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Jaarverslag dagelijks bestuur Aqua-Novio’94
Nieuw bestuur
Het afgelopen jaar begon met een nieuw bestuur. De voorzitter Bernd en Penningmeester
Frank werden verkozen in de laatste ledenvergadering. We begonnen met een vergadering
op kantoor bij Bernd. Elkaar wat beter leren kennen, een nieuwe weg inslaan. Doel was om
er één team van te maken het komende jaar. Een stip aan de horizon en samen voor deze
doelen gaan. Niet alleen met het bestuur maar juist samen met onze leden. We hebben met
verschillende leden gesproken om ons als bestuur te ondersteunen. Met als resultaat en
grote complimenten voor Joey Papaioannou. Hij heeft zich ingezet voor de communicatie en
kunnen we inmiddels zeker onze communicatieadviseur noemen.
Nieuwe zwembad
Vorig jaar berichten we al over het nieuwe zwembad. Onze voorzitter Bernd is hier nog
steeds bij betrokken. Hij heeft verschillende afspraken gehad met de Gemeente Nijmegen
waarbij zij uiteindelijk zelfs letterlijk zijn woorden hebben overgenomen bij het schrijven van
hun eigen stukken. Deze zomer heeft Bernd nog een pitch mogen geven, nu volgt
locatieonderzoek en zal uiteindelijk een Programma van Eisen opgesteld worden ter
voorbereiding op de uiteindelijke aanbesteding. Bernd blijft contact houden en de
Gemeente Nijmegen gevraagd of ongevraagd adviseren.
Onze afdelingen
Voor al onze afdelingen en de bijbehorende vrijwilligers is het een zwaar jaar geweest. Ieder
voor zich had de nodige ambities. Elementair die de schouders eronder heeft gezet, doelen
gesteld, klaar om een nieuwe weg in te slaan. Helaas toch wat tegenslagen te verwerken en
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toen kwam Corona nog om de hoek kijken. Wij spreken onze speciale dank en waardering uit
naar alle vrijwilligers bij Elementair, zij hebben ervoor gezorgd dat er een weg is vrijgemaakt
voor een nieuwe opzet om toch hun eigen doelen te kunnen bereiken. Zij geven niet op en
zijn zich hoe dan ook blijven inzetten voor Elementair en daarmee onze vereniging. Nog
steeds een zeer belangrijke afdeling van onze vereniging. Ook de andere afdelingen hebben
een zwaar jaar achter de rug. Niets is zo teleurstellend als zoveel doelen en ambitie hebben
en ergens voor gaan en vervolgens geen piek mogen ervaren doordat wedstrijden of andere
evenementen niet doorgaan. Mooi om te zien en te ervaren dat elke afdeling voor zich toch
weer nieuwe doelen stelt, ambities heeft en doorgaat met waar zij mee bezig waren. We
worden steeds professioneler en groeien als vereniging.
Corona
We ontkomen er niet aan om in dit verslag ook te spreken over de corona-crisis die ons als
vereniging raakt. We hebben een tijd niet kunnen trainen, zwembaden gingen dicht,
wedstrijden en andere evenementen gingen niet door. Dit heeft ons financieel geraakt. Door
geen evenementen te kunnen organiseren zijn er minder inkomsten gegenereerd dan
verwacht. Daarnaast hebben we tijdelijk de contributie naar het basistarief bijgesteld terwijl
onze kosten wel door bleven lopen. Toch ontstaan er ook bijzondere dingen tijdens corona.
Er werd een beroep gedaan op onze creativiteit. Er zijn trainingen digitaal georganiseerd, of
in kleine groepen buiten als dit binnen de maatregelen kon. Ook heeft het nieuwe bestuur
elkaar en de vereniging binnen no-time leren kennen door deze intensieve periode van
overleg en communicatie. Helaas is de corona-crisis nog altijd aanwezig en we weten niet
wat er nog gaat komen. Gezondheid staat voorop, ook sporten helpt om gezond te blijven al
houden we ons uiteraard altijd aan de maatregelen. Ook bij een nieuwe lockdown waarbij
we mogelijk weer niet mogen zwemmen, roepen we onze leden op om wel verbonden te
blijven en op afstand een manier te vinden om samen te blijven sporten. Zo blijven we
samen gezond.
Communicatie
Vorig jaar hebben we onze website verbeterd. Met Joey als toevoeging aan ons team als
bestuur hebben we de communicatie weer een stukje geprofessionaliseerd. De nieuwsbrief
zorgt voor duidelijke en eenduidige communicatie naar alle leden. Ook zorgt het voor
verbinding door alle leden te voorzien van deze informatie, zo weten de afdelingen van
elkaar wat er speelt. Toen we in de corona-crisis terecht kwamen heeft deze nieuwbrief erg
geholpen in de communicatie.
Vrijwilligers
Dit jaar spreken we niet naar één vrijwilliger in het speciaal onze dank uit maar naar iedere
vrijwilliger binnen onze vereniging. Voor een buitenstaander klinkt een lockdown mogelijk
als een periode van rust, geen activiteiten, geen contact, niks te doen. Voor een vereniging
en al onze afdelingen is dit juist een periode geweest van dagelijks schakelen, overleggen,
binnen no-time nieuwe plannen maken want we hebben morgen training. Dit doen deze
vrijwilligers vaak naast een baan, een eventueel gezin, opleiding. Naast de tijd tijdens de
trainingen kwamen hier avonden en tientallen uren aan organisatie en communicatie bij. Wij
spreken daarom onze waardering en dank uit naar iedere vrijwilliger in dit bizarre jaar. Jullie
zijn goud waard voor onze vereniging.
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Jaarverslag elementair zwemmen Aqua-Novio’94
Algemeen
Langzamerhand wordt het voor de lezer een zich repeterend en saai verhaal, waarbij men
geneigd is de problematiek naast zich neer te leggen of te bagatelliseren.
Maar het gaat niet goed met de afdeling elementair zwemmen. Helaas ligt de oplossing niet
in een onderzoekje of goed bedoelde maar onrealistische ideeën van derden.
• Het op zijn waarde schatten van de vrijwilligers die zich inzetten voor een kop koffie.
• Die een berg kennis hebben opgedaan van elementair zwemmen en heel goed weten
waarover ze het hebben.
• Die herhaaldelijk aangeven dat we een tekort hebben aan gediplomeerde instructeurs.
M.a.w. reageren op signalen van het kader en de werkvloer van een afdeling kan zorgen dat
er proactief wordt gereageerd en dat de vrijwilliger zich voelt gewaardeerd. Passeer je ze
dan bereik je het tegenovergestelde. Mede hierdoor zijn er instructeurs en kaderleden die
beschadigd en gekwetst zijn. Zelfs nieuwe kandidaten voor taken werden hier niet door
gemotiveerd.
Helaas is het inmiddels zo ver dat de afdeling elementair van “Cash Cow” is verworden tot
een afdeling die moeite moet doen om break-even te draaien.
Te weinig aanmeldingen, dus lobbyen en flyeren om meer kinderen binnen te halen want
dan komt er meer geld binnen. Alleen wie geeft ze les, een paar ouders, het liefst in
wisseldienst zonder enige ervaring of zwemopleiding. Niet de benodigde instructeurs dus.
Opleiden tot een beetje kwalitatief goede zweminstructeur kost buiten de theoretische
opleiding ook nog minimaal een uur of 100 praktijk. Gemiddelde instructeur(hulpouder) zal
krap 1,5 uur per week aan de bak staan maar meestal minder. Dus hou het makkelijk deel
100 door 1,25 dan kom je op 80 weken. Ongeveer 46 lesweken in een jaar dan ben je al bijna
2 jaar verder. Tel hierbij op dat voordat iemand aan de opleiding gaat beginnen of hiervoor
wordt gevraagd dat ze al minimaal 3 maanden meelopen als hulpouder maar meestal al 1 of
2 jaar voordat ze de keuze maken. Tel hierbij dan gemiddeld, 1,5 jaar op, hebben al wat
ervaring dan zie je dat je blij mag zijn als je een nieuwe kandidaat met 2 tot 2,5 jaar als
zelfstandig en gediplomeerd instructeur aan de kant hebt staan.
Deze investering in tijd is voor heel veel ouders teveel. Je hebt hiervoor verenigingsmensen
nodig die er plezier in hebben kinderen te leren zwemmen en daarnaast de kritiek en
bemoeienissen met het lesgeven van een steeds groter wordende groep ouders (ze zijn
mondiger geworden!) naast zich neer te leggen.
Het tekort aan gediplomeerd personeel, gecombineerd met een aanscherping van de eisen
gesteld aan vrijwilligers die lesgeven door de KNZB hebben er toe geleid dat onze licentie,
voor het lesgeven via de Superspetters methode van de KNZB, eind 2020 niet meer zal
worden verlengd.
Heel erg jammer, maar helaas niet onverwacht. Voor de afdeling elementair hield en houdt
dit in dat we op zoek gegaan zijn naar alternatieven, waarbij we als vereniging toch een
elementaire zwemles kunnen blijven geven op een kwalitatief hoog niveau. Waarbij we
tevens hebben meegenomen dat er binnen een nieuwe methode een dusdanige vrijheid van
lesgeven mogelijk moest zijn dat we het beste uit een traditionele methode en
Superspetters konden integreren
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Corona
Van een griepje naar een behoorlijk groot probleem. We moesten stoppen. Als afdeling
elementair natuurlijk een aderlating. Geen lesgeven, geen inkomsten. Zwemles bij een
vereniging is een keuze van ouders. Maar lesgeven wordt gezien als een commerciële
activiteit. Dus heb je 2 keuzen bij iedereen gewoon contributie heffen, met gevolg een
leegloop of klantvriendelijk zijn en je verlies nemen. Bij de geleidelijke heropening van de
zwembaden bleek dat dit v.w.b. de afdeling elementair er nog zoveel beperkingen waren dat
we moesten beslissen om pas vanaf 1 september weer geleidelijk aan op te starten. Dus tot
die tijd ook geen nieuwe leden. Financieel heeft dit geleid dat de afdeling komend seizoen
uitgaat van een 0 begroting.
Diplomazwemmen kon niet doorgaan. Dus hebben we een alternatief gezocht zodat de
kinderen die het proefzwemmen hadden behaald alsnog hun diploma hebben gekregen.
Helaas hield de komst van Corona ook in dat de kinderen die in maart/april zouden starten
pas in september konden gaan starten. Dit heeft voor de begroting langdurige gevolgen. Een
vorm van continuïteit van inkomsten is onderbroken. Gelukkig heeft ieder nadeel ook wel
weer een voordeel. Door de onderbreking hebben we nu weer een bescheiden wachtlijst en
zijn de groepen beter gevuld. Maar voordat we deze achterstand hebben weggewerkt zijn
we minimaal anderhalf jaar verder.
Ook hadden we door Corona iets meer tijd om onze toekomstplannen gestalten te geven
maar daarover later meer
Doelstelling afgelopen seizoen
In het kopje hebben we een drietal punten opgenomen
Kwaliteit:
Waarborgen op een hoog niveau waarbij in cijfers uitgerukt onze minimale beoordeling een
8 zou moeten zijn.
We hebben nog steeds een kwalitatief goede opleiding, maar de doelstelling hebben we op
dit punt niet meer waargemaakt. We mogen blij zijn met een 7. Oorzaak ? Genoegzaam
bekend: geen voldoende opgeleid kader.
Aantal instructie kinderen. Consolidatie van het aantal kinderen.
Ook hier moeten we erkennen dat dit niet is gelukt. Gelukkig is dit meer dan een probleem
van alleen Aqua Novio, maar het neemt niet weg dat het erop lijkt dat de ingezette daling
onevenredig groot is. Oorzaak van de daling komt natuurlijk door het afstoten van de vrijdag.
Maar vermoedelijk toch ook door het gebrek aan publiciteit van de KNZB voor de
Superspettersmethode. Duurt lang, geen tussentijdse beloningen. Niet politiek gesteund.
Onbekend maakt onbemind. Interpretatie van het begrip zwemveilig zijn door de politiek,
onderwijs en daarmee de ouders.
Verjonging Kader
Hoewel we nog steeds kampen met onderbezetting van gekwalificeerde instructeurs hebben
we hier gelukkig ook positieve dingen te melden. We hebben weer een aantal instructeurs
erbij die via Sozon een landelijk erkende opleiding zweminstructeur hebben behaald en er
zijn er nog een paar die bijna klaar zijn.
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Diploma zwemmen
Totaal resultaten van afgelopen seizoen
Superspetters 83
Aangepast zwemmen: 12
Zwemvaardigheid 2
Snorkelen 15
Survival 13
Aangepast zwemmen
Afgelopen seizoen bleek dat een betere monitoring resultaten oplevert. Het lijkt niet veel
maar 2 kinderen meer geslaagd is een stijgingspercentage van 20% t.o.v. vorig jaar. Deze
kinderen met een vaak complexe achtergrond krijgen in hele kleine groepjes of 1 op 1 les.
Dus ondanks Corona zo’n resultaat is gewoon knap en goed werk.
Het seizoen 2020-2021 zal het tijdstip voor het aangepast zwemmen worden verplaatst van
de zaterdagmiddag naar de zaterdagochtend. Dit is zeker voor de vrijwilligers een betere tijd
zodat niet de hele zaterdag wordt gebroken.
Conditie/ Recreatief zwemmen
Het verhaal wordt eentonig. We hadden 2 vrijwilligers om de les te draaien. Helaas is dit
aantal gereduceerd tot nul. Hier hebben we ook het afgelopen seizoen geen invulling
kunnen vinden.
Lesmethode
Hier kunnen we kort in zijn. We hebben als commissie besloten om verder te gaan met het
ENVOZ programma. Dit is een onafhankelijke organisatie die al tientallen jaren bestaat en
opleidt tot internationaal erkende diploma’s. Hun opleidingsvisie sluit aan bij hetgeen wij als
commissie elementair voor ogen hebben.
Belangrijk punt is dat hun standpunt is dat praktijkervaring vaak meer zegt dan een
theoretische achtergrond. Zwemveiligheid, veiligheid en plezier staan hoog in het vaandel.
Veel particuliere zwemles aanbieders maar ook grotere organisaties zijn bij de ENVOZ
aangesloten. En ook niet geheel onbelangrijk de kosten voor het gebruik van hun methode
liggen beduidend lager dan die van de NRZ of de KNZB.
Organisatie wijziging
Als commissie waren wij al geruime tijd op zoek naar nieuw (jonger) kader die het huidige
kader kond gaan opvolgen. Door alle perikelen kostte dit behoorlijk wat moeite. Geschikte
kandidaten vinden blijft moeilijk maar we hebben een aantal mensen bereidt gevonden om
taken over te nemen. Tevens hebben we een opzet uitgewerkt waarbij er taken over
meerdere personen zouden gaan worden verdeeld.
Hierbij zijn we niet vergeten om te kijken wat er mogelijk was aan de automatseringskant.
Veel maar met consequenties. Een aantal administratieve basistaken zijn nu in de
automatisering onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ondanks, of dankzij deze
onlosmakelijkheid houdt dit in dat er geen standaard kant en klaar product is maar een
product dat modulair is opgebouwd.
In het kort, het komt erop neer dat de afdeling elementair zijn eigen ledenadministratie gaat
voeren, conform de voor AVG geldende regels en ook het grootste deel van de financiële
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administratie zelfstandig zal gaan uitvoeren, uiteraard onder het wakend oog van de
penningsmeester.
Wat betreft de bestuurlijke inrichting van de Cie. Elementair geldt dat het de bedoeling is dat
het komende seizoen een overgangsjaar gaat worden. Waarbij het de bedoeling zou zijn dat
de huidige voorzitter nog een jaar aanblijft om de nieuwe beoogd voorzitter in te werken.
Dit is inmiddels achterhaald. De manier van aanpak naar het functioneren van de afdeling
gekoppeld aan de digitalisering van de afdeling heeft Irma er in overleg met Georg en Ronald
toe doen besluiten om met ingang van de komende ALV haar functie ter beschikking te
stellen. Als nieuwe voorzitter van de afdeling/commissie Elementair Zwemmen draagt de
commissie Ronald Snel voor.
Ronald en Georg zullen het komend jaar met behulp van de overige commissieleden, zonder
hen kunnen ze niet, de nieuwe koers voor de Afdeling Elementair Zwemmen vorm gaan
geven
Resumerend
Een heftig jaar met veel teleurstellingen, tegenslagen en onbegrip wordt getransformeerd
tot een hoopvolle toekomst waarbij we er vanuit gaan dat onze rol als aanbieder van
zwemlessen kwalitatief weer minimaal die 8 bereiken en we de rol van “Cash Cow” van Aqua
Novio’94 ook weer kunnen gaan vervullen.
Namens de commissie elementair,
De voorzitter
Irma Dietrich Janssen
Jaarverslag masters Aqua-Novio’94
Algemeen
Het ledenaantal blijft vrij constant, het aantal zit steeds rond de 60. Het afgelopen
seizoen hebben 6 leden hun lidmaatschap opgezegd. Dit was niet corona gerelateerd
maar vanwege verhuizingen of omdat men heel weinig kwam zwemmen. Het afgelopen
jaar heeft Marja Bloemzaad het jaarplan opgesteld en alle trainingen geschreven. Peter
Folker heeft op de dinsdag training gegeven in bad Dukenburg.
Hans van Maastricht heeft op vrijdag en zondag training gegeven.
Op woensdag hebben we in 1 baan gezwommen in Bad West. Op vrijdagavond hadden
we 5 banen in bad West en op zondag 3 banen in West.
In maart kregen we te maken met het corona virus en op 16 maart kregen we bericht
van Henk Viering dat de zwembaden gesloten zouden worden. Op 19 mei zijn we weer
gaan zwemmen in bad Dukenburg met inachtneming van de RIVM regels.
Op vrijdag 31 mei mochten we weer trainen in West, daar hadden we het hele bad. De
woensdag en zondag kwamen te vervallen.
In de zomermaanden hebben we extra doorgetraind op de dinsdag in bad Dukenburg
van 20.00 - 21.00. De masters hebben deze trainingen goed bezocht en waren erg blij
met de vroegere trainingstijd n.l. van 20.00 tot 21.00 uur.
In juli en augustus is er op de woensdag van 19.15 - 20.15 in de Goffert gezwommen. Op
eigen initiatief is er in de zomermaanden door een aantal, wekelijks gezwommen in de
Bisonbaai. We hebben het seizoen afgesloten met een gezellige barbecue bij Markus
Travaille.
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De activiteitencommissie
Zij hebben in december de jaarlijkse afsluiting georganiseerd en in juli de organisatie op
zich genomen van de seizoensafsluiting.
Financiën
We zijn dit jaar wederom positief geëindigd. We hebben extra geld ingezet voor extra
trainingsmogelijkheden in de zomermaanden op dinsdag en vrijdag.
Wedstrijden
Door het corona virus konden we weinig wedstrijden zwemmen. De best bezochte
wedstrijd door 14 masters was de GMK in Winterswijk. We zijn daar als club 4 e
geworden.
Voornemen
We blijven op zoek gaan naar een extra trainer voor de zondag en vrijdag en
we willen de website up to date te houden .
Trainers, webmaster, secretaris, officials, ledenadministratie en activiteitencommissie
allen hartelijk dank voor jullie inzet van het afgelopen jaar.
Namens de afdeling Masterzwemmen van Aqua-Novio’94
Pauline van Loon, Voorzitter Masters
Jaarverslag synchroonzwemmen Aqua-Novio’94
Seizoen 2019-2020 is voor de afdeling Synchroonzwemmen toch nog een succesvol jaar
geweest. Het aantal leden is weer toegenomen en het aantal deskundige trainers aan de
badrand en het aantal juryleden is stabiel gebleven. Ondanks corona hebben we de leden
goed kunnen bereiken. Gelijk na de lockdown zijn we begonnen met online de leden te
(laten) trainen en te vermaken en alle groepen aparte landtrainingen en programma’s te
sturen. Ook hebben we meegedaan met een challenge georganiseerd door de KNZB, waar
we uiteindelijk landelijk op de vierde plek zijn geëindigd. We moesten hierbij laten zien hoe
we doortrainden in de corona-periode. Toen het weer mocht, zijn we ook direct begonnen
met trainingen buiten, zodat we niet stil zaten en al een begin konden maken met de
uitvoeringen voor het volgende seizoen. Het seizoen hebben we ondanks alle beperkingen
(gesplitst) gezellig afgesloten, zelfs met een trainersuitje bij Harm’s Hoeve.
Ook 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. Jammer dat we
de uitvoeringen die we daar al aangeleerd hebben, niet aan een jury hebben mogen laten
zien. Sinterklaas, demonstraties (zelfs in het buitenland) en een drukke ouderavond zijn voor
ons reeds standaard activiteiten. De Synchrosterrenshow is vanwege de corona helaas niet
door gegaan. Via Sjors Sportief en diverse open lessen proberen we nog volop nieuwe leden
te krijgen. Dat dit goed lukt, blijkt omdat we in onze regio nog steeds de enige groeiende
vereniging zijn, met verreweg het grootste ledenaantal.
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Ook organisatorisch gaat het goed, inmiddels hebben we verschillende ouders/trainers die
actief zijn namens AQN in allerlei functies binnen de regio en landelijk en hebben we een
jurylid met de hoogst mogelijke opleiding binnen de vereniging.
Sportief hebben we het dit jaar weer goed gedaan. Er zijn helaas, afgezien van de landelijke
Interregio Junioren, geen uitvoeringswedstrijden gezwommen door corona. Maar, de
techniekwedstrijden alleen al, leverden 8 medailles op in verschillende leeftijdscategorieën,
en vele limieten en diploma’s. Ook onze aanloop-sporters waren succesvol in eigen bad en
behaalden mooie diploma’s. Wij zijn klaar voor het volgende seizoen en hopen dat alles (in
beperkte mate) door kan gaan en we lekker – veilig – kunnen blijven zwemmen!
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

Jaarverslag waterpolo Aqua-Novio’94
Visie
In 2023 zijn we dé waterpolovereniging voor de regio Nijmegen e.o. Dit realiseren we door
voldoende aanwas van nieuw talent, voldoende trainingsuren en door op alle teams twee
trainers/coaches te hebben. Om onze sportieve prestaties te behalen, hebben we drie
speerpunten benoemd:
1. Cultuurverandering: meer betrokkenheid en bijdrage door alle leden
2. Scheidsrechters werven en opleiden
3. Ondersteuning (talentontwikkeling) van onze trainers
Terugblik op dit seizoen
Corona vergt extra inspanningen rondom het organiseren van onze activiteiten. Momenteel
gaat het goed en zijn er nauwelijks afmeldingen. Dit doet ons goed en blijven ons inzetten
om leden hierin optimaal te bedienen en tevreden te houden.
•

Sportief gezien hebben we een mooi seizoen gehad. Onze talentvolle jeugd O11 hebben
deelgenomen aan het NK en we hadden 4 teams die in de top van de competitie stonden
op het moment dat de lockdown werd ingesteld.

•

Financieel was het een lastig jaar, vanwege tegenvallende inkomsten (verlies) bij ons
toernooi en verhoogde inningen door de KNZB. Het eindresultaat is onduidelijk, vanwege
het achterblijven van de cijfers van dit seizoen

•

Organisatorisch: we hebben een belangrijke ontwikkeling voor bereid en starten het
nieuwe seizoen met een pilot t.a.v. een cultuurverandering binnen de afdeling. Met ons
nieuwe vrijwilligersbeleid willen we zoveel mogelijke mensen activeren en verenigen.
Momenteel is die balans scheef en zijn het meestal dezelfde mensen die het werk
verrichten. Alle verenigingsactiviteiten binnen de afdeling hebben we in kaart gebracht.
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We gaan voor ieder team (spelers en ouders) inzichtelijk maken welke bijdrage ieder
team levert. Bij een onderprestatie gaan we team aanspreken om ontbrekende taken op
te pakken het vinden van de juiste’ tone of voice’ is hierin belangrijk.
Resultaat van het nieuwe vrijwilligersbeleid is tot op dit moment:
- Sponsorcommissie is ingesteld en gaat plan opzetten
- Wervingscommissie idem
- Communicatie/oudercommissie: idem
- 5 kandidaten voor scheidsrechters
- kandidaten om het sterrrenplan samen met andere afdelingen op te gaan zetten.
We hebben verder nieuwe leden gezocht en gevonden voor de WPC. We zaten met een
onderbezetting, waardoor niet alle ambities zijn gehaald.
•

Samenwerking in de regio: we hebben contacten met verenigingen in de regio
aangehaald en willen onze krachten gaan bundelen door het delen van kennis en
samenwerking met teams.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen Aqua-Novio’94
Het jaar begon als andere jaren, iedereen was blij elkaar weer te zien na de vakantie weken
en genoot weer van het zwemmen. Al snel kwamen de eerste wedstrijden en er werden hele
mooie tijden gezwommen met flinke persoonlijke records door zo goed als iedereen.
Misschien nog wel belangrijker was de gezelligheid in de groep die er was bij de trainingen
en de wedstrijden, maar ook de vele prive afspraken tussen de zwemmers.
In november volgen de eerste kampioenschappen. Bij de 1e clubmeet (29 deelnemers)
eindigden we als eerste van Gelderland en bij de GK korte baan (42 deelnemers) staken we
ook met kop en schouders boven de rest van Gelderland uit en wonnen we voor de 3e keer
op rij de Angelique Habeck bokaal. Er stegen weer veel zwemmers boven zichzelf uit
waardoor er ineens onverwachte medailles waren en dat is altijd geweldig om te zien. Het
team van vrijwilligers had de organisatie weer strak georganiseerd, zeker altijd lastig in het
weekend van de Zevenheuvelenloop die precies langs het zwembad afloopt.
In december volgden de NK’s. Bij de NJJK namen we met 18 zwemmers deel en werden er 21
podiumplaatsen behaald waarvan 11 gouden plakken naast 3 Nederlandse estafette records.
Medaille winnaars waren Alexandra, Jonathan, Matej, Bjorn, Tim, Bridget, Eline, Thera,
Tyrese, Jarno en Evano. De ONK namen we met 10 zwemmers deel en ook hier behaalde
Zanthe een hele mooie verdiende bronzen medaille.
Bij de minioren en junioren circuits behaalden onze zwemmers vele medailles wat veel
lachende en stralende gezichten opleverde. De miniorengroep blijft groeien en langzaam
wordt het team steeds completer in alle leeftijden wat nodig is om ook in de breedte sterker
te worden.
We namen deel aan de competitie wedstrijden met 70-80 zwemmers en in deze gezellige
wedstrijden werd hier heel sterk gezwommen waardoor we ook hier weer op een hele
mooie 7e plek eindigden.
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Bij de Jaargangfinale (NK) voor de minioren in maart hadden we 6 deelnemers en kwamen
we met 21 persoonlijke records thuis en heel veel mooie verhalen. Noah behaalde
bovendien bij zijn debuut een hele mooie bronzen plak.
Bij de Nijmeegse Sportprijzen was ons NJJK team dit jaar genomineerd voor
Jeugdtalententeam, Tim Korstanje voor Jeugdtalent en de gehele hoofdklasseploeg voor
Sportploeg van het jaar. Door de sportieve prestaties en onze maatschappelijke
betrokkenheid worden onze banden met de gemeente steeds sterker, net als onze banden
met de TD en bondscoaches van de KNZB.
Een ander en achteraf gezien laatste hoogtepunt van het wedstrijdseizoen was de wedstrijd
in Dortmund (Duitsland) waar we met 26 zwemmers aan deelnamen en waar we met een
grote groep ouders ook een heel gezellig weekend op de tribune en in de stad beleefd
hebben. Er konden zelfs geldprijzen gewonnen worden en ook prijzen in natura en die zijn
door onze zwemmers van alle leeftijden ook gewonnen. De zwemmers en hun broers/zussen
konden bovendien ook leuke spellen doen in de hal. Altijd spannend ook voor degenen die
voor het eerst meegaan om te starten in een andere taal.
En toen kwam na dit weekend de lockdown vanwege covid19 en moesten we allemaal
stoppen met trainen. Dit was een hele zware tijd, zwemmers misten het water en elkaar en
kwamen in onzekerheid over hoe het seizoen verder ging. Ineens werd er van alles digitaal
georganiseerd en begeleidden de trainers de zwemmers met landtraining binnen of
hardlopen alleen. Er werden zoommeetings georganiseerd voor de minioren voor de
bodycore en zelfs werd er een superleuke Paasbingo georganiseerd waar de paashaas op de
fiets de winnaars hun prijzen langs ging brengen. Gelukkig konden we na een aantal weken
beginnen met landtrainingen buiten waar gretig gebruik van werd gemaakt om elkaar weer
te zien en samen te sporten. Hulp kwam van alle kanten, ouders hielpen trainers met het
begeleiden van de groepen buiten, Fy-fit ondersteunde ons door hun fysio’s filmpjes met
oefeningen te laten maken enz.
Eind mei ging het zwembad weer open en konden we weer een beetje het water in, onder
hele strikte regels die steeds een beetje soepeler werden. Helaas konden we na maart geen
wedstrijden meer zwemmen en vielen ook de grote internationale toernooien in het water
waar onze statuszwemmers naar toe hadden getraind.
Helaas was het seizoen door dit alles erg kort qua wedstrijden en vielen vele seizoen doelen
weg. We hebben dit jaar een record van 35 prestatie medailles, 5 zilveren en 30 bronzen
medailles dus dit is wel heel bijzonder. De jongens vanaf 2008 en de meiden vanaf 2009
konden deze behalen. Gefeliciteerd allemaal aan de zwemmers, maar ook aan de trainers
die ze hierheen getraind hebben!!!!
We werken vaak samen met Topsport Gelderland op allerlei gebieden zoals mentale
begeleiding, talentonwikkeling, voeding, krachttraining, sportmedische keuring en minors
studenten projecten. Dit jaar hebben we in het talentclubprogramma meegedaan aan
workshops voor Talentontwikkeling en breed motorisch opleiden waar clubs van 8
verschillende sporten bij betrokken waren en waar we van elkaar veel konden leren.
Hierdoor kunnen we alles van jongs af aan nog beter opzetten, al kon de uitvoering hiervan
door covid19 nog even niet plaats vinden. Tevens is er regelmatig overleg met andere
verenigingen van het Sportqube netwerk waar wij actief bij betrokken zijn.
Gezelligheid in alle groepen was dit jaar een belangrijk thema en we hebben dan ook een
aantal activiteiten gedaan om de binding in de groep te vergroten en er 1 team van te
maken, al kon door covid19 niet alles doorgaan zoals was gepland. Alle wedstrijden werden
samen gezwommen waar mogelijk. Uiteraard gaan we op deze voet door, want breedtesport
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en topsport zijn even belangrijk binnen de afdeling, het enige verschil zijn de persoonlijke
doelen die voor iedereen anders zijn. Gezelligheid en plezier staan altijd op 1, dit is ook de
basis voor goede prestaties. Voor het 6e jaar op rij onderschreven wij het zwemsportief plan
van de KNZB, nu inmiddels omgedoopt naar Code Blauw. Respect voor en naar elkaar toe
vinden we erg belangrijk. Zowel voor zwemmers, trainers, officials als ook ouders. Niet over
elkaar maar met elkaar en elkaar aanspreken als er iets is en er niet meer blijven lopen.
Positiviteit en een goede sfeer is de basis van de afdeling.
Voor komend seizoen gaan wij door met ons 5 jaren plan om verder te professionaliseren en
de afdeling voor zowel breedtesport als ook topsport verder te ontwikkelen. Wij willen voor
alle zwemmers, zowel breedtesport als topsport de faciliteiten bieden die bij hun
doelstellingen past en ook een eigen ruimte te hebben om samen als team activiteiten te
kunnen doen of gewoon als team/ vereniging gezellig samen te kunnen zijn. Hiervoor is meer
badwater en meer faciliteiten in de vorm van een nieuw zwembad van het grootste belang.
We zijn dan ook al druk met een commissie bezig om het nieuwe bad met de omliggende
gemeenten en andere stakeholders om een nieuw 50 meter bad met alle benodigde
faciliteiten, zoals een uitzwembad, electronische tijdwaarneming, onderwatercamera’s, een
grote tribune voor toeschouwers en ook voor de zwemmers op de zwembadvloer, een
verenigingsruimte, een krachthonk en bodycoreruimte te verwezenlijken. Meer badwater is
een absolute must om alle sporters op de juiste manier te kunnen faciliteren, we worden nu
in onze ontwikkeling geremd door het badwatertekort en moeten iedereen samen laten
trainen in plaats van de benodigde differentiatie te kunnen bieden. Op dit moment is dit
eigenlijk alleen op de zaterdagochtend mogelijk. Ook de samenwerking met de scholen van
onze zwemmers en andere faciliteiten gelijk aan een KNZB erkend OpleidingsCentrum zijn
van groot belang om de afdeling door te kunnen blijven ontwikkelen.
Financieel was dit voor de afdeling een moeilijk jaar, net als voor de hele vereniging. De
badhuur liep vanwege overmacht gewoon door (penningmeester heeft een aanvraag op
compensatie gedaan uiteraard) en de contributie werd tijdelijk op verenigingsbasistarief
gezet. Hierbij opgeteld het feit dat we nadat de baden weer open mochten meer badwater
als normaal hebben gehuurd om alle leden te compenseren voor niet getrainde uren plus
weer watergevoel op te bouwen, hebben we flink ingeteerd op onze reserves. Ook natuurlijk
omdat veel inkomsten uit wedstrijden niet binnen zijn gekomen doordat de wedstrijden niet
plaats konden vinden.
Voor komend seizoen hebben we een 0 begroting in moeten leveren door de ontstane
situatie, dit betekent dat we weer duizenden euro’s moeten bezuinigen op de begroting en
meer inkomsten moeten genereren om inderdaad de begroting rond te krijgen. De trainers
hebben bijna allemaal geld ingeleverd van hun onkostenvergoeding om dit mogelijk te
maken, omdat we niet op zwemmersfaciliteiten willen bezuinigen. We zijn hen erg dankbaar
hiervoor en hopen, dat we hen volgend seizoen weer gewoon al hun kosten kunnen
vergoeden. Ook zijn we hierdoor genoodzaakt een voorstel in te dienen voor
contributieverhoging zoals jullie op de agenda kunnen lezen. Binnenkort beginnen we met
de eerste actie om geld binnen te halen, we staan open voor alle ideeën en horen die graag
van onze leden!
Zwemmers, trainers, officials, vrijwilligers allemaal heel erg bedankt voor dit bijzondere
seizoen!
Astrid van Hest, voorzitter afdeling wedstrijdzwemmen
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