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Jaarverslag dagelijks bestuur Aqua-Novio’94
De goede weg die we vorige jaren op vele vlakken hebben ingeslagen hebben we vol
enthousiasme zo goed mogelijk proberen te volgen. Meldde we vorig jaar nog een groei van
de leden in alle afdelingen, dit jaar hebben we moeten constateren dat er een stabilisatie
van het ledenaantal met bij sommigen een klein ledenverlies is opgetreden. Is dit
alarmerend ? Geenzins. Ook dit jaar hebben de diverse wedstrijdafdelingen goed
gepresteerd. Qua prestaties zowel als financieel. Zie hiervoor de verslagen van de afdelingen
verderop in dit verslag.
Wat als een rode draad terugkomt bij het bestuur en de diverse afdelingen is dat er altijd
vraag is naar vrijwilligers om voor de essentiële begeleiding, toezicht en leiding in de diverse
geledingen van onze vereniging zorg te dragen. Hiermee worden we met name
geconfronteerd als er mensen op sleutelposities weggaan of wegvallen. Het afgelopen
seizoen waren dat er behoorlijk wat, eigenlijk teveel in een kort tijdsbestek.
We hebben definitief afscheid moeten nemen van ons lid van verdienste Albert van Meteren
die op diverse vlakken actief was binnen de de vereniging. Met name bij waterpolo, maar
ook bij elementair zwemmen. Ook als het ging om het organiseren van evenementen
konden we altijd een beroep op onze ‘Appie’ doen. Jan Rijken heeft vanwege zijn
gezondheid afscheid moeten nemen als voorzitter van de afdeling elementair zwemmen. Hij
is opgevolgd door Irma Dietrich. Jos Prudon en Fred Adriaansen zijn jarenlang instructeur
elementair zwemmen geweest en hebben afscheid genomen. Ook Hans van Maastricht,
John Olde Hengel en Pieter-Sjoerd de Wijn hebben jarenlang als trainers wedstrijdzwemmen
/ masters langs de badrand gestaan en nu afscheid genomen. Verder Monique van Bart,
jaren als verenigingssecretaris actief geweest, heeft afscheid genomen. Monique heeft de
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afdeling aangepast zwemmen opgezet en gedurende een aantal jaren met veel toewijding
en doorzettingsvermogen de zwemmers begeleid die extra aandacht en begeleiding nodig
hebben in het watervrij worden of als ze dat al zijn om met plezier de zwemsport kunnen
beoefenen tot aan het behalen van de diploma’s toe. Dit overzicht beoogt niet om een
compleet overzicht te geven van mensen die weggegaan zijn, maar last but not least hierbij
gemeld dat we ook van Freek van Workum, jarenlang voorzitter van Aqua-Novio’94 en nu als
lid van de kascontrole commissie afscheid gaan nemen. Freek blijft lid, maar nu even niet
meer in een actieve functie.
Allen die zich ingezet hebben voor Aqua-Novio’94 een welgemeend bedankt !
Alles optellend is er dientengevolge zowel in kwantiteit als kwaliteit een vraag naar
vrijwilligers die op dit moment het aanbod overstijgt. Binnen het dagelijks bestuur dat al
tijden op zoek is naar een secretaris, maar ook binnen de genoemde afdelingen. Dat ook
beleid binnen de afdeling noodzakelijk is om op de iets langere termijn een stabiele
omgeving te creëren waarin naast de breedtesport ook ruimte is voor topsport is evident. De
afdelingen waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen en sommige masters
hebben allemaal topsportambities of willen in ieder geval beter presteren. Ontwikkeling van
beleid binnen de afdeling zoals we nu zien bij waterpolo is dan ook een goede stap in die
richting.
Website Aqua-Novio ‘94
Op de huidige website is er veel content dat niet meer up to date is. Er worden door de
afdelingen essentiële zaken zoals bijv. de rechten en plichten van het lidmaatschap niet op
een uniforme wijze weergegeven en de website komt niet goed op een smart phone uit de
verf. Redenen waarom er een commissie in het leven is geroepen om hier verandering in aan
te brengen. Helaas heeft dit nog niet tot zichtbare resultaten geleid. Wel is de website
commissie actief en wij hopen het komende seizoen resultaten te boeken.
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
Tijdens het jaarlijks terugkerende overleg met het platform proberen we de
badwaterwensen af te stemmen. Er blijkt een tekort aan badwater met name op de prime
time uren. Op initiatief van de gemeente Nijmegen zijn wij samen met de verenigingen in het
platform betrokken bij de inventarisatie van de badwater wensen die leven in Nijmegen nu
en over 10 jaar.
Dukenburg
Conform de verwachtingen is het eerste jaar van de exploitatie van zwembad Dukenburg
positief afgerond. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan optimalisatie van het bad. Op het
gebied van zwembadtechniek zijn er diverse aanpassingen geweest en zullen er nog een
aantal volgen. Aqua-Novio’94 heeft een behoorlijk aandeel gehad in het leveren van
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vrijwilligers waarvan er inmiddels een aantal een vast contract aangeboden hebben
gekregen. Door Aqua-Novio’94 is er meer badwater afgenomen en is er een uitbreiding van
trainingsmogelijkheden gerealiseerd. Ook zijn er een beperkt aantal activiteiten van
elementair zwemmen verplaatst naar zwembad Dukenburg, waardoor er een besparing is
gerealiseerd op uitgaven.
Een ander opvallend punt is dat er een vorm van samenwerking is ontstaan voor het
aangepast zwemmen waardoor de doelgroep beter gefaciliteerd kan worden.
Nieuwbouw zwembaden
Vanuit de gemeente Nijmegen is er gestart met een onderzoek naar de behoefte van
zwemwater in de komende decennia. Zij hebben hiervoor o.a. het Bureau TREEM
ingehuurd. Inmiddels zijn er een tweetal sessies geweest waarin de behoeften zijn
geïnventariseerd van de gebruikers van het badwater. Andere geïnterviewden zijn de
huidige exploitanten. De basis van dit onderzoek is ingegeven door de ouderdom van
zwembad Dukenburg en zwembad West. Belangrijke parameters zijn gebruik, exploitatie
kosten, demografische ontwikkelingen over een langere termijn en de ambities van
Nijmegen als sportstad.
Een voorstel wat door Aqua Novio’94, Waalsprong, HAN, en Stichting Zwembad Dukenburg
is neergelegd is 3 nieuwe baden. 2 ter vervanging van de huidige baden plus een extra bad in
Nijmegen-Noord waarbij 1 van de baden een 50 meter bad dient te zijn.
Overleg gemeenten
Contacten met de gemeente Nijmegen zijn goed. We worden door de wethouder en haar
ambtenaren serieus genomen en er wordt naar ons geluisterd. Deze situatie leidt tot
gezonde discussies waardoor we onder andere een extra subsidie voor het aangepast
zwemmen hebben gekregen waardoor we deze tak van sport zonder al te grote financiële
consequenties kunnen blijven aanbieden. Om dezelfde reden vond door het team
waterbasketbal (WBB) o.l.v. Marieke van Driel en Eric Gabriël ook overleg met de gemeente
Berg en Dal plaats over subsidiering. Daarnaast heeft dit team een subsidieaanvraag
gehonoreerd gekregen van de stichting Gehandicaptensport. Er is inmiddels een enthousiast
WBB team gevormd dat aan de WBB competitie zal gaan deelnemen.
Zwemles methode
Superspetters is Super. Deze zwemmethode sluit goed aan bij de ontwikkelingen van een
kind. Zoals inmiddels uit diverse onderzoeken is gebleken loopt de jeugd van nu behoorlijk
achter in zijn motorieke ontwikkeling. De Superspetters methode sluit hier beter bij aan. De
complexiteit van de schoolslag komt pas na ruim een jaar als een kind in feite al zwemveilig
is en motorisch al wat verder is ontwikkeld. Hierdoor is er een betere, stevige basis voor het
aanleren van meer complexe bewegingen in het water.
Vrijwilligers
Zoals ook vorig seizoen al is geconstateerd zijn vrijwilligers de pilaren waar op onze
vereniging drijft. Zonder hen geen Aqua-Novio’94. Wij willen onze vrijwilligers dan ook
allemaal bedanken voor hun inzet. Tevens willen we nogmaals de aandacht vestigingen op
de “vergrijzing” van het vrijwilligers bestand. Hoe dankbaar we hen ook zijn, er komt een
moment dat ze om moverende reden zullen terugtreden. Wachten op deze momenten kan
de continuïteit in de afdeling en de vereniging in gevaar brengen. Verjonging van het kader is
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dan ook van groot belang. Ook het feit dat er vaak veel kennis en veel taken bij een beperkt
aantal kaderleden (1 persoon of 1 familie) liggen kan een niet te onderschatten risico
worden. Tijdig werven van jong ambitieus kader is dus zeer belangrijk. En tijdig werven heeft
als voordeel ruime inwerk mogelijkheden doordat het huidige kader in de gelegenheid wordt
gesteld kennis over te dragen.

Jaarverslag elementair zwemmen Aqua-Novio’94
1. Algemeen
2. Doelstelling
a. Kwaliteitsverbetering van de zwemlessen
b. Handhaven aantal instructie kinderen
c. Veiligheid en communicatie
d. Verjonging kader
3. SuperSpetters
4. Resultaten
Algemeen
Het seizoen 2016 -2017 was hectisch waarbij aanpassen, veranderen en testen de rode
draad waren. De verdere invoering van SuperSpetters vergde een hoop van de instructeurs
en de zwemleiders. Combineer dit met het vertrek van een aantal ervaren instructeurs, de
voorzitter van de afdeling en de drijvende kracht achter het aangepast zwemmen dan komt
er nogal wat op je af als afdeling.
In het 4de kwartaal van 2016 bleek dat de gezondheid van Jan Rijken dusdanig verminderd
was dat hij moest besluiten om met ingang van januari 2017 na ongeveer 35 jaar te stoppen
met zijn activiteiten voor de club. Dus op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de afdeling.
Die hebben we gevonden in Irma Dietrich. Zij heeft het stokje van Jan overgenomen en is de
voorzitter a.i. sinds januari. Diverse instructeurs zijn ook dit jaar gestopt na een kortere of
langere periode als vrijwilliger voor elementair. Uiteraard waren we blij met hun inzet. Een 2
tal wil ik nog extra vernoemen voor hun enorme inzet Jos Prudon die Jan nog welkom
geheten heeft bij de club en Fred Adriaansen die hard opschoot naar de 20 jaar en de laatste
jaren als zwemleider voor de hogere diploma’s extra veel werk heeft verzet.
Maar ook heeft Monique van Bart afscheid genomen van de vereniging. Na een inzet van
vele jaren als instructeur en bestuurslid was zij de drijvende kracht achter het aangepast
zwemmen. Echt haar ding.
Voor alle mensen die zich voor kortere of langere tijd hebben ingezet voor onze vereniging,
dank je wel zonder jullie hadden we het niet gered.
Hiernaast moesten we aan het einde van het seizoen ook nog definitief afscheid nemen van
Albert van Meteren beter bekend als “Appie” De laatste periode al niet meer actief voor
elementair zwemmen maar nog wel als scheidsrechter bij waterpolo. Voor Appie was
zwemmen zijn lust en zijn leven. En bijna ieder lid van Aqua Novio ’94 kende hem dan ook als
trainer, coach of zweminstructeur. Een bijzondere man met een geweldige passie voor onze
club. Appie rust in vrede.
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Maar zoals altijd waren er ook veel leuke dingen. Spontane aanmeldingen van vrijwilligers.
Een geweldig feest voor alle vrijwilligers van elementair zwemmen met partner. Veel
plezierige momenten, blije kinderen en nog blijere ouders dat ze eindelijk niet meer naar het
zwembad hoefden enz.
Doelstelling
De algemene doelstelling van de afdeling elementair zwemmen laat zich het best
omschrijven als: “Het creëren van een plezierige omgeving waarbinnen leerlingen worden
opgeleid tot het niveau van zwemveilig tegen een betaalbare vergoeding”.
Kwaliteitsverbetering zwemlessen
Om dit te kunnen bereiken zitten we eigenlijk in een continu proces van leren en verbeteren.
Voor de kenners het PDCA principe. We zijn dus nooit klaar.
Speerpunten van het afgelopen jaar lagen op communicatie, opleiden instructeurs en
verdere implementatie van SuperSpetters.
We zijn een eind gekomen maar zijn nog niet halverwege.
Handhaven leden aantal
Momenteel hebben we te maken met wat schommelingen in het aantal kinderen. Dit heeft
te maken met een bewuste keuze. De overgang naar Superspetters zorgde in het
opleidingstraject voor wat opstoppingen in sommige baden waardoor het aantal kinderen in
een aantal baden te groot werd om kwaliteit en veiligheid te kunnen borgen. Hier hebben
we dus even wat minder kinderen opgeroepen.
Hier tegenover staat wel dat het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat nog nooit zo
groot is geweest. De wachttijd is nu ongeveer 9 maanden en voor de maandag meer dan een
jaar.
Veiligheid en communicatie
Ook hier hebben we stappen vooruit gemaakt maar helaas ook wat steken laten vallen.
Uiteraard heeft dit onze volledige aandacht. En om de aandacht niet te laten verslappen
worden we hier ook op getoetst door de KNZB. Om onze licentie te behouden moeten we
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Verjonging kader
Hoewel we ons allemaal nog jong voelen en denken nog minimaal 100 jaar mee te kunnen is
de realiteit anders. Het verleden heeft ons geleerd dat je tijdig op zoek moet gaan voor
opvolging. Sterven in het harnas getuigd wel van inzet maar niet altijd van inzicht. De huidige
commissie elementair is zich hier van bewust en is naarstig bezig om voor de kritieke
plekken nieuwe jongere mensen te werven. Het lukt maar kost moeite. De jongeren zitten
veelal ook in een andere levensfase waarbij het gezin meer tijd vergt als de wat oudere
waarbij de kinderen het huis hebben verlaten. Spreiding van taken is dus belangrijk. En tijdig
aanwerven waardoor je de tijd hebt om iemand rustig in te kunnen werken helpt.

Super Spetters
De methode loopt en de eerste kinderen uit de pilot groep hebben afgezwommen.
Gedurende het traject is er 1 kind dat is afgehaakt en 1 kind dat een herkansing krijgt.
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Er zitten nog wel wat aanloop fouten in de lesmethoden maar over het algemeen zijn de
ervaringen goed en sluit het programma perfect aan bij de ontwikkeling van de kinderen.
Om hier de kwaliteit te verbeteren is er een bijeenkomst gepland met een aantal
instructeurs en ouders van de pilot groepen. We hopen op constructieve feedback.
Overige resultaten
Door de invoering van Superspetters is er een afname geweest van het aantal kinderen dat
een diploma behaald heeft. Dit kon ook niet andere want Super Spetters kent nog maar 1
diploma.
Het afgelopen seizoen zijn er ongeveer diploma’s uitgereikt
A-diploma
110
B- diploma
134
C-diploma
55
Zwemvaardigheid-diploma
37
Survival
4
Snorkelen
9
Volwassenen
5
Super Spetters
14
Jaarverslag masters Aqua-Novio’94
Algemeen
Het ledenaantal is gedaald van 65 naar 58 leden. Op dinsdag hebben we in Bad Dukenburg
getraind met een gemiddeld aantal zwemmers van 24 zwemmers per training dit was 27.
Naast Albert Boonstra heeft Marja Bloemzaad baan 5 voor haar rekening genomen en vooral
techniektrainingen gegeven. Op woensdag hebben we in 1 baan gezwommen in Bad West.
Op vrijdagavond hebben we 5 banen in bad West en op zondag 2 banen. Daar is PieterSjoerd de Wijn trainer geweest. Op de donderdagavond zijn er techniektrainingen gegeven
in Bad Dukenburg. Deze trainingen werden verzorgd door Pieter-Sjoerd van oktober t/m
april. De opkomst hierbij was wisselend. We hebben de behoefte gepeild en 10 leden gaven
aan hier regelmatig naar toe te willen gaan. Volgend seizoen worden deze trainingen niet
meer voortgezet. In de zomermaanden hebben we doorgetraind tot 14 juli. In juli en
augustus kan op woensdag van 19.00 - 20.00 in de Goffert gezwommen worden. We hebben
het seizoen afgesloten met een gezellige afsluiting bij Albert in Nijmegen. Tevens hebben we
daar afscheid genomen van Albert als trainer, die 10 jaar training heeft gegeven op dinsdag.
Ook hebben we afscheid genomen van Pieter-Sjoerd die 8 jaar training heeft gegeven bij de
Masters.
Masteroverleg
We hebben dit jaar feestelijkheden georganiseerd voor de verjaardag van Gregor die 80 jaar
is geworden. Tijdens de jaarafsluiting hebben we afscheid van Pieter-Sjoerd en Albert als
trainers genomen. De commissieleden zijn ter gelegenheid bij elkaar geroepen maar
hiervoor willen we weer een vaste groep samenstellen.
Financiën

7 / 17

Jaarverslag Aqua-Novio’94

Seizoen 2016-2017

oktober 2017

We zijn dit jaar geëindigd met een klein financieel overschot. We hebben extra geld ingezet
voor de techniektraining op de donderdag en extra trainingsmogelijkheden in de
zomermaanden op zondag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Wedstrijden
Als club hebben we deelgenomen aan 30 wedstrijden, met gemiddeld 4,8 personen per
wedstrijd (gemiddeld ongeveer evenveel als vorig seizoen). Meeste deelnemers aan de GMK
in Winterswijk (19), gevolgd door de wedstrijd in Arnhem (15). Op de door onze afdeling
georganiseerde openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, de Nederlandse Masters Club
Meet (NMCM) hebben we met 1 ploeg deelgenomen, terwijl we met maximaal 2 ploegen
mee hadden kunnen doen. Deze wedstrijd in het Erica Terpstrabad hebben we als positief
ervaren in een sportieve sfeer. Verder hebben we weer deelgenomen aan de Nederlandse
Masterskampioenschappen, kort bad 6, lang bad 7, en de nodige medailles in de wacht
gesleept. Dit seizoen hadden we geen deelname aan de wereldkampioenschappen in
Boedapest.
Voornemen
Ons voornemen is om in 2018 weer een wedstrijd te organiseren als onderdeel van de
Zuidelijke cirkel. We blijven op zoek gaan naar een extra trainer.
We gaan een commissie activiteiten oprichten. Trainers, webmaster, secretaris, officials,
ledenadministratie allen hartelijk dank voor jullie inzet van het afgelopen jaar.
Namens de afdeling Masterzwemmen van Aqua-Novio’94,
Pauline van Loon, Voorzitter Masters

juli 2017

Jaarverslag synchroonzwemmen Aqua-Novio’94
Door goede wervingsactiviteiten en een uitstraling van een gezellige sportieve afdeling
hebben we tijdens dit seizoen een ledenaantal van 67 leden bereikt, ongekend voor de
afdeling synchroonzwemmen. We hebben geprobeerd om samen te gaan met de
synchroonzwemvereniging Cadans maar uiteindelijk bleek dat zij dit niet wilden. Een gemiste
kans voor de synchroonzwemsport in onze regio.
Aan het eind van het seizoen zijn we veel leden verloren door diverse redenen, zoals
verhuizing, zwangerschap en blessures. Ook zijn er een aantal leden overgelopen naar
Cadans.
De groep vrijwilligers aan de badrand is bekwamer geworden: 3 trainsters hebben de
trainersopleiding niveau 2 behaald en 4 trainsters zijn met trainersopleiding niveau 3 bezig.
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 een speciaal tintje gehad. Ouders
hebben een ochtend mee kunnen zwemmen met hun dochters. Daarna hebben ze ook nog
een salsa-les gehad.

8 / 17

Jaarverslag Aqua-Novio’94

Seizoen 2016-2017

oktober 2017

Diverse sponsoractiviteiten hebben er toe geleid dat we iedereen nieuwe AN kleding hebben
kunnen geven.
Via het initiatief Dolfijndiploma, Sjors Sportief en diverse open lessen proberen we altijd
volop nieuwe leden te krijgen.
Ook organisatorisch zijn we aan het groeien, inmiddels hebben we verschillende ouders die
actief zijn binnen de regio namens AN en hebben we er weer twee basis-juryleden bij.
Sportief hebben we het dit jaar weer goed gedaan. Er waren diverse medailles op de
regionale districtswedstrijden. Zo gingen AL (14!) onze jongste zwemsters naar huis met een
medaille, doordat we zowel goud als brons pakten met de ploegen. Ook het duet van de
jongste meiden nam een gouden medaille mee naar huis. Er werden 7 limieten gehaald voor
de Nederlandse Kampioenschappen, waar zelfs een finale gezwommen mocht worden bij de
ploegen, met een elfde plaats van Nederland. Ook in Luxemburg bij de Synchro Cup werd
een (bronzen) medaille gehaald met het districtsteam, waar 4 van onze meiden in
zwommen. Dit was tevens het eerste seizoen waar we met een groep masters op de
vrijdagavond begonnen zijn, die meegedaan hebben met een internationale wedstrijd in
Brussel en daar meteen brons mee naar huis namen. Met 5 selecties voor het districtsteam
voor volgend seizoen, een trainster die regionaal training gaat geven aan dit team en
intensief contact met Topsport Gelderland, met allerlei nieuwe projecten, zijn wij klaar voor
het volgende seizoen.
Tot slot bedanken wij alle ouders en vooral de train(st)ers die zich het afgelopen seizoen
ingezet hebben voor de afdeling.
Namens de afdeling synchroonzwemmen van Aqua-Novio ’94,
Martie Föllings, voorzitter

Jaarverslag waterpolo Aqua-Novio’94
Onderdelen:
1. Bestuurlijk
1.1. Algemeen
1.2. WPC
1.3. Commissies en werkgroepen
1.4. Scheidsrechters en W-officals
2. Sportief
2.1. Sportieve resultaten
2.2. Ledenaantallen
2.3. Middelen en faciliteiten
3 Sportiviteit & Respect
3.1. Tuchtzaken , kaarten, incidenten
3.2. S&R langs de badrand
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4. Sponsoring en financiën
4.1. Sponsoring en financiën
1. Bestuurlijk
1.1. Algemeen
Bestuurlijk zijn er afgelopen seizoen belangrijke stappen gezet. Er is sprake van verjonging /
vernieuwing / aanmerkelijke uitbreiding binnen de WPC. Daarnaast worden clubleden c.q.
ouders uitdrukkelijk ingezet voor bestuurlijke taken en activiteiten waar zij affiniteit mee en
interesse voor hebben. Op die manier wordt een grotere continuïteit en daarmee een
stabieler beleid en de uitvoering ervan op den duur mogelijk.
1.2. WPC
Een meer uitgebreidere samenstelling van de WPC is in seizoen 2016-2017 een belangrijke
doelstelling geweest en daar is hard aan gewerkt. Door de ontstane situatie na november
2014 was er sterke behoefte gerezen aan invulling voor een aantal functies. Deze uitbreiding
is inmiddels gestabiliseerd en afgestemd op de behoefte die de organisatie vraagt. Formele
afronding hiervan wordt eind oktober verwacht op de ALV, waarna het e.e.a. ( nogmaals ) zal
worden gecommuniceerd.
Voorstel Structuur en organisatie WPC op de ALV d.d. 25 oktober 2017:

1.3. Commissies en werkgroepen
Drie van de 7 WPC leden gaan de verschillende commissies/werkgroepen coördineren die de
afdeling waterpolo inmiddels kent. Hieronder zichtbaar in een organogram. De groeiende
betrokkenheid van leden en ouders zien we overduidelijk terug in de vrijwilligers wat in de
werkgroepen/ commissies een bijdrage levert.
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Algemeen Bestuur
Aqua Novio '94
Afdelings Bestuur
Waterpolo
( 7 leden)

Eric Gabriel

WFN

Winfried de Laat

Materiaal
Commissie

Sportiviteit en
Respect /
tuchtzaken

Bas Arends / ?

Sponsor
Commissie

Toernooi
commissie

Activiteiten
commissie

1.4. Scheidsrechters en W-Officials
Het aantal actieve scheidsrechters voor de club is door de KNZB bepaald op 2 per team.
Mede door het overlijden van ons Lid van Verdienste en actief scheidsrechter Appie van
Meteren in juli 2017, zijn wij thans naarstig op zoek naar versterking van het huidige
scheidsrechterkorps (thans nog maar vier personen ) binnen onze vereniging.
2. Sportief
2.1. Sportieve Resultaten
Ambitie van de afdeling blijft om op middellange termijn als topsportclub aangemerkt te
kunnen worden, dit ondanks de degradatie van Heren 1 uit de 1e klasse Bond ( wat vooraf
door de WPC was ingecalculeerd ) afgelopen seizoen. Wij gaan ervan uit dat een snelle
promotie naar de 1e klasse Bond in het seizoen 2017-2018 ( mede door de versterkingen in
spelers en staf bij Heren 1 en Heren 2 ) in het verschiet moeten kunnen liggen.
Bij de afdeling O11 Regio Oost ook een kampioenschap voor onze toekomst, team EG1. Op
grond daarvan is door dit kampioensteam in mei 2017 met veel enthousiasme en een
ervaring rijker meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen O11 in Hilversum. Door
de sterke aanloop van nieuwe jeugdleden starten we zelfs in de competitie 2017-2018 met 3
teams O11.
2.2. Ledenaantallen
Het ledenaantal is het afgelopen seizoen mede door aanwas van jeugdleden iets hoger
geworden,
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30-06-2016
30-06-2017
Doel
Resultaat Doel
Resultaat
160
165
166
10
136

14
140

145

2.3. Middelen en faciliteiten
Ten aanzien van de middelen en faciliteit is het helder: er is thans voldoende badwater
beschikbaar om met het huidige aantal teams en leden naar behoren te kunnen trainen. De
hoeveelheid badwater die nodig zou zijn, wanneer we onze ambities ten aanzien van het
worden van topsportclub waar maken, zal dan hoger te komen liggen.
3 Sportiviteit & Respect
3.1. Tuchtzaken, kaarten, incidenten
In de tabel hieronder, wordt het aantal tuchtzaken per jaar aangegeven. Een rode kaart is
ook direct een tuchtzaak en wordt onder dezelfde noemer meegenomen. Vanwege het feit
dat een gele kaart geen directe consequenties heeft voor speler of club worden deze
aantallen tot op heden niet bijgehouden.
De focus op dit thema zal zeker aankomend jaar blijven bestaan en het aantal tuchtzaken
moet verder omlaag worden gebracht.
2015-2016
Doel Resultaat

2016-2017
Doel Resultaat

2017-2018
Doel Resultaat

Aantal tuchtzaken /
rode kaarten
0
6
0
7
0
Aantal schorsingen
n.v.t. 6
5
0
De heer Ton de Kleijn zal namens de WPC het komend seizoen 2017-2018 de eventuele
binnenkomende tuchtzaken gaan behandelen en begeleiden.
3.2. S&R langs de badrand
Vanwege de hoge prioriteit die de club geeft aan sportiviteit en respect, en een aantal
incidenten in het verleden waar naast spelers ook ouders op de tribune bij betrokken
waren, is ook sportiviteit en respect niet in het water maar langs de badrand een groeiend
focus punt geweest. In dit kader is een werkgroep S&R opgericht die zich bezig houdt met
het opstellen van normen en waarden, een soort huisregels, voor in het water, naast de
badrand en op de tribune.
Afgelopen seizoen zijn deze “huisregels” gecommuniceerd geworden richting de
verenigingsleden, teams, kader, familie, vrienden en het wedstrijdpubliek.
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4. Sponsoring en financiën
4.1. Sponsoring en Financiën
Het zoeken en vinden van sponsors heeft de afgelopen 2 seizoenen geen prioriteit gehad. Dit
zal het komend seizoen weer worden opgepakt.
Daarentegen zijn diverse activiteiten (o.a. het Karel Ockers toernooi en de Kerststollenactie )
wel van belang geweest voor het versterken van de financiën van de Waterpoloafdeling en
welke activiteiten mede hebben bijgedragen in een positief resultaat ad € 10.000,00 t.o.v. de
ingediende begroting voor het seizoen 2016-2017.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen Aqua-Novio’94
Dit was wellicht het beste seizoen ooit voor de afdeling Wedstrijdzwemmen. De minioren
behaalden geweldige prestaties op de regionale en landelijke kampioenschappen en werden
ook 2e bij het NK voor minioren clubteams. De junioren en jeugd zwemmers wonnen zowel
op de korte als op de lange baan het medailleklassement bij de NJJK en dit was een unieke
prestatie voor het jonge team wat nog in opbouw is. In de landelijke competitie werden we
met ruime voorsprong kampioen en zijn we gepromoveerd naar de hoofdklasse. Beide
regiokampioenschappen werden door ons team met hele ruime voorsprong gewonnen. Ook
in de B selectie werd goed gepresteerd en het doel van 10 zwemmers naar de GK lange baan
ook behaald. Naast de vele Gelderse en nationale titels werden er ook weer Nederlandse
records gezwommen door diverse zwemmers. Bij de NK estafette werden 2 teams
Nederlands kampioen.
Naast Nyls Korstanje die in het RTC zwom dit seizoen en een internationale talentstatus
heeft, verdienden dit jaar ook Thera Janssen en Tim Korstanje een nationale talentstatus.
Verder zitten nog 7 andere zwemmers hier dichtbij met B en C tijden volgens de MSS
tabellen.
Thera Janssen kreeg in november een kinderlintje uitgereikt, iets wat niet vaak voorkomt
voor sporters. Nyls Korstanje plaatste zich voor de WK senioren en debuteerde hier als
jongste Nederlander ooit. Hij behaalde bovendien met de estafette een zilveren plak. Hij
plaatste zich ook voor de EJK waar hij een aantal 4e plaatsen behaalde. Honia Ibrahim
verbeterde zich dit jaar zo enorm, dat ze door Irak geselecteerd werd voor de WK in
Budapest. Een unieke prestatie voor een verenigingszwemmer en bovendien kreeg ook haar
coach Tim Furer een accreditatie en hierdoor een unieke ervaring en beiden kwamen met
veel nieuwe ervaringen en inspiratie terug. Verder won Nyls Korstanje voor het 3e jaar op rij
bij de Nijmeegse Sportprijzen de prijs voor Jeugdtalent en wonnen we samen met de rest
van de vereniging de Sportinitiatief prijs voor ons verenigingsbrede project Swim to Fight
Cancer, een project geinitieerd door Carsten de Laat van de afdeling Waterpolo vanwege het
overlijden van een van onze wedstrijdzwemsters aan kinderkanker.
Individuele medailles op Nederlandse kampioenschappen werden gewonnen door, Nyls
Korstanje, Tim Korstanje, Kim van Dongen, Tyrese Sitania, Honia Ibrahim, Luna de Vries,
Jarno Koster, Niels Jansen en Thera Janssen. Overal groeide de groep die naar de regio en
Nederlandse kampioenschappen ging sterk en verwachten we met de N(JJ)K LB 2018 de
vruchten te plukken van het nieuwe trainingsplan.
Ook de trainersgroep groeide dit seizoen en ronden 3 trainers (Tim Furer, Kim Speekenbrink
en Angelique de Vries-Jacobs) hun trainer 3 opleiding af, waarmee we klaar zijn voor de
toekomst. Dit seizoen zijn ook onze samenwerkingen geïntensiveerd met Topsport
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Gelderland, van onze zwemmers en ouders verschillende workshops hebben gekregen onder
meer over ouders van talentvolle kinderen en een masterclass voeding. Tevens hebben
studenten van de HAN een meetstraat opgeleverd die we vanaf volgend seizoen structureel
zullen gaan gebruiken. We hebben ook de contacten met Seneca weer uitgebreid en is er al
een groep die hier 3x per week traint. Ook de contacten met de gemeente zijn aanzienlijk
verbeterd. Na het ondertekenen van het zwemsportief initiatief van de KNZB enkele jaren
geleden, hebben we dit afgelopen seizoen vernieuwd door het nieuwe initiatief Code Blauw
te omarmen en we zullen dit in het nieuwe seizoen ook actief gaan uitdragen.
Zwemmers, trainers, vrijwilligers allemaal heel erg bedankt voor dit geweldige seizoen wat
bijna alleen maar ups had!
Ambitie, visie en doelstellingen
Ambitie
Aqua-Novio’94 Wedstrijdzwemmen is een afdeling met een uiterst talentvolle groep
jeugdige wedstrijdzwemmers. Het is onze ambitie deze talenten verder te ontwikkelen en ze
structureel in de top in Nationale en Internationale wedstrijden te laten presteren. Voor
zwemmers die dat niveau niet kunnen of willen halen wil Aqua-Novio’94 een omgeving
bieden waarin zij toch het beste uit zichzelf halen en de wedstrijdzwemsport met plezier
(blijven) beoefenen. De basis blijft de minioren waar we deze zwemmers op de juiste manier
opleiden om of naar de A of de B selectie te gaan op basis van hun ambitie en kunnen. Beide
groepen zijn gelijkwaardig, maar hebben faciliteiten gebaseerd op de ambities van de groep.
De afdeling wedstrijdzwemmen van Aqua-Novio’94 moet daarvoor doorgroeien naar een
professionele organisatie die het zwemtalent centraal stelt en de organisatie, werkwijze en
technologie afstemt op de individuele behoeften en mogelijkheden van ieder talent.
Uiteindelijk moet de organisatie een niveau bereiken dat de beste zwemmers in staat stelt
de Europese top te bereiken en zich daar te handhaven. Dat betekent dat topzwemmers in
Nijmegen kunnen blijven en het niet meer noodzakelijk is een overstap te maken naar een
regionaal of nationaal KNZB trainingscentrum voor de ontwikkeling tot topzwemmer.
Visie
Om zwemtalent het maximale uit zichzelf te laten halen en de kans op het behalen van de
(Europese) top te vergroten, hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1.

Iedere zwemmer is uniek; Dat betekent dat per zwemmer moeten worden
geanalyseerd onder welke omstandigheden hij/zij zich het beste ontwikkelt en
presteert. Vervolgens moet daar dan ook door de staf, zwemmer en omgeving van de
zwemmer (ouders, school) naar worden gehandeld;

2.

Alleen een evenwichtige ontwikkeling van een zwemmer kan voor topprestaties
zorgen:
Training in het water
Training op het land (bodycore, krachttraining)

a.
b.
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c.
d.
e.
f.

Mentale training
Levenstijl (voeding, rust, ontspanning)
School/opleiding/werk die aansluit bij het (top)sportleven van de zwemmer
Begeleiding (trainer, coach, medisch, sportpsycholoog, ouders)

3.

Talent heeft talent nodig om uitgedaagd te worden en zich te verbeteren; Dat
betekent dat zwemmers moeten trainen met gelijkwaardige zwemmers, wedstrijden
moeten zwemmen tegen gelijkwaardige zwemmers en estafettes moeten zwemmen
met gelijkwaardige teamgenoten tegen gelijkwaardige tegenstanders;

4.

Meten is weten; Om de ontwikkeling van een zwemmer optimaal te sturen, moeten
de in 2) genoemde kenmerken worden gemeten, vastgelegd en geanalyseerd en
beschikbaar worden gesteld aan degenen die een bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de zwemmer (de zwemmer zelf, trainer, coach, medisch,
sportpsycholoog, ouders).

Doelstellingen
Aqua-Novio’94 wil vanuit de huidige situatie van een uiterst talentvolle groep jeugdige
wedstrijdzwemmers een ontwikkeling in gang zetten die binnen uiterlijk 5 jaar moet leiden
tot de gewenste situatie waarin de beste zwemmers de Europese top (kunnen) bereiken en
zich daar handhaven vanuit Aqua-Novio’94. Wij stellen daarbij de volgende doelen:
1. Het aantal zwemmers dat deelneemt aan NJJK’s onder de vlag van Aqua-Novio’94
moet groeien van de huidige 20 naar een landelijke top-3 positie in 2020. Naar
verwachting zijn daarvoor minimaal 30 deelnemers nodig. De volgende tabel geeft
een overzicht van het aantal Aqua-Novio’94 deelnemers aan de NJJK’s vanaf 2010.
Duidelijk is te zien dat er bij de NJJK lange baan 2014 een sprong in het aantal
deelnemers heeft plaatsgevonden in vergelijk met de jaren daarvoor en een verdere
groei in 2016.
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Het aantal medailles op de NJJK’s dat onder onder de vlag van Aqua-Novio’94 wordt behaald
moet groeien van 20 in 2016 naar een landelijke top-3 positie in 2020. Naar verwachting zijn
daarvoor minimaal 30 medailles nodig. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal
onder vlag van Aqua-Novio’94 behaalde medailles op NJJKs vanaf 2010. Duidelijk is te zien
dat er bij de NJJK lange baan 2016 een sprong in het aantal medailles heeft plaatsgevonden
en dat er voor het eerst sinds lange tijd weer meerdere medailles bij de meisjes zijn behaald.

Op de in 2017 gehouden NJJK’s behaalde Aqua-Novio 30 (korte baan) en 37 (lange baan)
medailles en werd daarmee beide keren eerste in het overall medailleklassement op basis
van het aantal gouden medailles. De medailles werden behaald door 8 verschillende
zwemmers (4 jongens, 4 meisjes) en twee meisjes estafetteteams.
Accomodaties
We maken op dit moment gebruik van de volgende faciliteiten voor wedstrijdzwemmen:
•
Zwembad Dukenburg, 25 meter bad, 5 banen
•
Sportfondsenbad Erica Terpstra, 25m, 8 banen
•
Sportfondsenbad-West, 50m, 6 banen
•
HAN-SENECA voor krachttraining
Voor de middellange termijn (2022 of later) zijn er ideeën vanuit de gemeente Nijmegen om
een nieuw 50 meter bad te realiseren in Nijmegen. Aqua-Novio’94 Wedstrijdzwemmen zal
waar mogelijk actief input leveren richting gemeente en belanghebbenden om maximaal
rekening te houden met de eisen en wensen voor onze afdeling voor een ideale
(top)zwemaccommodatie, zoals:
10 banen 50 meter wedstrijd bad + een 8 banen 25 meter uitzwem/doelgroepenbad
Permanente, ingebouwde apparatuur voor videoanalyses
Eigen clubhuis
Electronische tijdwaarneming aan beide zijden van het bad inclusief groot scherm
Nieuwste Omega startblokken voorzien van blokmeting
Ruimte voor krachttraining en bodycore
Slaapgelegenheid (voor zwemmers die willen overnachten i.v.m. trainingen of
wedstrijden)
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Tribunecapaciteit voldoende voor organiseren grote wedstrijden zoals een NJJK
(beide lange zijden van het bad, tenminste 1500 plaatsen voor publiek en 600 voor
zwemmers)
voldoende parkeergelegenheid om een groot evenement te ondersteunen.

Organisatie
Het runnen van de ambitieuze en nationaal succesvolle afdeling wedstrijdzwemmen van
Aqua-Novio’94 is een intensieve, complexe en uitdagende opgave. Om dat goed te kunnen
doen is een goede organisatiestructuur nodig.
Afdelingscommissie wedstrijdzwemmen
De afdelingscommissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling en bestaat
idealiter ten minste uit een:
- voorzitter
- penningmeester
- secretaris
- hoofdtrainer
- hoofd sponsoring
Waarbij een van de vijf leden tevens de rol van vice-voorzitter vervult.
Voor het seizoen 2017-2018 is de planning deze 5 sleutelposities door 5 verschillende
personen met voldoende ambitie, tijd, kennis en vaardigheden te laten bekleden.
Commissies en werkgroepen
Verder heeft de afdeling volgende taken/commissies/werkgroepen:
- Wedstrijdcoordinatie
- Kledingcommissie
- Vrijwilligerscoordinator wedstrijden
- Vrijwilligerscoordinator activiteiten
- Werkgroepen activiteiten zwemmers + acties zoals kerststollen
- Technische commissie
- Werkgroep thema clubmeet
- GK commissie
- PR commissie
Verdere details over organisatie, talenten, benodigde middelen, financien en uitwerking
expertise en begeleiding, evenals partners& relaties staan in ons 5 jaren beleidsplan.

Astrid van Hest, voorzitter ad interim afdeling wedstrijdzwemmen
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