

Zwemcommissie 

Begin 2021 bestond de zwemcommissie uit Ritsert Flim (voorzitter a.i.), Hans Kuyper 

(zwemsecretariaat) en Ingrid Veldhuis. Eind 2021 hebben we een zwemcommissie vergadering 

gehad, waarbij meerdere personen zijn aangesloten. We proberen de taken klein te maken en zo 

meer mensen te betrekken. Daarnaast is de intentie om binnen 1 jaar een andere voorzitter dan 

Ritsert Flim te vinden, gezien zijn dubbelrol. 

Voorzitter    Ritsert Flim 
Zwemsecretariaat   Hans Kuyper 
     Bernadette Baron 
     Mylene Veldhuis 
Wedstrijd coördinatie & Inschrijvers Ingrid Veldhuis 
     Marije Boonstra 
     Lilian Slagers 
     Nico Smedes 
     Hans Kuyper (VOF) 
Trainerscoordinatie   Ritsert Flim 
     Ineke Nicolai 
     Delano Weijn 
     Nienke Stevens 
Activiteiten    Petra Zevenbergen 
     Mylene Veldhuis 

Chantal Veldhuis 
Doel is om elke 6 weken bij elkaar te komen en zo elke keer de zwemafdeling leuker en beter te 

maken. 
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2021 Coronajaar  

Ook dit jaar heeft het Covid-19 virus de zwemsport geraakt. Door deze uitbraak zijn in de eerste helft 

van het jaar de wedstrijden komen te vervallen. Om toch trainingsuren aan te bieden hebben we 

gebruik gemaakt van het Boschbad. Voor sommige zwemmers aan de koude kant, maar toen 

eenmaal de nachten beter werden, was het goed te doen. In juni hebben we de trainingen binnen 

hervat, toen de maatregelen grotendeels vervielen. Vanaf 28 augustus hebben we gewoon kunnen 

trainen en aan wedstrijden kunnen deelnemen. 

Helaas bracht eind 2021 weer een lockdown waardoor er geen finale clubmeet meer heeft kunnen 

plaatsvinden en de NZC en JJS wedstrijden missen in seizoen 2021-2022. 

Wedstrijden 

In seizoen 2021-2022 hebben we aan drie wedstrijden meegedaan. 

Minioren Clubmeet 

We hebben gezwommen op 25 september in Dronten en op 9 oktober, 6 november en 27 november 

in Zwolle. We hadden ons geplaatst voor de regionale Clubmeetfinale maar helaas kon dit niet 

doorgaan, vanwege de nieuwe lockdown. 

In totaal zijn er 41 PR’s gezwommen, 7 eerste plaatsen en 3 tweede plaatsen behaald door 8 

verschillende zwemmers. Een supermooie prestatie. 

JJS  

16 oktober 2021 hebben we gezwommen in Lochem. Met 9 zwemmers aanwezig, 1 tweede plek, 2 

derde plekken en 13 PR’s gezwommen. 

Zwemcompetitie 

Dit jaar zijn we gestart in de regionale C-competitie. Na 2 weekenden staan we 5e van de 13 

verenigingen. In de analyse zien we dat we met een hele jonge ploeg goed meedoen en dat we 

vooral punten missen door vervangende tijden op de estafettes en de nummers bij de senioren. 

Er zijn 37 PR’s gezwommen en in onze poule 13 keer een eerste plek gehaald, 4 keer een tweede plek 

gehaald, en 13 keer een derde plek gehaald.  

Jeugdcommissie  

In samenwerking met de jeugdcommissie hebben we een groot succes behaald bij het verkopen van 

de clubloten. 

Waterratten Minioren/ Waterratten/ Diplomazwemmen 

In 2021 hebben we weer de nodige jeugdleden kunnen inschrijven, en we zien nog steeds een flinke 

interesse. 
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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 motivatie toenemen en wordt elk 

kind in zijn kracht gezet. Wij zien dat frustratie daardoor wordt voorkomen en plezier vooropstaat.  

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, Waterpolo, Zwemvaardigheid (alle op niveau 1-2-3).  

In 2021 hebben we 2x afgezwommen. 

Op 30-9-2021 voor de volgende diploma's.  
Zwemvaardigheid 1 2 kandidaten 
Zwemvaardigheid 2 2 kandidaten  
Survival 1  3 kandidaten  
Survival 2  1 kandidaat  
Survival 3  2 kandidaten  
 
Op 25-11-2021 voor de volgende diploma's.  
Zwemvaardigheid 2 1 kandidaat 
Zwemvaardigheid 3 2 kandidaten  
Survival 2  1 kandidaat 
Survival 3  1 kandidaat 

Trainers  

De bezetting aan het bad is in het seizoen 2021 vooruitgegaan. Bij de Waterratten hebben 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 

zondagochtend hebben we 1 vaste trainers staan. Bij afwezigheid wordt deze training door 

zwemmers, dan wel andere trainers overgenomen. 

Een 6-tal trainers heeft aangegeven de opleiding trainer 2 te willen doen, 1 trainer is bezig met 

trainer 3. Door Corona was het lastig om hier invulling aan te geven. Zodra de beperkingen 

opgeheven zijn, gaan we hier invulling aan geven. Door de vele beperkingen voor bijeenkomsten 

hebben we hier in 2021 geen invulling aan kunnen geven. 

Ritsert Flim en Alex Vermeulen schrijven de trainingen voor de wedstrijdsectie, Harriët Velgersdijk op 

zondag voor de Masters en Ineke Nicolai voor de Waterratten. 

Het doel voor 2022 is om een interne opleiding te creëren, voor ouders die helpen bij het zwemmen 

en zo een constante instroom van trainers te krijgen. 
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EHBO + VOG 

Geïnventariseerd is welke trainers in bezit zijn van een EHBO-diploma, streven is om elk 

trainingsmoment één EHBO-er aan het bad te hebben. Helaas is dit streven in 2021 nog niet gehaald. 

We gaan in 2022 een aantal trainers benaderen om hun EHBO te behalen. 

De KNZB heeft aangegeven dat alle VOG’s die ouder zijn dan 3 jaar zullen moeten worden vernieuwd. 

We zien dat er veel wijzigingen zijn geweest, waardoor we dit nog niet hebben opgepakt. 

Vrijwilligers  

We willen allereerst Hennie Willemsen bedanken voor zijn vele jaren als vrijwilliger en hij heeft vele 

wedstrijden als scheidsrechter voor Aquapoldro gefungeerd. Hij heeft aangegeven dat het na vele 

jaren toch zijn tijd was gekomen om afscheid te nemen. Wij betreuren dat, en we gaan in 2022 nog 

een moment zoeken om hem in het zonnetje te zetten, nu het weer kan. 

Vele officials, trainers, commissieleden en ouders waren ook in 2021 actief voor Aquapoldro. 

Ondanks het lagere ledenaantal, merken we een positieve tendens in de hulp van ouders. We zien 

een positieve tendens vanuit de jongere zwemmers. 

 
We hebben een 9-tal vrijwilligers op de wachtlijst staan om official te worden en te helpen bij 

wedstrijden. De cursus is voor de derde keer uitgesteld en staat nu voor september 2022 gepland. 

Hierdoor hebben we een probleem qua bezetting aan het bad bij wedstrijden. 

Financiën  

2021 hebben we financieel goed kunnen afsluiten. We hebben afgelopen jaar in overleg met het 

Dagelijks Bestuur 4 maanden badgeld en een deel contributie teruggegeven aan onze leden. Als 

vereniging incasseren we vooraf het badgeld en storten we het achteraf terug als we geen badwater 

hebben kunnen afnemen. 

Voor 2022 gaan we investeren in extra badwater en ook in opleidingen van trainers.  

Jubileum- en Kledingcommissie 

Helaas is het lustrumjaar in het water gevallen. Er is nog een leuke activiteit geweest in de weilanden 

met speeltoestellen. Iedereen heeft een bidon gehad van Aquapoldro en de kledingcommissie is 

actief in het organiseren van passessies en langzaam zien we een uniform kleding bij Aquapoldro. 

Visie 2022-2026 

Het doel is om op korte termijn (2022-2023) de volgende zaken te hebben uitgevoerd. 

 Interne opleiding voor startende trainers 
 Badwater uitbreiden 
 Kracht / landtraining toevoegen aan trainingsschema 
 Masters een belangrijke rol geven in de vereniging 
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Op lange termijn 

 Deelname aan GK 
 Deelname aan de GBK 
 Open Apeldoornse Clubkampioenschappen 
 Focus blijft op doorstroom van waterratten naar Minioren 
 Focus blijft op ontwikkeling kader en goede verdeling trainers/coaches 
 Opleiding Officials 

 


