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 JAARVERSLAG 2017 VAN ZWEMVERENIGING 'DE WATERWOLF' 

 

2017 is voor onze vereniging een jaar van veranderingen geweest. Een jaar waarbij de afdeling  Elementair 

zwemmen heeft besloten om  over te stappen naar een andere zwemlesmethode en veel tijd en energie heeft 

gestoken in de vele voorbereidingen hiervan. Een jaar waarbij onze beide waterpolo heren teams zijn 

promoveerden naar een hogere competitie, maar wij dit seizoen helaas geen jeugdpolo team hebben 

kunnen inschrijven. Verder is de manier van in-/uitschijven nu gestroomlijnder, was het financieel een 

positief jaar en beschikt elk kaderlid nu over een VOG volgens de nieuwe richtlijnen van de KNZB.  

 

De reguliere verenigingsactiviteiten hebben zoals elk jaar weer met veel inzet van ons vrijwillig kader 

plaats gevonden. 

Onderstaand is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving 

van onze vereniging opgenomen. Samen met de jaarverslagen van de verschillende afdelingen krijgt u 

een mooi beeld van onze actieve vereniging. 

 

Structuur van de vereniging 

De vereniging is qua structuur gelijk gebleven en opgebouwd uit drie afdelingen, te weten elementair 

zwemmen, recreatief zwemmen en waterpolo. De afdelingen hebben een eigen technische commissie, 

waarin een aantal kaderleden, een bestuurslid en soms niet kaderleden (bijvoorbeeld ouders) zitting 

hebben. De technische commissies zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen 

hun afdeling (lessen, trainingen) en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten 

(competities, wedstrijden, feesten etc.). Elke technische commissie heeft daartoe een eigen budget.  

Het aantal vergaderingen van de commissies varieert per commissie. 

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur van drie personen en een algemeen bestuur van zes 

personen (incl. DB). In het algemeen bestuur hebben naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, 

penningmeester) de voorzitters van de technische commissies recreatief, waterpolo en elementair 

zwemmen zitting. Het dagelijks bestuur vergaderde dit seizoen een keer, het algemeen bestuur vijf 

keer.  

 

De vereniging dreef ook in 2017 op de inzet van onze kaderleden. Binnen de vereniging zijn zo’n 28 

kaderleden actief, allen op puur vrijwillige basis zonder enige vorm van vergoeding. De inzet van deze 

mensen is van levensbelang voor onze vereniging; het maakt de vereniging een echte vereniging.  

Zij zorgen voor het verenigingskarakter/gevoel en door hun belangeloze inzet voor een relatief lage 

contributie. De vereniging is hierdoor laagdrempelig, iets wat voor de zwemsport van levensbelang is.  

Echter zoeken wij nog altijd meer kaderleden. Vooral op de afdeling waterpolo is er bijvoorbeeld al 

tijden een ernstig tekort aan scheidsrechters. Maar ook de afdeling elementair komt af en toe nog 

handen te kort. Verder heeft onze penningmeester aangegeven dat dit haar laatste jaar was in deze 

functie. Er is nog geen vervanger gevonden.  

Er is ook nog geen vaste waterpolo commissie  gevonden. Gezien de hoeveelheid taken bestaat de 

mogelijkheid dat deze functie door meerdere personen gevuld kan worden. Alle TC waterpolo taken 

die nodig zijn om het seizoen lopend te houden zijn vrijwillig uitgevoerd door Tom Possel.  
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Aantal leden van de vereniging 

De basis van de vereniging vertaalt zich natuurlijk ook de talloze activiteiten die de verschillende TC ‘s 

ondernemen en het aantal leden. De laatste jaren (vanaf 2005) hebben we te maken met een tendens 

van dalende ledenaantallen. Vanaf 2014 was er een trendbreuk te zien en in 2015 was het leden aantal 

vrijwel gelijk gebleven. Vanaf 2016 is er weer spraken van een daling.  

In 2017 was dit ook het geval. Dit jaar was de daling het grootst bij de leden onder de 18.   

 

 
 

Leden van de 
vereniging 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

leden jonger dan 18 300 264 226 212 199 169 147 125 113 77 
leden 18 of ouder 180 190 185 174 173 151 150 150 114 118 
Totaal lid geweest 480 454 411 386 372 320 297 295 297 261 
opgezegd in het jaar 121 105 82 65 80 84 49 48 70 66 
lid per 31-12 359 349 329 321 292 236 248 247 227 195 
aantal cluburen p/w 12 12 12 11 10 8 8 8 7,5 7,5 
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Spreiding van de leden per 31-12-2017 

 

De traditionele thuisbasis van de vereniging is Badhoevedorp, Zwanenburg en Amsterdam.  

Het grootste deel van de leden komt uit Badhoevedorp met 37 %. Amsterdam is 35 %. Het aandeel 

vanuit Zwanenburg is nog steeds 10%. Met 57% komt het merendeel van onze leden uit de gemeente 

Haarlemmermeer. Dit is 1 % meer als vorig jaar.  

 

Plaats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Badhoevedorp 130 132 129 96 100 81 73 

Hoofdddorp 17 18 16 11 8 14 8 

Lijnden 11 14 9 7 6 4 5 

Zwanenburg 36 35 28 19 21 24 19 

overig Haarlemmermeer 6 13 10 8 4 6 6 

Amsterdam 162 139 123 87 90 84 68 

Halfweg 10 7 7 10 9 11 8 

Overig 14 14 7 10 7 6 8 

Totaal 386 372 329 248 245 230 195 
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Aantal leden naar activiteit (per 31-17): 

Het aantal leden per 31 december 2017 was als volgt over de verschillende afdelingen van de 

vereniging verdeeld (het totaal is afwijkend van eerder vermeld getal vanwege leden met meerdere 

activiteiten): 

 

Activiteit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elementair zwemmen: 93 ( 30% ) 92 ( 30% ) 103 ( 40% ) 118 ( 47% ) 104 ( 45% ) 80 ( 40% ) 
Recreatief: 92 ( 30% ) 98 ( 32% ) 55 ( 22% ) 45 ( 18% ) 47 ( 20% ) 49 ( 25% ) 
Waterpolo: 74 ( 24% ) 80 ( 26% ) 67 ( 27% ) 65 ( 26% ) 58 ( 25% ) 49 ( 25% ) 
Sportduiken/Snorkelen:  32 ( 10% ) 0 0 0 0 0 
Geen activiteit:  21 ( 6% ) 33 ( 11% ) 27 ( 11% ) 21 ( 8% ) 21 ( 9% ) 20 ( 10% ) 
Totaal: 312 303 252 249 230 198 
 

Bij het elementair zwemmen en waterpolo is in 2017 een daling te zien in het aantal leden.  

Het leden aantal van elementair is inmiddels alweer iets gestegen. 

 

Andere Ontwikkelingen  

Clubhuis 
Ook dit seizoen diende het voormalige clublokaal van handbalvereniging Sv VOS aan de 

Raasdorperweg 28a in Lijnden als ons clubhuis. De opkomst was dit jaar hoger dan vorig jaar. 

 

Kerstfeest 
Het kerstfeest, dat dit seizoen op 23 december plaatsvond, was geen succes qua opkomst. De opkomst 

was zo’n 33 mensen. De helft van het jaar daarvoor. Dit had waarschijnlijk met de datum te maken. 

Voor volgend jaar zal de datum iets verder van de daadwerkelijke kerstdagen gezet worden.  

 

Sponsors 
Leden van de club hebben dit jaar gezorgd voor Sponsoren. Dit heeft in ieder geval een donatie 

opgeleverd van Eyecare-Brilservice. Ook zijn wij in zee gegaan met SponsorKliks.  

 

Website 
Op onze website zijn een paar dingen verandert. Het inschrijven en uitschrijven bij de vereniging gaat 

nu d.m.v. een digitaal formulier dat te vinden is op onze website onder de tab “Info”. En dus niet meer 

via een uit te printen inschrijfformulier die bij iemand van de club word afgegeven! Ook de contributie 

en uitleg over Clubcollect zijn nu onder deze info tab te vinden.  

Verder zijn er nu ook banners van de eerder genoemde SponsorKliks en sponsoren geplaats op onze 

website.    
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SuperSpetters 
Onze vereniging is dit jaar vanaf februari 2018 overgestapt van de ABC-zwemlesmethode van de NRZ 

naar het SuperSpetters van de KNZB. De TC elementair zal hier meer over uitleggen. 

 

Sportfondsen 
De exploitatie van de zwembaden en de sporthallen in de gemeente ligt al vele jaren in handen van 

Sportfondsen Haarlemmermeer BV. Voor de komende jaren blijft Sportfondsen Haarlemmermeer BV 

de exploitatie verzorgen.  

 

KNZB 
Onze vereniging maakt sinds 2014 onderdeel uit van regio Mid-West. De samenwerking met de regio 

wordt, op het gebied van Waterpolo, nog steeds als stroef en bureaucratisch beschouwd.  

De app Sportlink is reeds verbeterd, maar nog niet ideaal. 

De KNZB heeft besloten dat vanaf 2018 ieder kaderlid (dat langs de kant staat) verplicht is een VOG 

(Verklaring Omtrent Gedrag) te hebben. Inmiddels zijn alle kaderleden hiervan voorzien. 

  

Badhoevedorp, April 2018 

 

 


