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Hallo allemaal, 
Bij deze ontvangen jullie de 1e nieuwsbrief van 2018, met nieuws uit en over onze vereniging.  
 
De e-BADKUIP wordt minimaal 6x per jaar (bij voorkeur in de week na de bestuursvrgaderingen) per 
e-mail verzonden. Wilt U veranderingen van e-mail adres doorgeven aan de ledenadministratie! 
Daarnaast is voor het actuele nieuws is natuurlijk altijd onze website beschibaar. 
De planning voor de volgende nieuwsbrieven is (steeds 1 week na DB vergadering) 
2018 : 16 april , 25 juni , 3 september , 22 oktober , 24 december 
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Van de redactie: 
Langs deze weg wil ik laten weten dat ik geen foto’s meer kan maken van de wedstrijden. 
Ik heb dusdanige problemen met ze op de site van De Rijn te zetten dat het voor mij stopt. 
Ik kan het niet meer onder de knie krijgen en ben genoodzaakt telkens aan anderen te vragen. 
Die zijn best bereid, maar het werkt niet, die hebben ook niet altijd de tijd beschikbaar. 
Altijd heb ik het met plezier gedaan, maar hier houdt het op. 
Met sport groeten, Dick Melkert. 
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1 Van het Bestuur 
 
Gelukkig is de koude weer uit het land, nadert de griepgolf zijn einde en komt de lente dichterbij.  
Op 11 januari is de buitengewone Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze vergade-
ring zijn de voorstellen van het bestuur om de vereniging financieel gezond te houden, na een inhou-
delijke discussie, goedgekeurd. In deze nieuwsbrief staan de notulen van deze vergadering en de 
nieuwe contributie bedragen. 
In deze vergadering zijn alleen de begroting 2018-2019 en de contributie voor 2018 vastgesteld. Op 
donderdag 26 april 2018  wordt de Algemene Leden Vergaderingen gehouden, waarin de jubilarissen 
worden geëerd en het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Zet deze datum vast 
in je agenda, de bijbehorende stukken volgen nog. 
De laatste tijd waren er veel problemen met de geluidsinstallatie in het zwembad. Gelukkig wordt een 
nieuwe installatie aangelegd waar wij bij de eerste wedstrijd in maart gebruik van kunnen maken zo-
dat de zwemmers en het publiek weer goed geïnformeerd worden. 
Rest mij verder jullie allen succes te wensen met de laatste wedstijden in de competitie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico van der poel 
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1.1. Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 januari 
2018 

 

Aanwezig: Coos van der Poel, Joke de Jong, Rick van Wijk, Sigrid Leemeijer, Andrea 

Hovestad, Evert Hovestad, Cindy van Dam, Joyce Jansen, Bianca van Brakel, Hilda Ha-
vinga, Hans Wentholt, Henny Wentholt, Ed Mol, Fré Pepping, Ariam van het Hof(?), 

Tanja Zittersteijn, Patrick Gravemaker, Betsie van Loenen, Arie van Silfhout, Ed Zwem-
mer, Ruud Sloof, Wil Zittersteijn, Sanne van Amersfoort, Luuk van Amersfoort, Merel 

Koster-Ottens, Bert Jansen, Rianne Broeder, Gaby Zittersteijn, Nico van der Poel, Kevin 
van Wijk en Angelique Vullings.   

Afwezig (met kennisgeving): Margo van Nieuwenhuizen, Henry Turkenburg, Annika 
Folkerts, Charlotte Roodbeen, Jacco van der Poel, Paola Vullings, Inge Welgraven, Har-

men Welgraven, Jurriën van Oeveren, Jolanda Eimers en Wily Zittersteijn.  

 
1. Opening 

De voorzitter, Nico van der Poel, opent de vergadering om 20.05 uur. 
De secretaris, Angelique Vullings, leest de namen voor van de mensen, die zich hebben 

afgemeld voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. 
 

2. Begroting 2018/2019 
De penningmeester, Kevin van Wijk, geeft een toelichting op de begroting 2018-2019. 

Er komen een aantal vragen en/of opmerkingen van de aanwezige leden. 
- Verschil in trainerskosten tussen de afdelingen waterpolo en wedstrijdzwemmen is 

aanzienlijk. Antwoord: Kevin van Wijk legt uit dat dit volgens de afspraken is die 
zijn besproken tijdens de ALV van 2016 en zijn vastgelegd in het vrijwilligersbeleid 

van de vereniging.  
- Contributie-inning misschien in 12 maanden? Antwoord: Vanuit de zwemopleiding 

wordt opgemerkt dat dit niet handig is i.v.m. storneringen door leszwemmers in 

het verleden. Er is toen doelbewust gekozen voor 10 termijnen. 11 termijnen is 
akkoord. 

- Is het nu ook kostendekkend voor 2019? Antwoord: De verwachting is dat we 
voor 2019 kunnen volstaan met een lage contributieverhoging (inflatiecorrectie). 

Uiteraard blijft dit wel afhankelijk van het ledenverloop en het subsidiebedrag van 
de gemeente Wageningen. 

- Waarom wordt er getraind in Rhenen? Antwoord: Er is vanuit de wedstrijdzwem-
mers steeds minder animo voor de ochtendtrainingen. Hierop is gezocht naar al-

ternatieven in de avonden. In Wageningen is hier geen ruimte voor en in Rhenen 
wel. Zodoende is voor het zwembad in Rhenen gekozen. Om dit qua kosten be-

heersbaar te houden is ervoor gekozen om twee ochtendtrainingen op te gegeven 
(2 maal 1,5 uur). In Rhenen wordt op de donderdagavond 1,5 uur gehuurd.  

 
In deze ALV is ook de vraag beantwoord vanuit de ALV 2017 over differentiatie van con-

tributie. Binnen het Algemeen Bestuur is hier uitvoerig over gesproken. 
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Binnen het Algemeen Bestuur is besloten om hier niet voor te kiezen. Dit om de volgen-

de redenen: 

- Binnen onze vereniging is altijd de gedachte geweest om samen de baten en de 
lasten te delen. 

- Het Algemeen Bestuur is bang dat leden (of ouders van leden) hierdoor keuzes 
zouden moeten gaan maken tussen bijvoorbeeld waterpolo en wedstrijdzwemmen, 

of deze sporten op een minder hoog niveau moeten gaan uitoefenen om hierdoor 
het contributiebedrag niet te laten stijgen e.d. Dit past niet binnen de beleidsplan-

nen van de vereniging. 
- Administratief is het lastig om gedifferentieerde contributie vast te leggen en te 

controleren. Dit vergt een te grote last van als eerste de ledenadministratie, maar 
ook van de trainers/coaches. 

- Het Algemeen Bestuur vind het daarnaast lastig om te bepalen wat nu de basis-
voorziening is voor een lid en wat kan worden gezien als extra. Dit wisselt name-

lijk sterk per soort sport.  
 

De visie van het Algemeen Bestuur en de hierboven genoemde redenen voor het niet 

invoeren van een gedifferentieerde contributie zijn voorgelegd aan de leden. Zij deelden 
de mening van het Algemeen Bestuur en hiermee is het onderwerp differentiatie afge-

handeld. 
 

Namens de Stichting Vrienden van De Rijn geeft Wil Zittersteijn een korte uitleg over de 
werkwijze en de financiële situatie van de Stichting. Hij geeft aan dat de Stichting er fi-

nancieel goed voor staat, maar dat er natuurlijk geld moet blijven binnenkomen in de 
Stichting. De Activiteitencommissie is hier hard mee aan het werk. 

Als laatste geeft Wil Zittersteijn aan om, samen met het bestuur, in gesprek te willen 
gaan met de gemeente Wageningen om de subsidie voor de badhuur omhoog te krijgen. 

Dit aanbod wordt door het Algemeen Bestuur, in de persoon van Nico van der Poel van 
harte aangenomen. Nico van der Poel zal zo snel mogelijk met Wil Zittersteijn een af-

spraak maken om dit verder vorm te gaan geven. 
 

3. Contributieverhoging 

Het Algemeen Bestuur brengt twee voorstellen in stemming. 
 

- Contributie-inning in 10 of 11 termijnen 
Stemming: De leden stemmen unaniem in met een wijziging van contributie-

inning van 10 naar 11 termijnen. In de maand juli van ieder jaar zal er geen in-
ning plaats vinden. 

- Contributieverhoging 
Stemming: De leden stemmen, met één wijziging op het eerdere voorstel van het 

Algemeen Bestuur, in met de verhoging. Er wordt voor de leden van het waterpo-
lo/wedstrijdzwemmen onder 12 jaar en boven de 12 jaar een apart contributieta-

rief bepaald. De bedragen voor 2018 worden als volgt bepaald: onder de 12 jaar € 
384,78 per jaar en boven de 12 jaar € 415,58 per jaar.    
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4. Rondvraag 

 Er worden tijdens de rondvraag geen vragen meer gesteld. 
 

5. Sluiting 
Om  20.15 uur sluit Nico van der Poel de vergadering. 

 

Contributiebedragen 2018 

 
Leden  

  Omschrijving  

  

Per termijn (11x)  

 2017 2018 2018 

Leden zwemopleiding € 393,00 € 393,00 € 35,73 

Leden swimkick/zwemmen/waterpolo onder 12 
jaar 

€ 363,00 € 384,78 € 34,98 

Leden swimkick/zwemmen/waterpolo boven 12 
jaar 

€ 382,30 € 415,58 € 37,78 

4e lid swimkick/zwemmen/waterpolo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Leden masters/studenten* € 191,15 € 207,79 € 18,89 

* Geldt alleen voor studenten die lid zijn van een 
andere vereniging en 1 x per week trainen. 

 

  andere vereniging en 1 x per week trainen  
      

Donateurs € 35,00 € 35,00 

   

  Startvergunningen KNZB  

   (incasso in de maand februari) 

   Leden < 12 jaar € 3,50 € 3,75 

 Leden > 12 jaar € 35,00 € 36,25 
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2 Graag aandacht voor twee zwemactiviteiten. 

 
 

 
 
 
 

OP WOENSDAG 21 MAART 

 

SCHOOLWATERPOLOTOERNOOI 
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SPONSORZWEMMEN 
 

OP VRIJDAG 13 april 
 

Het wordt een gezellige avond met als doel geld in te zamelen voor extra middelen voor de vereni-
ging. 

  Programma: 

  18.00 – 19.30 uur parcours in instructiebad voor alle lesgroepen,  

op je eigen lestijd 

  18.00 - 18.30 uur sponsorzwemmen in het diepe bad voor leskinderen 

  18.30 - 19.15 uur sponsorzwemmen in het diepe bad voor swimkickers 

  19.15 - 20.15 uur sponsorzwemmen in het diepe bad voor waterpolo-  
en zwemleden tot en met 12 jaar. 

 

Je krijgt een brief met uitleg en een intekenlijst voor sponsors. 
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3 Wedstrijdzwemmen 

3.1 Van de Zwemcommissie 

 
Begin maart staat veel zwemmers nog een stevig programma te wachten, het zwemseizoen loopt 
immers tot eind juni! We lopen even de belangrijkste zaken door. 

3.1.1 Wat weet Wageningen van ons? 

De afgelopen maanden is een aantal artikelen in de lokale krant geplaatst o.a. over de schoolzwem-
kampioenschappen, over de doorstroming van de zwemmers uit Swimkick naar de minioren, en over 
de verschillende wedstrijden. Er is helaas niet altijd plaats voor onze foto’s. Maar we gaan hier de 
komende periode stug mee door, we moeten aan de weg blijven timmeren. 

3.1.2 De extra ledenvergadering van 11 januari 

Er waren flink wat zwemouders en zwemmers aanwezig. De Zwemcommissie moet nu zien hoe we 
de bezuiniging op de post ‘extra wedstrijden/trainingen’ op gaan vangen. Dat doen we door nog kriti-
scher naar de uitgaven te kijken zodat we voor de rest van het seizoen 2017 – 2018 de spelregels 
niet hoeven aan te passen. Het kan zijn dat er voor het seizoen 2018 – 2019 wel af en toe  een eigen 
bijdrage zal worden gevraagd voor wat we ‘extra wedstrijden/trainingen’ noemen; de kerstwedstrijd, 
buitenlandse wedstrijden en trainingskampen. 

3.1.3 De wedstrijden in januari en februari 

Door de veranderde competitieopzet hadden  we  zowel in januari als februari wedstrijden in de lan-
delijke competitie. Dat is goed, zeg maar gerust heel goed, verlopen. De Rijn 1 zwom in Wapenveld 
en Barneveld en dat leverde voor ronde 2 een 13e plaats en voor ronde 3 een 4e plaats op en een 8e 
plaats in de tussenstand. Laatste wedstrijd is op zaterdag 17 maart. Onze achterstand op nummer 7 
is minder dan 2 seconden. 
De Rijn 2 zwom in Doesburg en in Zetten en dat leverde beide keren een 3e plaats op en ook een in 
de tussenstand staan we op plaats drie. Voor dit team zijn er nog twee wedstrijden (17 maart en 21 
april). Er is een flinke voorsprong op de nummers 4 en 5 van 120 en 153 punten, als we deze 3e 
plaats vast weten te houden is er promotie naar de 2e klasse. 
(Af en toe komen er vragen over de puntentelling die je kunt vinden op de site van de KNZB en die 
ook op onze facebook pagina is geplaatst. Eén seconde staat voor 1 punt, de ploeg met de minste 
punten wint, bij de Rijn 1 tellen twee zwemmers mee voor de puntentelling, voor de Rijn 2 maar één 
zwemmer., bij een diskwalificatie of geen deelname krijg je een vervangende tijd en dat betekent 
strafpunten). 
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3.1.4 Trainingen in Utrecht – en dan naar Bochum! 

Inmiddels is er al drie keer getraind op de zondagochtend in Utrecht. Jullie hebben hierover kunnen 
lezen op facebook. De eerste echte wedstrijd in een lang bad hebben we moeten verschuiven; die 
wedstrijd stond voor 24 maart maar werd, zonder overleg, verschoven naar 31 maart (Paaskamp) en 
dus doen we dit nu op 11 maart in Eindhoven en we laten 31 maart schieten. Het weekend in Bo-
chum (21 – 22 april) zal een mogelijkheid zijn om je te plaatsen voor de Regiokampioenschappen 
met een 50-meter bad tijd, maar je kunt je ook plaatsen met een 25-meter bad tijd. Door een bijdrage 
van de Stichting Vrienden van de Rijn kunnen we de kosten voor het weekend in Bochum beperkt 
houden. 

3.1.5 Paaskamp 2018 

Jullie hebben de aankondiging/oproep voor opgave gezien en hier snel op gereageerd, dat maakt het 
voor de organisatoren allemaal wat makkelijker. Ook  voor het Paaskamp ontvingen we een bijdrage 
van de Stichting. Het voorbereidende werk is in volle gang, dat hebben jullie zien op facebook.  Alle 
beschikbare plaatsen zijn bezet en ook dat helpt om de kosten te drukken. 
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3.1.6 Enkele mindere bekende zwemmers! 

De meest actieve leden trainen 5 – 6 keer per week en zwemmen mee met verschillende wedstrij-
den. Er zijn echter bij de Rijn ook wat minder bekende leden maar dat wil niet zeggen dat ze minder 
actief zijn. Sommigen trainen alleen bij onze vereniging. Hans Cozijn en Julie von Gruenigen stellen 
zich voor! 

3.1.6.1  Mijn naam is Hans Cozijn 

en ik woon sinds het jaar 2000 in Wageningen. Twee jaar geleden ben ik lid geworden van de Rijn, in 
de master groep. En ik wil hier graag vertellen hoe dat zo gekomen is. 

Ik kom oorspronkelijk uit Noordwijkerhout, in Zuid Holland. Ik heb daar heel lang geleden, van mijn 6e 
tot mijn 16e, gezwommen bij ZVN. Daarna kreeg ik het te druk met andere dingen, zoals een studie 
(Maritieme Techniek, in Delft), een baan (bij het MARIN in Wageningen) en een gezin (vriendin Do-
rien, dochter Nina en zoon Jasper). Maar het water bleef roepen. In 2012 deed ik voor het eerst mee 
aan de Amsterdam City Swim. Dat is een zwemtocht van 2 km door de Amsterdams grachten, om 
geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS, een dodelijke spier- en zenuwziekte. Ik zocht een trai-
ningsschema en begon in mijn eentje 3 keer per week te zwemmen, in de Vrije Slag in Bennekom. 
Oefenen in buitenwater hoorde er natuurlijk ook bij. Vroeger hield ik helemaal niet van koud en mod-
derig water waarvan je de bodem niet kan zien, maar hoe vaker je buiten zwemt, hoe leuker het 
wordt ! 
Na een paar jaar aanmodderen wilde ik het wat serieuzer aanpakken en kwam ik bij de Rijn terecht. 
Nu train ik twee keer per week, op dinsdag- en donderdagochtend. Af en toe doe ik ook met wedstrij-
den mee. Ik val een beetje uit de toon als 40-plusser, maar gelukkig ben ik niet de oudste (ik noem 
geen namen, Eric). Verder zwem ik ook wedstrijden in buitenwater. Bijvoorbeeld de Speedo Swim-in 
(in Leiden), of de jaarlijkse wedstrijd in de Bosbaan in Amsterdam. Wil je ook eens een wedstrijd in 
buitenwater zwemmen ? Laat maar weten, dan vertel ik je hoe dat in zijn werk gaat ! 
 
 

 
Foto: Hans in de Leidsche Vaart, de trein kwam als eerste aan!! 
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3.1.6.2  Actually I, Julie von Gruenigen,  am a triathlete. 

As much as I know, triathletes are not very popular among swimmers. But last fall I decided to start 
working a bit more on my swimming technique. Where could I do so better, than with the real swim-
mers? This was a great decision. My swimming has improved more in a few weeks, than it had over 
the last 3 years, when I was training by myself or with other triathletes. I really enjoy training in com-
pany. It’s so motivating and a lot of fun! I also think the coaches are great. Thank you so much Her-
bert and Ilona. 

Of course it’s brutal to get up at 5 in the morning. But when you make it there (which is not always the 
case) it’s all worth it. Because I am a long distance triathlete, I have to train a lot also besides the 
swim training. I usually swim, bike run and do strength training between 15 and 25 hours per week. 
But I love the diversity of the different sports and I have so much fun even thought this might sound 
like a lot. In 2018 I plan to race mainly half and full distance triathlons. The first ones that are coming 
up are Challenge Gran Canaria in April and Ironman Lanzarote in May. After that I will decide what 
other races I will be doing." 
 
 

 
Foto: Julie tijdens de wissel van zwemmen naar fietsen tijdens de beroemde Ironman op  Hawaii! 
 
Of het op de Bosbaan is of in verre oorden, we zullen de prestaties van Hans en Julie in de gaten 
houden!! 
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4 WaterPolo 
 
Wegens ziekte helaas deze keer geen nieuwtjes van het waterpolo front. 

5 Zwemopleiding ABC 
 
Wegens ziekte helaas deze keer geen nieuwtjes van het zwemopleiding front. 
 

6 De Activiteitencommissie 
 
Hallo allemaal, 
 
Hier nog even een kort bericht van de Activiteitencommissie. Wij hebben 5 januari jl. ,tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, de prijsuitreiking gehouden van de Grote Clubactie 2017. 
Die avond zijn Luca Thimister, Dominique de Briais Backer en Cecilia van Dam in de prijzen geval-
len. Luca Thimister is eerste geworden van de verkopers en heeft de badjas gewonnen. Bei-
de dames hadden helaas net één lot minder verkocht. Zij wonnen allebei een kappersbon van onze 
sponsor Kapsalon Jansen Pruiken uit Heelsum. Alle drie de winnaars nogmaals van harte gefelici-
teerd. 
 
Wij hopen dat dit natuurlijk de andere verkopers, maar ook alle leden die geen loten hebben ver-
kocht, zal aanmoedigen om bij de Grote Clubactie 2018 nog meer loten te gaan verkopen. De activi-
teitencommissie komt hier in de loop van dit jaar op terug.  
 

 
 
 


