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Hallo allemaal, 

Bij deze ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van dit jaar, met nieuws over onze vereniging.  

Het is de bedoeling dat er regelmatig een nieuwsbrief per e-mail wordt verzonden. Voor het actuele nieuws 

is natuurlijk altijd onze website beschibaar. 

Het afgelopen jaar zijn er binnen onze vereniging een aantal activiteiten georganiseerd door het bestuur en 

de verschillende afdelingen.  

Aan het einde van het seizoen 2013-2014 heeft het een bestuur een middag georganiseerd voor alle 

vrijwilligers van onze vereniging. Deze middag was het prachtig weer en iedereen kon buiten gezellig bij 

kletsen. Verder was er voor de liefhebbers de mogelijkheid om te midgetgolfen. Hier werd door velen 

gestreden om de overwinning. De middag werd afgesloten met een heerlijke barbecue. 

 

De seizoensopening 2014-2015 is 

georganiseerd door het bestuur op 

zaterdag 6 september 2014. Deze 

middag was voor alle leden van De Rijn, 

familie en vrienden.  

Deze middag moesten we om 13.30 uur 

verzamelen in ons clubhuis, waar om 

13.45 uur werd gestart met een 

fietstocht van ongeveer 2 uur. 

Onderweg was  er een rustmomenten 

bij Kwintelooyen. Hier kon iedereen een 

consumptie nuttigen. Rond de klok 

van16.30 uur arriveerden we allemaal 

weer bij het clubhuis .In het clubhuis 

konden we onder het genot van een 

drankje even  rusten, voor we aan de 

barbecue begonnen. Het was een zeer 

geslaagde middag. 
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Op 5 november werden in zwembad De Bongerd de Schoolzwemkampioenschappen gehouden. Dit 
evenement werd in het verleden vaker 
georganiseerd door De Rijn. Door 
gebrek aan vrijwilligers en 
verminderende interesse vanuit de 
scholen en gemeente is dit evenement 
opgehouden. Een vrijwilligers 
werkgroep (Jolanda Eimers, Marten 
Meijers, Ilona Vennegoor op Nijhuis en 
Rina Schimmel) van de afdelingen 
wedstrijdzwemmen en waterpolo 
hebben dit in 2014 nieuw leven in 
geblazen. Er deden dit eerste jaar 
maar liefst 15 teams van 10 
verschillende basisscholen uit  
Wageningen mee. Het aantal 
deelnemers lag rond de100 leerlingen, 
waarvan ongeveer 20 leden van De 
Rijn. De sfeer was vanaf de start direct 
opperbest. Alle leerlingen moedigden 
elkaar aan, waardoor onder andere de 
Rijn leden hele goede tijden 

zwommen. Ook de vrijwilligers, officials en het publiek op de tribune reageerden enthousiast en vonden het 
een hele leuke wedstrijd. 
Na de estafettes was er een korte pauze, waarin alle zwemmers en de vrijwilligers een pakje sap en een, 
door Kiremko BV uit Montfoort, gesponsord zakje chips kregen. Daarna werd de uitslag bekendgemaakt en 
deelde wethouder Han ter Maat de bekers uit. 
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Op 19 december 2014 werden in 
zwembad De Bongerd de jaarlijkse  
Schoolwaterpolo kampioenschappen 
gehouden. Dit evenement werd 
georganiseerd door dezelfde werkgroep 
als bij de 
Schoolzwemkampioenschappen. 
Er werd, ondanks de lastige datum, 
ingeschreven door 10 teams van de 
basisscholen. Dit leverde een 
spannende strijd op. Het geheel werd 
begeleid door 
verenigingsscheidsrechters en 
meerdere vrijwilligers van onze 
vereniging. Nadat de uitslag was 
bekendgemaakt, deelde wethouder 
Han ter Maat de bekers uit. Bij dit 
evenement, als bij de 
Schoolzwemkampioenschappen, kregen 
alle deelnemers na afloop een rugtasje met het Rijn logo uitgereikt. Het bestuur wil vanaf deze plaats de 
organisatie en alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij deze evenementen, bedanken voor zijn of 
haar inzet. Onze voorzitter, Nico van der Poel, heeft de organisatie ook persoonlijk bedankt door het 
uitreiken van een bloemetje.  
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Op vrijdag 2 januari 2015 waren alle leden, ouders, broertjes en zusjes door het bestuur uitgenodigd voor 
de nieuwjaarsreceptie en een nieuwjaarsduik. Deze was vanaf 17.45 uur tot en met 19.15 uur. Het was een 
drukte van belang in ons clubhuis, mede doordat de waterpoloafdeling aansluitend aan de 
nieuwjaarsreceptie het traditionele oliebollentoernooi organiseerde. Hiervoor nodigde de waterpoloafdeling 
alle leden, familie, vrienden en misschien wel je buren uit om samen het nieuwe jaar sportief te beginnen. 
Het was al met al een gezellige avond waar door jong en oud met volle teugen van werd genoten. 
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Naast alle evenementen is er op bestuurlijk vlak ook niet stilgezeten. Het bestuur is erin geslaagd om voor 
het jaar 2015 de begroting sluitend te krijgen. Op basis van deze sluitende begroting heeft het bestuur 
besloten de contributie voor 2015 niet te verhogen. De definitieve beslissing hiervan zal worden genomen 
tijdens de komende Algemene Leden Vergadering van De Rijn. De ALV zal zijn op donderdag 19 maart 
2015. Het bestuur nodigt bij deze alle leden van De Rijn voor deze vergadering uit. In het begin van maart 
2015 zal het bestuur de agenda publiceren op de website en zijn alle relevante stukken op te vragen bij het 
bestuur.  
 
 

Contributie 2015 
Omschrijving           2015                Maandbedrag (10 termijnen) 
Leden zwemopleiding €  393,00 €  39,30 

3e lid zwemopleiding €  373,00 €  37,30 

Zwemmend lid €  343,00 €  34,30 

3e zwemmende lid €  321,00 €  32,10 

Leden > 12 jaar met startvergunning €  362,30 €  36,23 

3e lid   > 12 jaar met startvergunning €  338,50 €  33,85 

Donateurs €    30,00  

Startvergunningen 

Deze kosten worden door de KNZB in  rekening gebracht. Ook als je slechts 1 maand van een kalenderjaar gebruik 

maakt van de startvergunning brengt de KNZB het volledige bedrag in rekening.  

Voor leden onder de 12 jaar  €   1,75 

Voor leden boven de 12 jaar  € 33,05 

Let op! De startvergunningen worden in de maand februari 2015 geïncasseerd door de ledenadministratie. 

Dit betekent dat er naast het reguliere contributiebedrag, een tweede bedrag zal worden afgeschreven. Deze 

incasso zal zijn in de eerste week van februari 2015. Uitdrukkelijk verzoek aan alle leden om hier mee 

rekening te houden en te zorgen voor voldoende saldo op zijn of haar bankrekening. 

Het inleggeld bedraagt ook voor 2015 €  15,00. Voor leskinderen dient dit voldaan te worden, voordat ze kunnen 

worden ingeschreven.  

 

Opzeggen lidmaatschap 

Het afgelopen jaar is het nog wel eens misgegaan met opzeggen van het lidmaatschap. Daarom nogmaals de 

procedure binnen onze vereniging. Opzeggen van het lidmaatschap. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Onder 

schriftelijk verstaan wij per post (Hooilandplein 23, 6708 RT Wageningen) en/of per e-mail (nicocoos@hotmail.com). 

Tevens dient de opzegging vóór de 15e van de laatste lidmaatschapsmaand bij de ledenadministratie binnen te zijn. 

Een opzegging bij een andere persoon, dan bij de ledenadministrateur mevrouw Coos van der Poel, wordt niet gezien 

als opzegging van het lidmaatschap. 
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In 2014 is een werkgroep samengesteld met vrijwilligers vanuit alle afdelingen binnen De Rijn. 
Deze vrijwilligers zijn samen het vrijwilligersbeleid van de vereniging gaan actualiseren. Na een aantal 
discussieronden wordt het laatste concept deze maand behandeld en eventueel nog aangepast, waarna 
het aan de verschillende afdelingen binnen De Rijn wordt aangeboden. Na instemming van deze 
afdelingen wordt het vrijwilligersbeleid in maart 2015 ter vaststelling ingebracht in de Algemene Leden 
Vergadering. 
 
Tevens zijn er in het bestuur de afgelopen periode enkele wijzigingen geweest. Zo is Marten Meijers als 
voorzitter polocommissie opgevolgd door Harrie Hekhuis en is aan het einde van 2014 Onno Rook als 
voorzitter zwemcommissie opgevolgd door Fré Pepping. Het bestuur heeft Marten en Onno bedankt voor 
hun inzet voor onze vereniging.  
 
Mocht je in de toekomst iets willen bekend maken of willen vertellen via deze nieuws brief, dan kun je de 
kopij hiervoor sturen naar Coos van der Poel op het volgende e-mailadres: nicocoos@hotmail.com. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Nico van der Poel 
Voorzitter 
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Schoolzwem en Polotoernooi 2014 
Afgelopen jaar hebben een team vanuit de zwem- en polocommissie het schoolzwemkampioenschap en het 

waterpolotoernooi georganiseerd en als moeder van een swimkicker heb ik met veel plezier hiernaar gekeken. 

Heel bijzonder dat er mensen zijn die geheel belangeloos heel veel tijd en aandacht willen investeren om jonge 

kinderen te enthousiasmeren voor onze vereniging. De organisatie van beide toernooien was heel goed en met 

aandacht georganiseerd, mijn complimenten hiervoor!. Maar ook de begeleiders van de diverse teams verdienen een 

dikke pluim. Mede dankzij hen zijn het twee onvergetelijke en vooral heel sportieve evenementen geworden waarbij 

het heel opvallend was dat de kinderen die al zwemmen of poloën elkaar flink stonden aan te moedigen ongeacht op 

welke school of vereniging zij zaten. 

Als je dan kijkt naar de recente gebeurtenis in Parijs dan ben ik er trots op dat binnen de vereniging De Rijn door alle 

vrijwilligers de kinderen wordt geleerd dat sportiviteit en oog hebben voor de sportprestaties voor de ander en niet 

alleen van jezelf. Elkaar stimuleren om het beste uit jezelf te halen en als team je school te laten uitblinken. Ja zelfs 

met wedstrijdzwemmen al is dat voor de 

waterpoloërs onder ons moeilijk voor 

te stellen.  

Heb echt genoten van de twee 

toernooien het waren zwemfeestjes 

van de bovenste plank die uitblonken 

door de sportiviteit, organisatie en 

enthousiasme. 

Ook een dikke pluim voor de afdeling 

zwemopleiding want ook daar zijn 

hele enthousiaste vrijwilligers in de 

weer om kinderen te leren dat 

zwemmen plezier is en geen 

noodzakelijk kwaad.  

Deze mensen zorgen door hun 

vakkundige aanpak dat kinderen zo 

enthousiast worden dat ze nog meer 

willen leren bij de Swimkick (de 

zwemschool waar jonge kinderen de 

beginselen leren van de zwemsport en 

waterpolo) en ook daar wordt steeds naar de meest optimale weg gezocht om kinderen te motiveren en te stimuleren 

om het beste uit zich zelf te halen op een verantwoorde en spelenderwijs er sportieve teamspelers te worden. 

Natuurlijk zijn er nog dingen die beter, anders of sportiever kunnen maar daar wordt hard aan gewerkt door het 

bestuur en alle andere mensen die betrokken zijn bij deze vereniging. 

Kritiek helpt om te verbeteren maar laten we een voorbeeld nemen aan de kinderen die hebben deelgenomen aan het 

schoolzwemtoernooi en het waterpolotoernooi en onze kritiek op een sportieve en vooral respectvolle manier te uiten. 

Zo helpen we dan allemaal op onze eigen manier mee dat we trots kunnen zijn op ons zelf en onze kinderen en al die 

vrijwilligers die binnen De Rijn onze kinderen leren dat zwemmen leuk, sportief, verbroederend en vooral teamwork is. 

Met vriendelijke groet, 

Een Moeder 
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Foto’s in deze nieuwsbrief zijn mogelijk gemaakt door Dick Melkert. 

 

 

 


