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Bestuursjaarverslag WZ & PC De Rijn over 2020 
 
Doel 
De vereniging heeft als doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer 
algemeen te maken. Daarnaast probeert de vereniging haar leden zoveel mogelijk te binden door het 
organiseren van activiteiten die de teamgeest vergroten en het lidmaatschap van de vereniging 
aantrekkelijk te maken. De vereniging is daarvoor lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Zwem- en Poloclub De Rijn bestaat met ingang van 1 januari 2020 uit de volgende 
personen: 
           Sinds Aftredend in 
Voorzitter        Willy Zittersteijn  2018    2022 
Penningmeester      Kevin van Wijk  2013 2024  

(herkozen in 2020)  
 
Secretaris       Angelique Vullings  2013 2020 (gestopt) 
        Nicole Bakkum  2020 2024 
Zwemcommissie (voorzitter)               Berenice Michels  2019    2023 
Zwemopleiding (voorzitter)     Hilda Havinga  2016 20204 

 (herkozen in 2020) 
Waterpolocommissie (voorzitter)    Harrie Hekhuis  2014 2022 
 
 
Bestuurswisselingen 
Angelique Vullings heeft haar taken als secretaris van het bestuur neergelegd per maart 2020 en Nicole 
Bakkum heeft haar taken vanaf dat moment overgenomen. 
 
Vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert in principe eenmaal per 2 maanden in het clubhuis. Afgelopen jaar 
was door corona een bijzonder jaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat het bestuur slechts één keer fysiek bij 
elkaar is gekomen en de overige keren online heeft vergaderd. Ingegeven door persconferenties en 
beperkingen voor onze reguliere activiteiten, heeft het bestuur vaker vergaderd afgelopen jaar en is niet 
de termijnkalender aangehouden maar werd dit ingepland net na persconferenties. Zo zorgden wij 
ervoor dat er snel ingesprongen kon worden op aanpassingen vanuit corona.  
Juist door de beperkingen en noodzakelijke aanpassingen heeft het er ook gezorgd dat er in 2020 meer 
is afgestemd tussen de commissies. 
 
De geplande Algemene Ledenvergadering voor 19 maart 2020 heeft door corona niet plaatsgevonden.   
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Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Rijn bestaat op dit moment uit de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Het DB vergadert, indien nodig, in de maand dat er geen AB is. Leden die iets willen 
bespreken of vragen kunnen dit via e-mail aan het bestuur voorleggen of bestuursleden benaderen. Van 
deze mogelijkheid is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt. 
 
Werkwijze en relatie met commissies 
De commissies zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen hun eigen afdeling. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk. Communicatie, openheid en onderlinge samenwerking tussen afdelingen wordt 
door het bestuur erg belangrijk gevonden. Vanuit het algemeen bestuur wordt dit nagestreefd en wordt 
dit meegenomen naar de afdelingen.  
 
Belangrijke items 2020 
Een korte opsomming van een aantal zaken wat wij als bestuur dit afgelopen jaar hebben gedaan: 

• Corona heeft veel inzet en aandacht gevraagd gericht om te zorgen dat de vereniging, ondanks 
beperkingen, zoveel mogelijk voor haar leden kan betekenen en dat de vereniging gezond blijft. 
Er zijn coronaprotocollen opgesteld, alternatieve trainingslocaties gezocht, alternatieve 
trainingen aangeboden, de leden is met een mondkapje een hart onder de riem gestoken en aan 
de vrijwilligers is in december een attentie rondgebracht als blijk van waardering. 

• De impact van corona op de financiën voor de vereniging hebben extra aandacht gekregen. 

• Er is, mede dankzij corona, gestart met meer samenwerking tussen de afdelingen voor een 
gezamenlijk alternatief om in het voorjaar buitentrainingen aan te bieden en ook voor het 
gebruik van het bad is meer afstemming (en meebewegen) geweest om trainen in coronatijd 
mogelijk te maken.  

• De subsidie voor 2020 is verstrekt en de penningmeester heeft de subsidie voor 2021 
aangevraagd bij de gemeente Wageningen. 

• Er vindt overleg plaats met Sportfondsen over gebruik van het bad en in 2020 met name ook 
over coronaprotocollen, en aanpassingen in gebruik en huur van de locatie.   

• VOG aanvragen: voor vrijwilligers langs de badrand, die nog geen VOG hadden, zijn VOG’s 
aangevraagd en voor vrijwilligers met een VOG ouder dan 3 jaar worden ook nieuwe VOG’s 
aangevraagd. 

• Het dagelijks bestuur houdt ontwikkelingen bij vanuit de KNZB en houdt contact met de 
Sportraad Wageningen. 

 
Ledental 
Per januari 2020 had de Rijn 339 leden.  
  
Wageningen, april 2021 
 
 
Nicole Bakkum 
Secretaris  
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Jaarverslag 2020, elementair zwemmen 
 

Lesgevers 
Er was ook in 2020 nog steeds een enthousiaste vaste groep lesgevers/sters en tevens een klein aantal 
invallers. Allemaal personen die gecertificeerd zijn en zelfstandig les mogen geven.  
 
Aan het wedstrijdbad zijn er vaste lesgevers, zowel op de dinsdag als de vrijdag en indien nodig, een 
invaller. De gemiddelde leeftijd is best hoog, mooi zou wat capabele verjonging zijn, maar dat is tot op 
heden lastig vinden.  
In 2020 werden er kinderen van twee oudleden aangenomen, te weten van K. van Leendert en H. van 
Os. Zij hebben aangegeven te willen assisteren wanneer zij kunnen, we zijn daar erg blij mee. Geen van 
de ‘oudjes’ denkt er over om te stoppen, dat is een mooie bijkomstigheid. 
Kantwachten, ouders die een helpende hand toe reiken, zijn ook nog goed te vinden. 
 
Wachtlijst 
Op de wachtlijst stonden aan het eind van 2020 ruim 40 kinderen. Meer dan het jaar daarvoor, bijna een 
verdubbeling. 
 

Commissie 

De commissie elementair zwemmen bestond uit Berna van Es, Joke de Jong, Sigrid Leemeijer, Margo van 
Nieuwenhuijsen, Betsie van Loenen en Hilda Havinga.  
Margo van Nieuwenhuijzen heeft te kennen gegeven geen voldoening meer te vinden in het lesgeven en 
is gestopt per 1 juni 2020. Helaas, als vaste kracht op dinsdagen, maar we respecteren haar keuze. Wel 
mogen we in nood een beroep op haar doen. 
 
Superspetters en ABC 
We bieden twee methodes van leszwemmen aan; Superspetters en ABC. Er zijn veel ouders die hun kind 
de superspetters opleiding laten volgen maar ook de nationale Raad ABC methode houden we als 
vereniging aan. Het is niet minder, maar anders. En het ene bijt het andere niet.  
Het verschil is dat er 3x wordt afgezwommen bij ABC, bij Superspetters zwemmen ze 1x af en dan zitten 
de zwemmers op C diploma niveau. 
 
We zijn zelf zeer tevreden over het verloop van de opleiding Superspetters. In mei 2020 is de 4e groep 
Superspetters gestart. De 1e gestarte groep lest inmiddels in het wedstrijdbad en de zwemmers zijn 
(met horten en corona strubbelingen) op weg naar hun diploma. De Superspetters methode is nu alleen 
tijdens de laatste les in het instructiebad.  
 
In totaal zwommen in 2020 maar slechts 90 kinderen af voor diploma A, B of C. Dat is 51 minder dan in 
2019. Oorzaak is het uitvallen van zwemlessen (zwembaden gesloten i.v.m Corona). 

A-  53  
B-  57 
C-  31 



Wageningse zwem- en poloclub DE RIJN 

Postbus 281 – 6700 AG  Wageningen 
 

 

 

          

Bestuur 

 

 

     

 
In 2020 ontvingen we nog een handvol leszwemmers van de zwemschool van Van der Toolen. De mond 
tot mond reclame werkt prima. Ouders zijn zeer tevreden. 
Helaas is van der Toolen gestart met het organiseren van diplomazwemmen en hoeven ze geen gebruik 
meer te maken van zwembad de Bongerd (en WZ&PC De Rijn) 
 
De badpakken /zwembroeken die in 2019 zijn uitgegeven, zijn nog steeds van goede kwaliteit in 2020. 
Deze zijn misschien minder hard gesleten doordat er veel minder uren in het water vertoefd werd. 
 
Opleiding/scholing 
Er is geen bijscholing geweest in 2020, oorzaak ook hier weer de rommelige tijd van wel lesgeven, niet 
lesgeven. 
 
Jeanet Oostenbrink, Mechteld ter Horst en Miranda Luiken zijn gestart met de opleiding Lesgeven 
niveau 2. Ze konden al prima lesgeven, echter certificering is noodzaak om zelfstandig les te kunnen 
geven. Tineke v.d. Kraats zag er i.v.m mantelzorg en eigen gezondheid helaas van af, evenals Petra 
Versteeg. Zij zullen waar mogelijk gewoon assisteren bij de zwemlessen. Tanja Zittersteijn is na haar 
lesgeefniveau 2 ( 2017) gestart met opl. Niveau 3.  
 
Er is in 2020 (ook door ‘Corona’) geen Molenmarkt geweest. 
 
 
Namens de commissie elementair Zwemmen, 
Hilda Havinga 
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Jaarverslag 2020 waterpolo 
 

Algemeen 

Het seizoen 2019-2020 is tot corona goed verlopen, de teams hebben over het algemeen goed gespeeld 
in hun competities. In maart 2020 zijn echter de wedstrijden helaas gestopt. Het seizoen 2020/2021 is in 
september opgestart en in oktober voor het gehele seizoen gestopt. Bij de jeugd nemen een aantal 
spelers deel aan de regiotrainingen. Als extra scheidsrechters zijn gestart Max van Silfhout en Marco 
Gerritse. De trainers en coaches hebben gebruik gemaakt van het waterpolo-opleidingsplan (2018) in de 
trainingsopbouw in het seizoen. 
 
Spelend in seizoen 2019-2020 

Jeugd:   Senioren: 

• E-jeugd (onder 13) • Dames 1: Bond 2e klasse B (eindstand plek 7 van 10) 

• D-jeugd (onder 13) • Dames 2 

• C-jeugd (onder 15)  • Heren 1: Bond 3e klasse B (eindstand plek 2 van 12) 

• B-jeugd (onder 17) • Heren 2 

 • Heren 3 

 
Seizoen 2020-2021 

Voor het seizoen 2020-2021 zijn 3 jeugdteams ingeschreven. Er zijn 2 damesteams en 3 herenteams 
ingeschreven. 
 
Samenstelling waterpolocommissie 

• Voorzitter: Harrie Hekhuis 
• Secretaris: Eefke Vennegoor  
• Jeugd: Tanja Zittersteijn 

• Lid: Wil Zittersteijn 

• Materialen: Luuk van Amersfoort 
• Wedstrijdsecretaris: Cobi Izeboud/Hilda Havinga 

 
Scheidsrechters 

Tessa Tiemessen, Bjorn Pastoors, Marco Gerritse, Max van Silfhout 
 

Regioteams 2019/2020 

Csongor Bartfai 
Tariq van Laar 
Wessel Meeuwenberg 

Kaj Folkerts 
 
Regioteams 2020/2021  
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Jaarverslag 2020 Zwemcommissie  
 

1. Corona 
Ten gevolge van Corona is het zwemjaar (vrijwel) stilgevallen in de maanden maart – juni en 
opnieuw vanaf november. In de tussenliggende maanden is wel getraind en zijn een aantal (vooral 
onderlinge) wedstrijden gezwommen. Dit alles met strenge corona-protocollen. Dit heeft veel 
gevraagd van de inzet van vrijwilligers en zwemmers. 

 
2. De zwemcommissie  
De ZC is in 2020 uitgebreid met een senior wedstrijdzwemmer. In het eerste halfjaar was dat Jeroen 
Louwinger. Jeroen moest in de zomer weer stoppen i.v.m. zijn studie. In december is een nieuwe 
seniorzwemmer bereid gevonden (Johan Krakou), die dus vanaf januari 2021 toetreedt tot de ZC. 
De ZC bestond in 2020 dus uit de volgende leden: Berenice Michels (voorzitter), Rina Schimmel 
(secretaris), Rick van Nieuwenhuizen (penningmeester), Arian van Elst (zwemtechnische zaken), 
Nathalie Wakker (Swimkick), Nicole Bakkum (lid, secretaris AB), Fré Pepping (lid) en Jeroen 
Louwinger (lid, t/m juli 2020).  
 
De ZC vergaderingen worden bijgewoond door trainers; Hans de Korte, Ilona Vennegoor en (t/m juli) 
Ed Mol. 
 
3. Trainers/officials  
Trainers: Hans de Korte is zijn tweede seizoen als hoofdtrainer ingegaan.  
Ilona Vennegoor en Hans verzorgen samen de meeste trainingen voor de JJS 
(Junioren/Jeugd/Senioren).  
 
In verband met zijn werk in de zorg kon Thijs de Vos vanaf maart geen training meer geven.  
De vrijdagavondtraining wordt door Bert Jansen verzorgd.  
Ed Mol is gestopt als technisch Swimkick coördinator, dat is overgenomen door Rianne Broeder. Bij 
de Swimkick zijn twee nieuwe (jeugd)trainers begonnen: Cecilia van Dam en Hester Moene. Met 
corona zijn de landtrainingen op dinsdagavond stilgevallen. Sinds september worden landtrainingen 
in de sporthal aan de Marijkeweg verzorgd door Ilona.  
Door corona zijn de official-cursussen stilgevallen. 
 
Nieuwe vrijwilligers: Agnieszka en Arjan Wilkens, Manon Wieringa en Marieke Knol  
Nieuwe official: Miranda Luiken. Rob Spruit en Coline van Nellestijn zijn gestopt. 
 
4. Trainingen, Selecties en Wedstrijden 
Trainingen: Er vonden geen wijzigingen plaats in het trainingsschema, behalve tijdelijke 
aanpassingen i.v.m. corona. 
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In het voorjaar is een serie borstcrawltrainingen voor volwassenen gegeven. Dit was succesvol, veel 
deelnemers hebben aangegeven te willen deelnemen aan een vervolgserie. Dit wordt na corona 
weer opgepakt 
 
Selecties: Het verschil tussen de twee competitieteams is opgeheven, we zijn met een team deel 
gaan nemen aan de competitie. Dit team kwam uit in de A klasse regio Oost. De competitie is in 
verband met corona stilgevallen. 
 
Eind 2020 is deelgenomen aan het (landelijke) virtuele wintercircuit. Het wintercircuit is stilgevallen 
in de december lock down. De Rijn is als 12e geëindigd van de 38 deelnemende verenigingen. Er 
waren 31 individuele plaatsingen in de kwartfinales, die helaas niet doorgegaan zijn. 
De Rijn heeft dit jaar weer meegedaan aan het LAC circuit, zowel aan de voorrondes als aan de 
finale. 
 

5. Publiciteit 

Er is veel aandacht besteed aan artikelen op de website van de Rijn, op de facebookpagina en via de 
mail. In december is naar de Swimkick ouders een nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ verstuurd. 

 

 

Namens de zwemcommissie 

Berenice Michels, voorzitter 
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