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 JAARVERSLAG 2019 VAN ZWEMVERENIGING 'DE WATERWOLF' 

 
In het jaar 2019 trok SuperSpetters van elementair steeds meer nieuwe leden aan. Maar het tekort aan 
vrijwilligers werd wel steeds meer zichtbaar. De afdeling waterpolo kampte met de nieuwe spelregels 
en het afnemend aantal spelers. En bij recreatief liep alles zoals vanouds.  
Maar vergeleken met nu was 2019 toch nog een redelijk normaal jaar. 
 

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.  
Er is nu al een paar jaar geen vaste waterpolo commissie. Alle administratieve TC waterpolo taken die 

nodig zijn om het seizoen lopend te houden zijn wederom vrijwillig uitgevoerd door Tom Possel in 

samenwerking met de secretaris. 
   

De vereniging dreef ook in 2019 op de inzet van onze kaderleden. Binnen de vereniging zijn nu zo’n 
22 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 verenigingsgevoel en door hun belangeloze inzet voor een relatief lage 
contributie. De vereniging is hierdoor laagdrempelig, iets wat voor de zwemsport van levensbelang is.  

Dit jaar is het toch wel duidelijk geworden dat het tekort aan vrijwilligers de voortbestaan van onze 
vereniging ernstig in gevaar brengt.  
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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 tot 2016 was er een stabilisering in de dalende lijn, maar 
vanaf 2016 was er weer spraken van een daling.  

Ook dit jaar was er weer spraken van een daling. Het totaal aantal leden dat in het jaar lid is geweest is 
nu onder de 200 gezakt. Maar het aantal opzeggingen is dit jaar met de helft vermindert en het aantal 

jeugdleden is voor het eerst iets gestegen.  

 

 
 
Leden van de 
vereniging 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

leden jonger dan 18 264 226 212 199 169 147 125 113 77 65 69 

leden 18 of ouder 190 185 174 173 151 150 150 114 118 117 102 

lid per 31-12 349 329 321 292 236 248 247 227 195 182 171 

opgezegd in het jaar 105 82 65 80 84 49 48 70 66 51 26 

Totaal lid geweest 454 411 386 372 320 297 295 297 261 233 197 

aantal cluburen p/w 12 12 11 10 8 8 8 7,5 7,5 7,5 6 
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Spreiding van de leden per 31-12-2019 

De traditionele thuisbasis van de vereniging is Badhoevedorp, Zwanenburg en Amsterdam.  
Het grootste deel van de leden komt uit Badhoevedorp met 40 %.  

Het aandeel uit Amsterdam is met een procent gestegen naar 32 %.  

Het leden aantal vanuit Zwanenburg is gelijk gebleven, maar gestegen met 1% naar 13%.  
Met nu 105 van de in totaal 170 leden komt het merendeel van onze leden uit de gemeente 

Haarlemmermeer, 62%. Dit is 3 % meer als vorig jaar. 
 

Plaats 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Badhoevedorp 130 132 129 96 100 81 73 69 68 
Hoofddorp 17 18 16 11 8 14 8 8 7 
Lijnden 11 14 9 7 6 4 5 5 4 
Zwanenburg 36 35 28 19 21 24 19 22 22 
overig 
Haarlemmermeer 

6 13 10 8 4 6 6 4 4 

Amsterdam 162 139 123 87 90 84 68 57 55 
Halfweg 10 7 7 10 9 11 8 5 3 
Overig 14 14 7 10 7 6 8 12 8 
Totaal 386 372 329 248 245 230 195 182 171 
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Aantal leden naar activiteit per 31-12-2019 

Het aantal leden bij de laatste telling 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 % 2018 % 2019 %
Elementair zwemmen: 93 30% 92 30% 103 41% 118 47% 104 45% 80 40% 69 38% 75 44%
Recreatief: 92 29% 98 32% 55 22% 45 18% 47 20% 49 25% 47 26% 45 26%
Waterpolo: 74 24% 80 26% 67 27% 65 26% 58 25% 49 25% 45 25% 35 20%
Sportduiken/Snorkelen: 32 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Geen activiteit: 21 7% 33 11% 27 11% 21 8% 21 9% 20 10% 19 11% 17 10%
Totaal: 312 303 252 249 230 198 180 172  
 

 

 
 
De grootste verschillen vergeleken met het voorgaande jaar zijn de stijging bij elementair zwemmen 

en de daling bij het waterpolo. 
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Uitslag enquête  
Na aanleiding van de extra ingelaste ledenvergadering op 8 maart 2020 is er een enquête gemaakt en 

rondgegaan naar alle ouders van het elementair zwemmen. Van de ongeveer 40 gezinnen hebben er 15 
een respons gegeven. Aan de hand van de antwoorden is de onderstaande grafiek gemaakt. 

 

Vraag 2 van de enquête “Wat zou u willen doen?”, gevolgd voor meerde keuzen van funties, is uit de 
grafiek gelaten.  

Enquête 15  
1. Wilt u iets doen voor de vereniging?                 
Ja hoor 2  
Nee, ik heb echt geen tijd 9  
Misschien 4  
3. Als de zwemlessen van uw kind op een  andere avond zou plaatsvinden, welke dag heeft 
dan voorkeur?     
Geen, mijn voorkeur is maandagavond 5  
Dinsdagavond 2  
Woensdagavond 4  
Donderdagavond 1  
Maakt niet uit 3  
4. Bent u bereid meer contributie te betalen om betaalde instructeurs in te huren?      
Ja 14  
Nee 1  
5. Indien ja, hoeveel zou de jaarlijkse contributie omhoog moeten?    
0-25 Euro 4  
26-50 Euro 8  
51-100 Euro 3  
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Andere Ontwikkelingen  
 

Evenementencommissie  
Het kerstfeest ging dit jaar niet door i.v.m. te weinig mensen om te het te organiseren en een groot deel 

van de standaard aanwezigen die dit jaar niet aanwezig konden zijn. 

 
De verenigingsbarbecue aan het einde van dit seizoen gaat ook niet door, maar dit is in verband met de 

coronasituatie.    
 

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. 
 

Sportfondsen heeft aan de hand van het coronavirus een protocol gemaakt waar wij als huurders ons 

aan ons dienen te houden. Zij zijn als exploitant namelijk verantwoordelijk voor ons.  
Onderdelen van dit protocol zijn onder anderen: Thuis al je zwemkleding aantrekken onder je gewone 

kleding, thuis douchen, 1,5m afstand houden (ook in het water) en de nieuwe looproute te volgen. 
Naar via de hoofdingang en door de dameskleedkamers naar het zwembad en via de herenkleedkamers 

door naar buiten bij de bar. 

Of al deze maatregelen na de zomervakantie in het nieuwe seizoen (17 augustus) nog steeds van kracht 
zijn is natuurlijk nog de vraag, maar kans is wel aanwezig. 

 

Badhoevedorp, Juni 2020 
 

 


