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Samenvatting
Het afgelopen jaar was een druk maar gelukkig uiteindelijk een zeer succesvol jaar in de
geschiedenis van Aqua-Novio’94. De belangrijkste grote evenementen, de organisatie van de
Gelderse Kampioenschappen en het Karel Ockers toernooi waren weer een succes en bij de
afdeling synchroonzwemmen waren er maar liefst 2 Europees Kampioenen! Meer hierover
in de afdelingsverslagen. Aqua Novio was niet alleen actief om als zwemvereniging mee te
strijden om de hoogste zwem eer. Ook was onze vereniging actief op vele andere gebieden
die natuurlijk met de zwemsport te maken hebben. We organiseerden op 2/3 juli de Special
Olympics Nationale Spelen voor gehandicapten in het Erica Terpstra bad. Daarnaast werd
door één van onze wedstrijdzwemmers in het kader van wereld autisme dag op 5 juni een
zwemevenement in het open water in de Spiegelwaal, het nieuwe stukje Nijmeegse Waal,
georganiseerd, waarbij de baten ten goede kwamen aan de Nederlandse Autisten
Vereniging. Tevens waren we met de gehele vereniging (afdelingen synchroonzwemmen,
elementair zwemmen, waterpolo, wedstrijdzwemmen en de masters) actief om, in het kader
van “Swim to fight Cancer”, gelden te werven voor de bestrijding van kanker. Dat leverde
niet alleen veel geld op, ook bleek dat afdelingen in staat zijn om samen te werken, en hoe.
De kers werd in september op de taart gezet tijdens een open water zwemevenement in het
Apeldoorns kanaal waar al onze afdelingen met verschillende teams aan mee deden. Wij
hebben als Aqua-Novio’94 een acte de présence gegeven waar we met recht trots op zijn.
Lopende het seizoen is door de afdeling waterpolo i.s.m. Zwembad de Lubert in Groesbeek
en de Gemeente Berg en Dal een succesvolle pilot gestart op het gebied van ‘aangepast
waterbasketbal’.
Ook hebben wij, maar niet wij alleen, het initiatief genomen om te voorkómen dat het
zwembad de Dukenburg gesloten zou worden. Samen met de gemeente Nijmegen hebben
we een plan gemaakt om dit bad als een community bad te gaan exploiteren. Een bad dus
vóór de gebruikers gerund dóór de gebruikers van het bad. Meer hierover in het secretarieel
verslag. Last but not least hebben alle afdelingen een toename van het aantal leden laten
zien en hebben we kans gezien naast het aangepast zwemmen en het waterbasketbal nog
meer mogelijkheden te vinden om het komende seizoen de fysiek minder validen bij ons van
de zwemsport te laten genieten. We kijken hoopvol uit naar het volgende seizoen waarbij
we de zwemsport weer bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht willen brengen.
De focus op breedtesport en, voor zover onze financiële middelen dat toestaan, de
mogelijkheden scheppen voor onze talenten om zich te onderscheiden.

Wim Witjes, voorzitter
Sander Hagenbeek, secretaris
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Samenstelling bestuur in verslagjaar 2016-2017
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Samenwerking binnen het bestuur / Beleidsontwikkeling
Nu door de afdelingen iedere maand een goed financieel overzicht aangeboden werd, kon
Aqua Novio de focus verschuiven naar ledenwerving en een zo efficiënt mogelijk gebruik van
het beschikbare badwater. Daarnaast ook aandacht voor veiligheid, VOG, het vergroten
kennis bij de leden t.a.v. EHBO en reanimatie. Het resultaat mag er zijn: ALLE afdelingen
hebben meer leden aan het eind van het seizoen t.o.v. het begin van het seizoen.
Gedurende het seizoen zijn de vrijwilligerscontracten aangepast aan de eisen van de
belastingdienst. En zijn diverse processen geoptimaliseerd. Zo hebben de afdelingen WP en
WZ een eigen bankrekening in gebruik genomen. Het afgelopen jaar is Astrid van Hest ‘Ad
Interim’ toegetreden tot het bestuur van Aqua Novio voor de afdeling Wedstrijdzwemmen.
Onze scheidend Secretaris Sander Hagenbeek heeft gedurende het seizoen te kampen gehad
met verschillende gezondheidsproblemen. Hierdoor heeft hij een groot deel van zijn
vrijwilligerstaken in diverse besturen moeten afstoten. Omdat hij graag bij de zwemwereld
betrokken wil blijven heeft hij er voor gekozen zich te kandideren als bestuurslid bij de
Stichting (zelfbeheer) Zwembad Dukenburg waar hij thans actief is.
Website Aqua-Novio ‘94
In het komend seizoen zal in samenwerking met Red Frog gewerkt worden aan een nieuwe
opzet voor onze website. De bedoeling is dat de informatie van de afdelingen via een vast
stramien wordt weergeven.
Er is een e-mail protocol op gezet voor het zakelijk gebruik van @AquaNovio.nl. Ook is er
een start gemaakt met het – zoveel mogelijk – uniformeren van deze e-mailadressen. Onze
secretaris heeft een stichting bereid gevonden om een Google Apps account te sponsoren.
Op dit moment worden de bestaande e-mailadressen van bestuur omgezet naar deze
account. Het is in de toekomst ook mogelijk om bijv. als trainer een @aquanovio.nl adres te
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gebruiken. Het voordeel van dit systeem is dat de gebruikers naast een eigen web mailbox
ook documenten kunnen delen en opslaan in Google Drive. Hiervoor is totaal 30GB ruimte
gereserveerd. En er kan van diverse applicatie als Open Office gebruik worden gemaakt voor
gebruikers die thuis geen recente Word of Excel versie hebben.
Overleg met Sportfondsen
Ook dit seizoen is er regelmatig overleg geweest met Sportfondsen. We stellen dat de
communicatie tussen de partijen goed is met name daar waar het gaat over onderhandeling
van de mantelovereenkomst en het flexibel gebruik van badwater buiten de
mantelovereenkomst.
Samenwerking met Platform Nijmeegse Zwemverenigingen
Er is een paar keer overleg geweest met het platform. Het is goed om samen te zitten en te
horen wat er leeft bij de andere zwemverenigingen. Zo hebben we bijv. het Universitair
Sportcentrum bereid gevonden om startblokken in het Erica Terpstra bad en het
Sportfondsenbad West te subsidiëren. Het levert ook begrip op voor onze wensen van
flexibel gebruik van badwater, dit omdat bijv. waterpolo al zo vroeg in het seizoen klaar is
met de competitie en de training naar het Goffertbad verlegt. Het blijkt wel dat daarnaast
directe communicatie met Sportfondsen nodig is om concrete resultaten te bereiken.
Eigen beheer krijgen van bad Dukenburg
Sinds 1 juli jl. heeft de Stichting Zwembad Dukenburg de exploitatie van het bad van
Sportfondsen Nijmegen NV overgenomen. Deze Stichting werd opgericht door de
bestuurders Hans Heinink, Marcel Ruizendaal (Spetters) en Wim Witjes. Later kwam daar
Sander Hagenbeek bij. Nico Papaioannou heeft in de opstart fase veel werk verricht o.g.v.
de financiën. Ook onderhield hij onderhield de contacten met de bank o.a. voor het in
gebruik nemen van de nieuwe bankrekening en het boekhoudkundig verwerken van de
renovatie facturen. Bedrijfsleider Georg Dietrich was als beoogd beheerder zeer nauw
betrokken bij alle operationele zaken. (En dat waren er nogal wat.)
De renovatie in de zomermaanden is groots aangepakt. De accommodatie - met de kleed en doucheruimte in het bijzonder - heeft een opfrisbeurt gehad. Het bad is verduurzaamd
met o.a. een zonneboiler, triple glas, en diverse installaties die het energieverbruik ten
goede komen. Er zijn nieuwe vloeren gelegd. De bar en balie zijn vernieuwd en de
airconditioning werd vervangen De dead line: het bad binnen twee maanden weer open
stellen voor publiek is gehaald, al moeten sauna en enkele cosmetische zaken nog worden
afgerond.
Helaas verliep de overname exploitatie van Sportfondsen Nijmegen NV niet ‘zonder slag of
stoot’ en kostte het betrokkenen menig zweetdruppeltje tijdens de meer dan wekelijkse
bijeenkomsten met diverse partijen. De tegenwerking van het FNV bij het soepel verloop
van de personeelsovername van Sportfondsen Nijmegen was hier mede debet aan.
Niettemin zijn we door de inzet van bestuur en medewerkers erin geslaagd het zwembad na
een grondige verbouwing en verduurzaming op 5 september jl. te heropenen. Mede door
de bijdrage van Hans Heinink ziet ook de gemeente Nijmegen het nut van een community
bad zoals wij dat voor ogen hebben. En de steun die we vanuit de Gemeente Raad, het
College van B & W en de ambtelijke ondersteuning van Nijmegen mochten ontvangen was
dan ook groot. Zonder de onvoorwaardelijk steun van de gemeente Nijmegen zouden we
het waarschijnlijk niet gered hebben.
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Inmiddels is in de programmering van het bad een bezettingsgraad van 92% bereikt en dat
betekent dat we met de exploitatiesubsidie, die we van de gemeente Nijmegen mogen
ontvangen, op de lange termijn een goede toekomst voor het bad tegemoet gaan zien. Met
in ieder geval een kostenneutraal en wellicht een gematigd positief financieel resultaat. Het
badwater dat wij als Aqua-Novio’94 in bad Dukenburg gebruiken is, zoals verwacht,
toegenomen. Het vorige seizoen waren er 3 afdelingen die badwater in zwembad Dukenburg
gebruikten, nu maken alle afdelingen van Aqua Novio gebruik van badwateraanbod in
zwembad Dukenburg.
Zwemles methode
We zijn op alle dagen gestart met Superspetters. Deze lesmethode van de KNZB slaat aan en
wij maken uit de reacties op dat 99% van de ouders enthousiast is over deze zwemmethode.
Dat zien wij zelf ook terug in de goede resultaten van de zwemmers. Onze methode is speels
en sluit in onze ervaring beter aan op de ontwikkeling van de kinderen.
Vrijwilligers
We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een aantal
zeer ervaren instructeurs die hun sporen al ruim verdiend hebben. Jammer genoeg houdt
deze jarenlange ervaring ook in dat deze vrijwilligers wat op leeftijd beginnen te komen.
Begrijpelijkerwijs houdt dit ook in dat ze wat meer tijd voor zich zelf willen hebben en dat ze
blij zijn als ze wat taken over kunnen dragen. Dus als er nog vrijwilligers zijn die nog wat
extra’s willen doen dan kan dit.
En verder blijven wij op zoek naar vrijwilligers om te assisteren bij de zwemlessen. Dit blijft
een aandachtspunt. We houden nu eenmaal een behoorlijk verloop. Als kinderen stoppen
met zwemles of zwemmen dan stoppen de vrijwilligers vaak ook.
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Jaarverslag elementaire zwemmen seizoen 2015-2016
Als afdeling elementair hadden wij ook dit jaar een aantal duidelijke doelstellingen
1
2
3
4

Handhaving van het aantal leskinderen
Kwaliteitsverbetering van de zwemlessen
Veiligheid en communicatie
Invoering Super Spetter Plan

1 Het aantal leskinderen is vergeleken met het vorige seizoen nagenoeg gelijk gebleven 480.
Het ideale aantal is 450. De wachtlijst die er momenteel is, is 6 maanden, afhankelijk van de dag
en uur.
2 Om de kwaliteit van het lesgeven en de kwaliteit van de lesgevers te verbeteren is er naast de
opleiding tot zwemleider niveau 3 wederom een opleiding zwemleider niveau 2 gestart. Ook een
verkorte opleiding zwemleider niveau 2 (voor diegene met veel ervaring ) heeft plaats gevonden .
Het langdurig uitgeschakeld zijn van een aantal ervaren instructeurs heeft extra inzet gevraagd
aan anderen. Waarvoor Dank.
Ondanks bijna 100 instructeurs is extra hulp welkom. Speciaal bij het aangepast zwemmen (AZ) is
dringend behoefte aan hulp.
3 Veiligheid
Hieraan blijft gewerkt worden. Bijscholing reddend zwemmen , EHBO en reanimeren blijven of
zullen geregeld plaats vinden.
Communicatie
Het bijhouden van de vorderingen per leskind vindt plaats en zal verbeterd worden.
Communicatie onderling en met ouders vraagt noch veel aandacht
4 Per 1 sept 2015 is Superspetters van start gegaan, als pilot op 2 lesuren.
Na 12 lesweken zijn er nieuwe groepen gestart. Per 1 sept 2016 starten nieuwe leskinderen
alleen nog maar met Superspetters De pilotgroep is reeds in bad 4 en alle andere leskinderen Bad
4 en hoger krijgen nog lesonderricht volgens het zwem ABC. Ervaringen opgedaan bij de
pilotgroep worden nader uitgewerkt en ingevoerd bij de andere groepen De resultaten wat
betreft de ontwikkeling van de les kinderen is zeer positief.

Overige resultaten
Het afgelopen seizoen zijn er totaal 429 diploma’s uitgereikt:
A-diploma 173
B- diploma 149
C-diploma 60
Zv-diplma 27
AZ
11
Volwassenen 9
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Jaarverslag Masters seizoen 2015-2016
Algemeen
Het ledenaantal blijft redelijk stabiel, we hebben nu 68 leden en hadden er 70.
Op dinsdag hebben we in het gehele bad Meijhorst getraind en op woensdag in bad West waar we 1
baan hebben. Op vrijdagavond hebben we 5 banen in bad West en op zondagmorgen 2 banen in
West.
Op de donderdagavond hebben we van september t/m april de techniektrainingen doorgezet onder
leiding van Pieter-Sjoerd. We hebben geconstateerd dat de opkomst nogal wisselend is. Volgend
seizoen gaan we er mee door van oktober t/m april en liever van 20.00 tot 21.00. De trainingen op
dinsdag, vrijdag en zondag zijn doorgegaan t/m 15 juli. Vooral op de zondag zagen we een terugloop
van het aantal zwemmers. Dit zullen we evalueren in ons volgende overleg.
In juli en augustus kan er op woensdag in de Goffert gezwommen worden. De laatste vrijdagavond
training is er een clinic gegeven door Marcel van der Togt. Hij heeft ons tips gegeven voor open water
zwemmen. Dit was in het kader van Swim to fight cancer.
Het seizoen is wederom afgesloten met gezellige afsluiting bij Will in Malden.

Masteroverleg
Tijdens het Masteroverleg hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de aanstaande
wedstrijd; de Clubmeet op 17 september in het Erica Terpstrabad. We hebben ook besloten volgend
jaar een printer te kopen voor de Masters.
De commissie bestaat uit: Albert;secretaris en trainer, Wilma, Gregor, Pieter-Sjoerd; trainer, Peter;
webmaster en Nathalie.

Financiën
We zijn dit jaar geëindigd met een financieel overschot. We hebben extra geld ingezet voor de
techniektraining op donderdag en voor de extra trainingen op dinsdag, vrijdag en zondag in juni en
juli.

Wedstrijden
Deelname aan 23 wedstrijden, gemiddeld 4,7 persoon per wedstrijd. Meeste deelname aan GMK
Winterswijk (najaar): 14, Arnhem (voorjaar): 16, NMK-50 Eindhoven: 14.
Als kers op de taart met 13 personen van AN94 deelgenomen aan Europese
Masterskampioenschappen in Londen, dit grote aantal komt waarschijnlijk dat het niet zo ver van
Nederland is, aansprekend stad en Olympisch bad van 2012. Geen medailles behaald, positief
was deelname aan estafettes, negatief dat sommige dames niet in het Olympische bad hebben
gezwommen, maar in het trainingsbad.

Voornemen
Ons voornemen is om op 17 september de Clubmeet te organiseren in het Erica Terpstrabad.
Tevens hebben we gezocht naar een extra trainer en dit ons tot nu toe nog niet gelukt. We zullen
hier actief naar blijven zoeken. Dit jaar opnieuw techniektrainingen te geven in de Meijhorst. We
gaan binnenkort een eigen printer aanschaffen.
Trainers, webmaster, secretaris, officials, ledenadministratie en commissieleden allen hartelijk dank
voor jullie inzet van het afgelopen jaar.
Namens de afdeling Masterzwemmen van Aqua-Novio ‘94
Pauline van Loon, Voorzitter Masters

augustus 2016
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Jaarverslag afdeling synchroonzwemmen Aqua-Novio ’94, seizoen 2015 - 2016
Door goede wervingsactiviteiten en een uitstraling van een gezellige sportieve afdeling hebben we
tijdens dit seizoen een ledenaantal van 54 leden bereikt, ongekend voor de afdeling
synchroonzwemmen. Het nieuwe seizoen gaan we weer beginnen met 43 leden. Tezamen met dit
hoge ledental is het aantal vrijwilligers aan de badrand ook explosief gestegen. Een aantal van hen
heeft zich ook bereid verklaard om in het nieuwe seizoen trainerscursussen te gaan volgen.
Dit seizoen hebben we weer een meer dan geslaagd trainingsweekend gehad in Alverna, waar de
basis gelegd wordt voor een succesvol, maar vooral gezellig seizoen. Sinterklaas, de
Synchrosterrenshow, demonstraties en een drukke ouderavond zijn voor ons reeds standaard
activiteiten. De Jaarafsluiting heeft dit jaar plaats gevonden bij het zweefvliegveld in Malden. Dit is
dit jaar voor de laatste keer georganiseerd door Manon en Sharon Jasper, zij gaan ons verlaten.
Sharon is ook de trekker binnen onze afdeling voor Swim To Fight Cancer, waar we aankomende
september aan meedoen.
Omdat we vanaf half mei het water in West door het vertrek van WP volledig zelf moeten betalen
hebben we een nieuwe actie opgezet om leden te werven, het dolfijn-diploma. Kinderen konden drie
weken lang een synchroon programma volgen waarna ze een dolfijn-diploma kregen. Dit heeft
inmiddels verschillende nieuwe leden opgeleverd.
Sportief hebben we het dit jaar weer goed gedaan. Deelnames aan de finale van de Nederlandse
Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen, landelijke Interregio- en districtswedstrijden,
maar ook aan het Synchrokamp en de Super Synchrodag 2016 hebben goede resultaten opgeleverd:
12 medailles, 16 diploma's, en 14 limieten. Ons beste resultaat hebben we bereikt met onze mooie
groep masters die naar de Europese Kampioenschappen in Londen zijn geweest, Leontine en
Michelle zijn Europees kampioen geworden in hun categorie. Een uitmuntend resultaat. Met
afgelopen seizoen 1 van onze meiden in het districtsteam die gezwommen heeft in Luxemburg, en
met 6 selecties voor het districtsteam volgend seizoen én een selectie voor het Opleidingscentrum
Malden, zijn we klaar voor het volgende seizoen.
Tot slot bedanken wij alle ouders en train(st)ers die zich het afgelopen seizoen ingezet hebben voor
de afdeling.

Namens de afdeling synchroonzwemmen van Aqua-Novio ’94,
Martie Föllings, voorzitter
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Verslag Waterpoloafdeling Aqua Novio ’94 2015 – 2016
Wat ging er ( bijna ) mis:
1. De degradatie van het damesteam uit de 2e klasse Bond naar het District was door een aantal
omstandigheden ( kwaliteits- en personeelsproblemen ) niet te voorkomen.
2. Zoektocht naar een opvolger voor de vertrokken hoofdtrainer van de heren A-selectie.
Wat ging er goed:
1. Financieel is het seizoen 2015-2016 met een klein tekort afgesloten.
2. Flinke aanwas van jeugdleden onder 11 jaar, zodat aankomend seizoen met 2 jeugdteams
o11 de competitie 2016-2017 wordt ingegaan.
3. Heren 1 en Heren 2 hebben na een moeilijk seizoen 2015-2016 alsnog in de laatste
wedstrijd(en) degradatie kunnen afwenden en blijven aankomend seizoen in de Heren 1e
klasse Bond en reserve Heren 2e klasse Bond spelen, van belang zodat de aankomende
jeugdige talenten alsnog op een hoog niveau kunnen instromen en ervaring op kunnen doen.
4. Het Goffert-toernooi september 2015 was ondanks het mindere weer een succes.
5. Opstarten afdeling Waterbasketbal dat vanwege het maatschappelijk belang onder het
Algemeen Bestuur gaat vallen en de commissie Sportiviteit en Respect waarbij een aantal
ouders van jeugdleden deel van uitmaken.
Wat kan er beter:
1. Bestuurlijk een aantal vacatures invullen ( voorzitter, secretariaat, penningmeester).
2. Financieel neutraal te gaan draaien.
3. Badwater vinden voor aanwas jeugdleden o11

Namens de WPC Aqua Novio 94
H.R. de Vries
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Jaarverslag Wedstrijd Zwemmen 2015-2016
Net als ieder seizoen was dit ook een seizoen met ups and downs. De A selectie degradeerde uit de
Hoofdklasse en de B selectie promoveerde terug naar de district 1e klasse. Individueel en als team
met de NK estafette waren er heel veel successen. Alle zwemmers boekten veel vooruitgang in alle
selecties en het ledenaantal groeide gestaag. Door alle successen en het opbouwen van een goede
naam met het talententeam kwamen aan het einde van het seizoen een aardig aantal zwemmers
naar ons team van het Opleidingscentrum, maar ook naar de B selectie en minioren.
Sébas van Lith en Nyls Korstanje plaatsten zich beiden voor de EK senioren in december, maar helaas
was Nyls te jong: volgens de LEN bepalingen mocht hij uiteindelijk niet zwemmen. Sébas zwom een
NR senioren op de 200 school en eindigde op de EK met de estafette net op de 4e plaats. Nyls
kwalificeerde zich wel voor de EJK en behaalde daar een mooie 4e plaats bij de jeugd als eerste jaar
jeugdzwemmer. Verder werd het estafette team junioren 4 Jeugdteam van Nijmegen bij de
Nijmeegse sportprijzen, een echte kroon op hun werk van de afgelopen 4 jaar) en werd Nyls hier
uitgeroepen als Jeugdtalent.
In december kochten we onze eerste communicatieset waardoor de trainers directe feedback
kunnen geven aan de zwemmers. Dit was zo succesvol, dat we nog 2 andere sets kochten en ook een
tiental ouders kochten er voor hun eigen kind 1. Een echte innovatie op zwemgebied. Bij de NK’s
werden wederom meer titels behaald dan afgelopen seizoen en ook door meer zwemmers. Na de
NJJK kb stelden de trainers vast, dat we moeten zorgen, dat we de aansluiting met de top van
Nederland niet kwijt moeten raken en hiervoor stelden ze een nieuw plan op om de
trainingsintensiteit en het aantal trainingsuren aan te passen en ook de krachttrainingsuren uit te
breiden.
Individuele medailles op Nederlandse kampioenschappen werden gewonnen door Sébas van Lith,
Nyls Korstanje, Tim Korstanje, Kim van Dongen, Rens van Beek, Luna de Vries, Jarno Koster, Niels
Jansen en Thera Janssen. Thera Janssen won bovendien ook de Femke Race en de Inge de Bruin
bokaal en werd 2e bij de Pietercup. Overal groeide de groep die naar de regio en Nederlandse
kampioenschappen ging sterk en verwachten we met de N(JJ)K LB 2017 de vruchten te plukken van
het nieuwe trainingsplan. Nederlandse records werden er ook weer volop gezwommen in dit seizoen,
evenals ontelbare regiorecords
Ook de trainersgroep groeide dit seizoen en begonnen 3 trainers (Tim Furer, Kim Speekenbrink en
Angelique de Vries-Jacobs) aan hun trainer 3 opleiding, waarmee we klaar zijn voor de toekomst. Dit
seizoen zijn ook onze samenwerkingen geïntensiveerd met Topsport Gelderland, van onze
zwemmers en ouders verschillende workshops hebben gekregen onder meer over ouders van
talentvolle kinderen en een masterclass voeding. Tevens hebben zo goed als alle zwemmers die meer
dan 5 uur trainen een sportkeuring bij SENECA gedaan, waar we ook mee samen werken voor de
krachttraining. Ook de contacten met de gemeente zijn aanzienlijk verbeterd.
Twee jaar lang hebben we met de gemeente, Topsport Gelderland, Sportfondsen, het Platform, de
provincie, de HAN en de sportdirecteur van de Universiteit hard gewerkt om afgelopen seizoen
eindelijk in zwembad West en in het Erica Terpstra bad de al sinds 2009 standaard Omega
startblokken te monteren wat midden december 2015 gebeurde.
Tot slot was afgelopen seizoen ook een seizoen waarbij de afdeling erg maatschappelijk betrokken
was. Eerst waren we druk met het bijzonder goede initiatief van Tobias de Gans om de Blauwe Plons
te organiseren om aandacht te vragen voor autisme, wat een erg geslaagd evenement was. Hierna
begonnen we met het project voor Swim to Fight Cancer wat langzaam startte en uiteindelijk in een
stroomversnelling kwam en als afdeling een heel mooi bedrag opleverde en ook liet zien, dat we
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samen als vereniging hele mooie dingen kunnen doen! Tot slot het grootste project van het jaar
Special Olympics Nationale Spelen, enorm veel werk, maar oh wat een energie, dankbaarheid en
waardering kregen we terug bij dit geweldige evenement. Wat een mooi gevoel om de sporters met
een verstandelijke beperking het weekend van hun leven te geven en een klein radertje in het geheel
van 18 sporten te zijn.
Zwemmers, trainers, vrijwilligers allemaal heel erg bedankt voor dit geweldige seizoen wat bijna
alleen maar ups had!
Astrid van Hest, voorzitter ad interim afdeling wedstrijdzwemmen
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