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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). We zijn dit 
jaar minder vaak bij elkaar gekomen mede vanwege persoonlijk 
omstandigheden. In het jaar 2022 is het Dagelijks Bestuur 3 keer 
bijeen geweest en het Algemeen Bestuur heeft 5 keer vergaderd. De 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is online gehouden op 7 maart 
2022, wat naar omstandigheden goed is verlopen. 

Dagelijks Bestuur 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn in 2022 doorgezet en de vergadering heeft een 
aantal keer online plaatsgevonden. 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 2022 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 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. 

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. 
De doorstroming naar Wedstrijdzwemmen en Waterpolo kon vorig jaar nog beter, maar dat is nu wel 
op gang gekomen. 

De jeugdcommissie organiseert leuke activiteiten buiten de trainingen zoals een polojeugdkamp en 
twee keer per jaar een ontbijt voor de jeugd en de ouders. Een verdere greep is de Sinterklaasviering 
en het sponsorzwemmen. We hebben eind 2022 met de jeugdcommissie van waterpolo en de 
activiteitencommissie van zwemmen samen gezeten om samenwerking te bevorderen. Dit is nu 
geformaliseerd. 
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Ook stond het 101-jarige bestaan op de agenda. Na een jaar van Corona waarin wij niet optimaal het 
100-jarige jubileum konden vieren is er een leuke activiteit georganiseerd in de weilanden. Bij deze 
activiteit zijn enkele leden benoemd tot lid van verdienste: 

 Afdeling Zwemmen 
 Ineke Nicolai 
 Ingrid Veldhuis 

 Afdeling Waterpolo 
 Petrus Cuperus 
 Marieke Houdel 

 Algemeen 
 Ton Gloudemans 

Uiteraard worden ook de financiële cijfers besproken en 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 met belangstelling. We hebben 
als bestuur dit jaar met meerdere politieke partijen gesproken, zoals met de coalitie partners CDA, 
VVD en Groen Links. Daarin zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

• Gebrek aan badwater; 
• De urgentie van het nieuwe zwembad, en de aftakeling van De Sprenkelaar; 
• De betaalbaarheid van badwater. 

Helaas is er door de discussie over extra badwater wederom vertraging opgelopen, waardoor we als 
vereniging moeten gaan nadenken over alternatieven, mocht De Sprenkelaar het niet overleven. 
Alternatieven die in aanmerking komen zijn badwater in Twello en Vaassen, wedstrijden waterpolo in 
Malkander en een tijdelijke overdekking van het Boschbad. We moeten contact blijven houden met 
de gemeente Apeldoorn. 

Daarnaast is dit jaar regelmatig code blauw aan de orde gekomen in de vergaderingen en zijn we in 
nauw contact met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Er zijn twee meldingen geweest in 2022, 
en die zijn in alle zorgvuldigheid afgehandeld of in behandeling. 

Van de penningmeester 
 Wat een jaar was 2022, begonnen met Corona en vervolgens 
veroorzaakt de oorlog in Oekraïne een dip in de economie die nog 
steeds voortduurt. Wat betekende dit voor de vereniging. 

Ondanks dat er door corona beperkingen waren, was er geen 
leegloop bij de leden. De stijging van de gasprijzen zouden een groot 
probleem kunnen worden, in 2022 werd niet afgeweken van het 
contract dat wij aan begin van het jaar hebben afgesloten. Gelukkig 
geeft de gemeente voor 2023 steun aan de zwembaden en is de 
indexering voor 2023 gesteld op 4,7% in plaats van de in eerste 
instantie genoemde verhoging van 10,5%. De verhoging is nog hoog 
en wij zijn genoodzaakt deze door te berekenen. 
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Vorig jaar is bij de ALV al besproken wat wij als vereniging kunnen doen om het sporten voor 
iedereen mogelijk te houden en waar wij eventueel zouden kunnen helpen. Er is over gesproken om 
kleding die niet meer past op een soort marktplaats te zetten, zodat je daar een ander mee kan 
helpen. Hier hebben wij nog iemand voor nodig die daarmee zou kunnen helpen. 

Steeds meer huishoudens hebben problemen om nog rond te komen, en wat gaat dit betekenen 
voor de sporter? Wij hebben al een aantal leden die via Stichting Leergeld bij ons zwemmen. We 
gaan hen helpen, mocht het maximum aan vergoeding worden bereikt dan zullen wij aan een 
gedeelte tegemoet gaan komen. Onze maatschappelijke rol om iedereen de kans te geven om te 
sporten kunnen wij niet negeren. 

Daarnaast kan iedereen met ons in overleg om te kijken of wij wat voor hen kunnen betekenen voor 
de kosten voor het sporten, misschien is het op dit moment of in jouw situatie fijner om per maand 
te betalen. Geen probleem, neem contact met mij op en ik zal discreet met je meedenken. Mail als je 
een vraag hebt naar: penningmeester@aquapoldro.nl 

Vacature Voorzitter 
Helaas heeft zich na de oproep voor een nieuwe voorzitter 
niemand gemeld. Gezien het belang van het nieuwe zwembad 
en de veiligheid in en om het bad is er echt een voorzitter 
noodzakelijk met bestuur- en beslissingsbevoegdheid. Deze 
taken kunnen natuurlijk ook worden opgesplitst. 

Vanwege een aantal lopende zaken zal Ritsert Flim tot de 
zomer aanblijven, maar hij zal geen nieuwe zaken meer 
oppakken. Zaken die hij wil afhandelen voor de zomer is het 
vinden van een nieuwe woordvoerder namens de vereniging 
voor het nieuwe zwembad en in gesprek gaan met de 
afdelingen over (on)gewenst gedrag binnen onze vereniging en 
hoe gewenst bedrag te borgen. 
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Thema 2022 en 2023 
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. 

Het jaar 2022 met het thema ‘Met een glimlach samen sporten’ was dan ook een leuk jaar waar 
weer getraind kon worden en we wedstrijden konden organiseren. Er is veel met een glimlach 
gesport, maar zoals hierboven aangekondigd, willen we aan de hand van het rapport ‘Ongewenst 
gedrag in de zwemsport’ een gezamenlijk beleid ontwikkelen. 

 Het thema voor 2023 is gebaseerd op een belangrijk onderwerp over gewenst gedrag en inclusie. 

Aquapoldro, een plek voor iedereen  
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Triathlon 
Afgelopen jaar was het eindelijk weer een bijna 
gewoon jaar, na 2 jaar Corona. In dit jaar dus een 
redelijk normaal aantal wedstrijden, zowel in de 
teamcompetitie als voor de leden individueel. Een 
mooi jaar om het 20-jarig jubileum te vieren! Dit werd 
dan ook gedaan op 29 mei met een gezamenlijke 
fietstocht. 

Alle teams hebben naar behoren gepresteerd. Dames 
1 is gedegradeerd na het verlies van een aantal 

talenten, maar de rest van de teams zijn alle boven in de middenmoot geëindigd. Voor 2023 zijn na 
het toetreden van enkele mannelijke toppers de doelstellingen hoger: promotie voor alle 3 de 
herenteams! 

Ook individueel waren er indrukwekkende prestaties; zo hebben 4 atleten een hele triatlon afgerond. 
Opvallendste wapenfeiten zijn een 9e plek op het NK Lange Afstand van Martijn Paalman en 
deelname aan het WK Iron Man 70.3 van Janine Herweijer in St George, Utah. 

Andere opvallende zaken zijn deelname aan Xterra’s (Cross Triathlons) van een grote groep atleten 
en het clubkampioenschap dat werd gehouden tijdens de Voorster Triatlon te Bussloo. 

Qua ledenaantal zijn we stabiel gebleven op 150 leden. De komende jaren hopen we dit gestaag uit 
te breiden. Nu we in het afgelopen jaar veel actiever zijn geworden op sociale media denken we daar 
in toekomst zeker van te profiteren! 

De grootste teleurstelling was het gecancelde trainingsweekend, omdat de locatie nodig bleek bij de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Gelukkig hebben we het jaar vele gezamenlijke momenten 
kunnen hebben, zoals de genoemde jubileumtocht, de eigen Bosschbad triathlon en de feestelijke 
afsluiting bij het Bospaviljoen 't Leesten.  

Qua bestuurssamenstelling is er heel wat gebeurd: Bestuursleden Herbert (voorzitter), Ralph (jeugd) 
en Hinke (diverse functies) zijn afgetreden, en daarvoor in de plaats zijn gekomen Mascha (PR), Dirk 
(jeugd), Jeroen (Sponsorcommissie), John en Xavier (verdelen samen de secretarisfuncties). Het 
bestuur is verder nog versterkt met Harry, Beatriz & Andries (voorzitter). 

Voor 2023 zijn de vooruitzichten voor de afdeling Triathlon zeer positief, met nieuwe energie in het 
bestuur, ambitieuze doelstellingen qua teamcompetities en eindelijk weer een trainingsweekend. 
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Waterpolo 

Waterpolocommissie 

Jaaroverzicht 

Het jaar 2022 begon met een lockdown en het was niet 
mogelijk om lekker te trainen. Er werd toen  nog veel op 
alternatieve wijze aan de conditie gewerkt, maar vanaf 
zondag 16 januari konden we weer aan de slag in het 
water. Op 29 januari werd de competitie hervat en kon 
iedereen met de Corona App en mondkapjes op weer 
naar de wedstrijden. Helaas vielen er regelmatig 
wedstrijden uit omdat er allerlei mensen het Covid virus 
hadden opgelopen, dus helaas werd er geen volledige 
competitie gedraaid, maar… we konden weer spelen. 

In april werd de competitie afgesloten met de volgende posities voor onze teams. 

 Heren 1 Kampioen 
 Heren 2 lekker bezig in de top 5 
 Heren 3 bungelend onderaan, maar het is wel gezellig 
 Heren 4 midden in de middenmoot 
 Dames 1 Kampioen 
 Dames 2 midden in de middenmoot 
 BG1 Kampioen 
 CG1 Kampioen 
 CG2 helaas onderaan 
 DG1 Kampioen  
 DG2 midden in de middenmoot 
 EG1 Kampioen 

Helaas bevat een jaarverslag niet alleen de sportieve hoogtepunten, maar helaas ook dieptepunten. 
Na het seizoen 2021/2022 hebben we helaas afscheid moeten nemen van de damesteams. Bij de 
start van het seizoen 2022/2023 is er nog een groep dames die alleen maar traint en 
oefenwedstrijden speelt. Binnen de dames was het al een tijd onrustig, waarbij na vertrek van de 
trainer, ook een grote groep dames afscheid heeft genomen van onze vereniging. De overgebleven 
groep dames was te klein om nog een competitie mee te spelen. 

Op 18 juni is een geweldige Eind van het Seizoen Barbecue gehouden waarbij er een intern toernooi 
werd gespeeld. Dit feest was een groot succes. Tijdens deze Barbecue zijn Petrus Cuperus en Marieke 
Houdel benoemd tot Lid van Verdienste. 

Tijdens de zomer is er 3x per week getraind in het Boschbad. Hier staat nu standaard een container 
met ballen en wordt het bad verdeeld in een stukje waterpolo en een stuk zwemmen. Door goede 
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afspraken en een procedure rondom de sleutel van het Boschbad kon er altijd getraind worden, op 
een enkele onweersbui na. 

Na de zomer vond het 46ste Erik de Pater – Waterpolotoernooi plaats. Dit toernooi werd 
georganiseerd door een vernieuwde toernooicommissie die een mooie eigen draai heeft gegeven 
aan het toernooi. Fruit en gezonde happen, tosti’s, pizza’s en natuurlijk ook de nodige alcoholische 
versnaperingen. Ook werd dit jaar de Tournify app geïntroduceerd, die het leven een stuk 
makkelijker heeft gemaakt. Het toernooi had 42 teams die mee speelden en het was ook een 
prachtige dag. 

In september 2022 is de competitie weer begonnen, zonder voorwaarden of regels die met Corona te 
maken hadden. Dit jaar met 5 Heren Teams, een B-Jongens team die uitkomt in Regio Midden, in 
plaats van Regio Oost, 2 C-Gemengd teams en 2 D-Gemengd teams. Zoals eerder gemeld zonder een 
Dames team. De dames hebben inmiddels wel 2 wedstrijden gespeeld, 1 gewonnen en 1 verloren. 

In december werd het Oliebollentoernooi gehouden, ook daar was het weer ouderwets gezellig. 

Het plannen voor de rest van het jaar en verder zijn: 

 Herstellen van rust en veiligheid binnen het waterpolo en specifiek de dames 
 Dames weer competitie laten spelen 
 48ste Waterpolotoernooi op zaterdag 26 augustus 2023 
 Op zoek naar nieuwe scheidsrechters 
 Op zoek naar nieuwe trainers 
 inpassen jeugd in Heren 1 met oog op de toekomst 
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Zwemmen 

Inleiding 

De afdeling zwemmen bestaat uit verschillende groepen 
zwemmers:  

 Waterratten/diplomazwemmen 
 Wedstrijdzwemmen 
 Masters 
 Recreanten 

Waar we vorig jaar op 100 leden zaten zijn we nu gegroeid naar 110 leden, verdeeld over de 
verschillende afdelingen. We zien vooral een toename in de jeugd en een gezonde instroom naar het 
wedstrijdzwemmen. De rest van de afdelingen blijft stabiel.  

Zwemcommissie 

De zwemcommissie bestaat uit de volgende leden: 

 Voorzitter: 
Ritsert Flim  

 Vice-voorzitter: 
Eline Groen 

 Zwemsecretariaat 
Bernadette Baron (site en nieuwsbrief) 
Vacature (Ledenadministratie, mailbeheer) 

 Wedstrijd coördinatie & Inschrijvers: 
Ingrid Veldhuis, Lilian Slagers, Nico Smedes, Hans Kuyper (VOF) 

 Trainer coördinatie: 
Ritsert Flim, Ineke Nicolai, Delano Weijn, Nienke Stevens 

 Activiteiten: 
Petra Zevenbergen, Mylène Veldhuis, Chantal Veldhuis 

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

Wedstrijdzwemmen 

In het begin van 2022 was er weer een lockdown. Hierdoor ging onze eigen thuiswedstrijd niet door, 
maar begin februari konden we weer deelnemen aan een aantal wedstrijden. De thuiswedstrijd voor 
de minioren ging wel door op 19 maart in de Sprenkelaar. We zien gedurende het jaar meer animo 
om aan wedstrijden deel te nemen. 
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Tweede helft seizoen 2021-2022 

We hebben in de tweede helft van vorig seizoen aan de volgende wedstrijden deelgenomen: 

 Nationale zwemcompetitie (12 maart en 23 april) 
 JJS circuit (19 maart) 
 Minioren circuit (12 februari, 19 maart, 9 april en 7 mei) 
 Gelderse kampioenschappen lange baan (14/15 mei en 21/22 mei) 
 Speedo jaargangwedstrijd (minioren) te Leiden (21/22 mei) 
 Gelderse minioren finales te Vaassen (11/12 juni) 
 Gelders B-kampioenschappen (15/16 juni) 

Er zijn bizar veel PR’s gezwommen. Opvallende resultaten zijn de ereplaatsen van Tim Slagers bij de 
officieuze Nederlands kampioenschappen minioren, waarbij hij kampioen is geworden op 100 m 
Rugcrawl. Daarnaast zijn hebben vier zwemmers aan de Gelderse kampioenscheppen deelgenomen 
en 7 zwemmers aan de Gelderse B-Kampioenschappen. Op de Gelderse B-kampioenschappen 
hebben 2 zwemsters zilver behaald. Ook bij de Gelderse Minioren finales in juni waren we 
vertegenwoordigd met 4 zwemmers. Daar mochten we 3 gouden en 3 zilveren medailles in ontvangst 
nemen. 

In de Nationale zwemcompetitie zijn we als derde geëindigd. Helaas was dat nog geen promotie, 
maar dat er bij de laatste competitiewedstrijd 22 zwemmers (een volledige bezetting) aanwezig 
waren gaf een boost voor het zwemseizoen 2022-2023. 

In het Pinksterweekend is er een groep zwemmers naar Nordhorn in Duitsland afgereisd voor het 45e 
Internationale Nordhorner Pinksterzwemfeest. Een langebaan wedstrijd voor jong en oud. Dit jaar 
zijn de meeste zwemmers alleen op zaterdag geweest. Een paar zwemmers hebben ook op zondag 
gezwommen. Wat was het leuk dat ook onze voorzitter nog even op de fiets langs kwam om ons aan 
te moedigen. 

Eerste Helft seizoen 2022-2023 

We hebben aan de volgende wedstrijden meegedaan: 

 Regio Oost Circuit (15 oktober en 16 november) 
 Nationale zwemcompetitie ( 1 oktober en 19 november) 
 Limietwedstrijden Zwolle (30 oktober en 27 november) 
 Minioren Circuit te Zwolle (17 september, 8 oktober en 3 december) 
 Minioren Clubmeet (5 november) 

In de Nationale zwemcompetitie staan wij derde. Dit jaar geeft de derde plek recht op promotie naar 
de B-competitie. 

Daarnaast hebben 8 zwemmers zich geplaatst voor de Gelderse Sprint kampioenschappen 2023 en 
voor de Gelderse B-kampioenschappen 11 zwemmers. Dat is een grote verbetering ten opzichte van 
vorig seizoen. Goed gedaan! Over het algemeen over de gehele breedte presteren we steeds beter 
en zijn alle zwemmers aan het vooruitgaan. 

Een 3 tal minioren hebben zich geplaatst voor de Gelderse minioren Finales. 
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Masters wedstrijden 

Helaas ging het ONMK in de winter niet door maar de masters hebben toch aan twee wedstrijden 
kunnen deelnemen. 

O.N.M.K. Lange baan 5 tot en met 8 mei 2022 Eindhoven 
1 Nederlandse titel voor Aquapoldro 
Leny Kamp 75+ 1 titel op de 50 m rugslag en 2e op de 50 m vlinderslag. 
 
Zondag 30 augustus Gelders Masters kampioenschap in Winterswijk. 
Hieraan namen Bep, Leny, Angelique en Hilly deel. Johan was mee als official. In de leeftijd van 20+ 
tot 85+ werd er hard gestreden om eremetaal. Iedereen was winnaar en werd even hard 
aangemoedigd. Helaas konden Annemieke en Eric er niet bij zijn en moesten we de estafettes 
afmelden. 
Leny en Bep waren grootverdieners met resp. 7 en 2 gouden medailles, en Angelique en Hilly hadden 
resp. 2 en 1 bronzen medailles. 

Jeugdcommissie  

De samenwerking van de jeugdcommissies van waterpolo en 
wedstrijdzwemmen  heeft een groot succes opgeleverd bij 
het verkopen van de clubloten (Grote Clubactie). Daarnaast 
hebben we de beide activiteitencommissies gecombineerd 
om te kijken waar we gezamenlijk kunnen optrekken, zodat 
de jeugd veel met elkaar in contact kan komen. Ze vallen nu 
onder het algemeen bestuur. Ook binnen triathlon gaat 
gekeken worden naar de mogelijkheden iets te organiseren 
voor de jeugd, zodat ze hun afdeling kunnen promoten. 

Waterratten Minioren/ Waterratten/ Diplomazwemmen 

Het waterratten programma zorgt voor veel instroom, en dat we 
ook weer voldoende instroom hebben naar de waterpolo- en 
wedstrijdzwemafdeling. Daarnaast doen er ook een paar 
toekomstige triatleten mee. Erg leuk om een mix van zwemmers te 
zien. 

In het jaar 2022 heeft het diploma zwemmen ook niet stil gezeten. 
We zijn begonnen met een leuke groep zwemmers. Deze 
zwemmers hebben verschillende diploma's behaald. Er is 6 keer 
afgezwommen voor verschillende diploma's. 

Diploma's die zijn afgezwommen waren: 
 

 Snorkelen 1  4 zwemmers; 
 Snorkelen 2  3 zwemmers; 
 Snorkelen 3  2 zwemmers; 
 Waterpolo 1  3 zwemmers; 



Jaarverslag 2022 
Jaarplannen 2023 

13 

 Waterpolo 2  2 zwemmers; 
 Waterpolo 3  3 zwemmers; 
 Zwemvaardigheid 1 10 zwemmers; 
 Zwemvaardigheid 3 1 zwemmer; 
 Survival 1   5 zwemmers. 

 
We bedanken de opleiders van het diplomazwemmen Delano Weijn en Wijnand van Luttikhuizen 
hartelijk voor hun inzet. Daarnaast bedanken we Riet van de Brand voor het beoordelen van de 
diploma's bij het afzwemmen. Tevens bedanken we Harriët Velgersdijk van harte bedanken voor de 
mooie diploma’s. Zwemmers en ouders zijn hier erg enthousiast over. 

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. 

Op dit moment volgen 4 trainers de trainerscursus 2. We zien daardoor ook een grote betrokkenheid 
van de trainers. Ritsert Flim schrijft de trainingen voor de wedstrijdsectie, Harriët Velgersdijk op 
zondag voor de Masters en Ineke Nicolai voor de Waterratten. 

Het doel voor 2022 was om een interne opleiding te creëren, voor ouders die helpen bij het 
zwemmen en zo een constante instroom van trainers te krijgen. Helaas is dat nu nog niet gelukt, 
maar dit staat nu op de planning voor 2023. 

Wij bedanken graag alle trainers en (MBO-) stagiaires vanuit de scholen voor hun hulp.  

EHBO + VOG 

Op dit moment voldoen we aan de eisen om op elk trainingsmoment een EHBO-er in en om het bad 
te hebben. Het is wel mager. Zodra er een extra EHBO training voor nieuwe EHBO-ers zal worden 
opgesteld, zullen we binnen de afdeling een oproep doen. 

De KNZB heeft aangegeven dat alle VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) die ouder zijn dan 3 jaar 
zullen moeten worden vernieuwd. We zien dat er veel wijzigingen zijn geweest, we hebben het in 
kaart gebracht en ze worden de komende periode via onze secretaris aangevraagd. De trainers die 
onlangs voor hun trainer 2 cursus zijn gestart, hebben hem reeds binnen. 

Vrijwilligers  

Afgelopen jaar hebben drie leden hun official diploma gehaald. Hartelijk dank 

Ondanks het lage ledenaantal, merken we een positieve tendens in de hulp van ouders. We zien een 
positieve tendens vanuit de jongere zwemmers en de betrokkenheid neemt zienderogen toe. 
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We hebben een paar leden in de wachtrij staan en we verwachten vanuit de jonge groep zwemmers 
ook een aantal ouders die official willen worden.  

Financiën  

Het jaar 2022 hebben we financieel goed kunnen afsluiten. We willen nu investeren in de toekomst. 
Op zaterdagochtend hebben we sinds kort circa een groep van 14 minioren zwemmen in elke 
leeftijdscategorie. 

In 2023 begroten we wederom een toename van circa 8 zwemmers. Dit is ambitieus, maar we zien 
dat de visie van de waterratten en doorstroom naar wedstrijdzwemmen effect heeft. 

Visie 2022-2026 

Onze eerste doelen zijn al behaald. We zijn met zwemmers naar de Gelderse 
A- en B-  kampioenschappen gegaan en er zijn er meer in 2023 geplaatst. 

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

 Interne opleiding voor startende trainers; 
 Masters een belangrijke rol geven in de vereniging, meer 

betrokkenheid en wedstrijden. 

Op lange termijn: 

 Open Apeldoornse Clubkampioenschappen / herleven sprintbokaal; 
 Focus blijft op doorstroom van waterratten naar Minioren; 
 Focus blijft op ontwikkeling kader en goede verdeling trainers/coaches; 
 Opleiding Officials. 
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