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Voorwoord:

Bericht van de voorzitter

Sportverenigingen hebben een bewogen jaar gehad als gevolg van corona. In
het bijzonder ook de zwemverenigingen omdat de binnenbaden lange tijd
gesloten waren. Toch hebben we als Aqua-Novio’94 deze tijd samen goed
doorstaan. Niet in de laatste plaats door de inzet van onze trainers en
vrijwilligers. Zij hebben alternatieve trainingen op het land en online verzorgd
en daarmee de binding met de zwemmers én het verenigingsgevoel versterkt.
Deze inzet is zowel door het bestuur als de leden gewaardeerd.
Vanuit het bestuur heeft de focus in deze hectische periode gelegen op het
informeren van de leden, het faciliteren van alternatieve trainingen en de
financiën op orde houden. Daartoe hebben veel gesprekken met de KNZB,
NOCNSF, het ministerie van economische zaken, de gemeente Nijmegen en de
zwembadbeheerders plaatsgevonden.
Het afgelopen jaar zijn er ook nog bijzondere prestaties geleverd. Zo zijn we als
vereniging verkozen tot sportclub van het jaar in Nijmegen, hebben we extra
sponsor geld opgehaald voor ons waterbasketbalteam en hebben veel mensen
van onze vereniging bijgedragen aan een succesvol Swim to Fight Cancer.
In de volgende bijdragen van de afdelingsvoorzitters leest u wat er het
afgelopen jaar nog meer is gebeurd. Rode draad voor mij is dat alle afdelingen
het goed doen door te blijven vernieuwen, samen te werken en te investeren in
onze zwemmers, de trainers en vrijwilligers.
Komend jaar zullen we ook beleidsmatig verder professionaliseren, waaronder
de verplichtingen die samenhangen met de invoering van de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Ik zie met veel vertrouwen het komend jaar tegemoet en hoop dat eenieder
zijn of haar talent verder kan ontwikkelen en inzet voor Aqua-Novio’94 .

Namens het bestuur van Aqua-Novio’94,
Bernd Hendriksen
Voorzitter
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Jaarverslag elementair zwemmen Aqua-Novio’94
Elementair Zwemmen Aqua Novio ’94 seizoen 2020-2021
1. Algemeen
a. Corona
2. Doelstelling
a. Kwaliteit
b. Uitbreiden aantal leerlingen
c. Verjongen en uitbreiden kader
3. Diploma zwemmen
4. Aangepast zwemmen
5. Conditie/ recreatief zwemmen
6. Lesmethode
7. Organisatie wijziging

1. Algemeen
Het zal ten op zichten van voorgaande jaren niet veel veranderen in de problematiek
van de afdeling Elementair. Men geneigd is de problematiek naast zich neer te
leggen of te bagatelliseren. Maar het gaat vooralsnog niet goed met de afdeling
elementair zwemmen. Helaas ligt de oplossing niet voor het oprapen maar hebben
we zeker nog een jaar nodig om de problematiek om te buigen naar een succes. Dit
is alleen te bereiken door de inzet 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 nog steeds een tekort hebben aan
gediplomeerde instructeurs en zwemleiders.
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. De vrijwilliger passeren is dan ook echt niet de oplossing eigenlijk verre
van.
Inmiddels is de afdeling weer aan het groeien en zijn we gegroeid van een 223 leden
naar 281 leden waardoor er weer geld kan terugstromen naar de vereniging.
De toename van aanmeldingen is mede mogelijk gemaakt door mond op mond
reclame en tevens de berichtgeving in de kranten en wijkbladen. Ook de
tegenvallende resultaten van andere verenigingen / zwemscholen zorgen voor een
aanloop van nieuwe leerlingen. 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. Hierdoor stoppen ze met lesgeven wanneer hun kind het A of B diploma
behaald. Ofwel 80 uur zwemmen met een enkeling C diploma 96 uur.
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 het gezeur van een steeds groter wordende groep ouders (ze zijn
mondiger geworden!) naast zich neer te leggen.

Corona
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Afgelopen jaar was een behoorlijk groot probleem voor de afdeling elementair. Voor
een langere periode hebben we stil gelegen. Wat niet ten goede komt voor de
kwaliteit van het zwemmen van de kinderen. Als afdeling elementair natuurlijk een
aderlating. Geen lesgeven, geen inkomsten niet kunnen werken aan de kwaliteit en
de onzekerheid. Zwemles bij een vereniging is een keuze van ouders en een moetje
voor de kinderen. Maar lesgeven wordt gezien als een commerciële activiteit. Dus
hebben we besloten om geen contributie te heffen, met gevolg een achterstand in de
begroting, kennis en kunde van zowel de instructeurs als de kinderen. Bij de
geleidelijke heropening van de zwembaden bleek dat v.w.b. de afdeling elementair er
tot april 2021 maar weinig gezwommen is. Met bepaalde beperkingen wat niet altijd
prettig was voor de instructeur als voor de ouder en kind. Dus tot die tijd weinig
nieuwe leden.
Diplomazwemmen heeft beperkt doorgang gevonden. En 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 goed gevuld. De achterstanden zijn zo
goed als weggewerkt en is er nu weer plaats in december 2021 met de start van de
volgende periode.
Ook hebben we door Corona iets meer tijd om onze toekomstplannen gestalten te
geven.

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 6,5.
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 gestabiliseerd is en dat we weer groeiende zijn. Oorzaak van de
daling komt natuurlijk door de corona. Er is niets gemerkt in de overstap van
superspetters naar de ENVOZ.
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.

Diploma zwemmen
Totaal resultaten van afgelopen seizoen
Superspetters 30 (uitloop tot December)
Aangepast zwemmen: 6
Diploma A 32
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Diploma B 19

Aangepast zwemmen
Afgelopen seizoen bleek dat een betere monitoring resultaten oplevert het lijkt niet
veel maar 2 kinderen meer geslaagd is een stijgingspercentage van 33% 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. Helaas moeten we wel concluderen dat de terugloop van vrijwilligers vergroot
is. Het is een lastig pakket waarin we nog steeds zoekende zijn naar instructeurs/
hulpen. Nu wordt dit ingevuld door de medewerkers van zwembad Dukenburg om de
kwaliteit en veiligheid te waarborgen.
Conditie/ Recreatief zwemmen
Dit wordt helaas steeds meer gezien als vrij zwemmen voor de vrijwilligers en leden
van verdiensten / ereleden.
Lesmethode
We zijn gestart met de ENVOZ lesmethode wat voor een groot deel in goede aarde is
gevallen bij de leden en instructeurs. Helaas is het hierin nog wel zoeken naar een
gebalanceerd niveau van kwaliteit en plezier. Dit is door de afdeling goed opgepakt
en ook hier zien we een stijgende lijn in. Tevens staan Zwemveiligheid, veiligheid en
plezier en natuurlijk Kwaliteit hoog in het vaandel. Veel particulieren zwemles
aanbieders maar ook grotere organisaties zijn inmiddels 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 zijn we op zoek naar nieuw (jonger) kader die het huidige kader kan
gaan opvolgen en uitbreiden. Tevens hebben we een opzet uitgewerkt waarbij er
taken over meerdere personen zouden gaan worden verdeeld. Echter zonder
aanvulling van mensen kunnen bepaalde taken achter blijven. Dit achterblijven van
taken wordt opgepakt door het huidige kader.

Resumerend
Een heftig jaar met veel tegenslagen maar ook met positieve gebeurtenissen wat een
opmars biedt 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
Ronald Snel

Jaarverslag masters Aqua-Novio’94
Algemeen
Het afgelopen jaar stond  wederom in het teken van de coronamaatregelen waardoor we
vanaf half december 2020 tot half april 2021 niet konden zwemmen. Het ledenaantal is het
afgelopen jaar met 11 leden afgenomen. Aan het eind van het seizoen hebben we er 5
nieuwe leden bij gekregen. Een groot aantal leden geeft aan het tijdstip in bad Dukenburg
van 21.00 tot 21.00 uur te laat te vinden.
Het ledenaantal blijft rond de 60.
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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.

Op vrijdag 21 mei mochten we weer trainen in het buitenbad van West. De woensdag en
zondag kwamen te vervallen.
In de zomermaanden hebben we extra doorgetraind op de vrijdag in het buitenbad van
zwembad van 19.15 tot 20.00 uur. De temperatuur was niet voor iedereen even aangenaam
maar de masters hebben deze trainingen goed bezocht .
In juli en augustus is er op de woensdag van 19.00 - 20.00 in de Goffert gezwommen.
Dit jaar hebben we geen jaarafsluiting gehouden vanwege corona.

De activiteitencommissie
Zij hebben in december een online afsluiting georganiseerd evenals online borrelen.

Financiën
We zijn dit jaar wederom positief geëindigd. We hebben extra geld ingezet voor extra
trainingsmogelijkheden in de zomermaanden op  vrijdag.

Wedstrijden
Door het corona virus konden we weinig wedstrijden zwemmen.

Voornemen
We blijven op zoek gaan naar een extra trainer voor de vrijdag en de zondag.
We willen de website up to date te houden . We willen ons actief inzetten om nieuwe leden
aan te trekken. Tevens willen we graag op dinsdag op eerder tijdstip trainen in Dukenburg.
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                                              29 augustus  2021

Jaarverslag synchroonzwemmen Aqua-Novio’94

Seizoen 2020-2021 is voor de afdeling Synchroonzwemmen een raar maar wel innovatief
seizoen geweest. Het seizoen begon relatief normaal, waar er nog 3 sporters medailles
omgehangen kregen voor de techniekresultaten van het vorige seizoen. Ook hebben we een
kamp georganiseerd in Alverna, wel in beperkte vorm, omdat we het gesplitst moesten doen
in verband met aantallen. Dit seizoen hebben we ook Sinterklaas gevierd, zonder pieten,
maar wel met spelletjes en een zak met cadeautjes en zakjes met pepernoten en ander
lekkers. Halverwege december zijn we wederom in een lockdown gegaan, die nog een hele
tijd zou gaan duren. We hebben vrij snel de online trainingen weer opgepakt, en geprobeerd
om de sporters te blijven motiveren. In februari kregen we via een van de ouders de
mogelijkheid om buiten te zwemmen, en ondanks dat er soms nog sneeuw lag.. en het af en
toe echt heel fris was om een uur buiten te zwemmen, hebben de sporters dit met beide
handen aangegrepen en hebben we vanaf februari 1 keer in de week buiten getraind, naast
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de land- en droogtrainingen die online ook verder gingen. Ook deden we mee aan online
wedstrijden en uitdagingen, waarmee we toch best veel bezig bleven met het
synchroonzwemmen. Vanaf april kwam hier ook nog 1 keer in de week de buitentraining bij
zwembad West bij. En vanaf eind mei mochten we eeeindelijk weer binnen zwemmen, waar
we meteen de keuze gemaakt hebben om te beginnen met het komende seizoen, de indeling
van de groepen aan te passen en nieuwe plannen te maken. Begin juli sloten we het seizoen
af met een gezellige spelletjestraining, en in 2 groepen bowlen en frietjes eten.

We zijn wel wat leden verloren tijdens de lockdown(s), maar hebben in de maand juni weer
een aantal proefzwemmers gehad, die bijna allemaal lid zijn geworden. We hopen van harte
dat het volgende seizoen anders zal zijn, met weer veel wedstrijden, trainingen zoals we
gewend zijn en wellicht zelfs een buitenlandse trip voor onze sporters. Zij hebben in elk geval
laten zien dat wij een ontzettend flexibele afdeling zijn, met een onverwoestbare liefde voor
onze sport. 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
Seizoen 2019/2020 kon net niet afgemaakt worden door corona. Gelukkig werden de
maatregelen in de zomer versoepeld en kon het Karel Ockers Toernooi begin september
doorgaan. De organisatie van het toernooi maakte overuren om het toernooi coronaproof
door te kunnen laten gaan. En met succes! Wedstrijden op topsport- en breedtesport niveau
konden eindelijk weer gespeeld worden. En wat was iedereen blij dat ook de gezelligheid in
de horecatent weer terug was. Na deze fantastische start van het seizoen ging iedereen vol
goede moed de competitie in. Maar na twee wedstrijdrondes werd de competitie alweer
stilgelegd. Tot en met de start van de lockdown in november mocht er nog worden
doorgetraind. In maart mocht er weer getraind worden in buitenbaden. De waterpolo
afdeling bood haar leden de mogelijkheid om in Zwembad De Vrije Slag in Bennenkom te
trainen. Sommige bikkels trotseerden zelfs een buitentemperatuur van net boven het
vriespunt. In de lente volgenden meer versoepelingen en kregen leden de mogelijkheid om
langer en vaker door te trainen het Goffertbad.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen Aqua-Novio’94
In het tweede seizoen sinds het corona virus zich verspreidde was de impact een stuk groter
dan in het eerste seizoen. We begonnen het jaar met junioren/jeugd wedstrijd en
miniorencircuit waarna de NK Estafette volgde met hele mooie resultaten allemaal met een
1.5 meter protocol. Ivo zorgde voor een goede kwaliteit livestream omdat er geen publiek
aanwezig mocht zijn naast de gewone livetiming voor de thuisblijvers. Na een limietwedstrijd
en nog een onderlinge wedstrijd kon er na eind oktober maandenlang geen wedstrijd
worden gezwommen en tevens gingen de zwembaden dicht en konden we niet of nauwelijks
trainen.

De trainers waren in deze periode erg creatief en met hulp van een aantal ouders/trainers en
Fy-Fit werd er aan iedere groep tenminste 1x per week bodycore online aangeboden en er
werden tips gegeven voor hardloop en andere trainingen.  Verder waren er een aantal
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activiteiten voor de minioren, zoals een hele leuke letterzoekerkwis en een carnavalsbingo.
Ook werd er mindfulness en yoga aangeboden. Ouders en zwemmers deden mee aan de
Ommetjes uitdaging om actief te blijven. Een beperkte groep kon ook buiten krachttraining
blijven doen en er was ook voor een kleine selectie een workshop van een sportpsycholoog
hoe om te gaan met de impact van corona. Kortom iedereen probeerde er het beste van te
maken om de connectie met elkaar en de groep te behouden. De zwemmers hielden
onderling veel contact met elkaar via whatsapp. Onze statushouders mochten in Eindhoven
gaan trainen om het watergevoel te behouden en de conditie een beetje op peil te houden.

De trainers hebben deze tijd ook gebruikt om na te denken hoe we effectiever kunnen
trainen en tevens gekeken naar de opzet voor het volgende seizoen omdat onzeker was
wanneer we weer mochten gaan zwemmen. Iedereen hing voor iedere persconferentie weer
voor de buis in de hoop dat er groen licht gegeven werd en we stonden altijd in de
startblokken om snel alles op te gaan zetten als het weer mocht. In februari mochten de
buitenbaden weer open en dappere zwemmers trotseerden de kou en gingen in Bennekom
en Arnhem trainen. In mei was het dan eindelijk zover dat het buitenbad in Nijmegen ook
open ging en we weer in de eigen stad konden trainen, zij het heel erg beperkt.

Eind mei mochten we weer binnen gaan trainen en het watergevoel en conditie weer echt
opbouwen. De KNZB had een leuke Top daagt uit wedstrijd verzonnen waar je een 200 of 400
wissel klassement kon zwemmen en gesigneerde artikelen van OS gangers kon winnen. Op
11 juli was het dan eindelijk zover en konden we, zonder publiek weliswaar, weer een
wedstrijd zwemmen. De zwemmers hadden er heel veel zin in en er werden hele mooie
tijden gezwommen ondanks dat er maandenlang niet getraind werd.

Na Albert Boonstra in 1980 in Moskou kwalificeerde voor de 2e keer in de geschiedenis een
zwemmer zich namens Aqua-Novio’94 voor de Olympische Spelen, namelijk Nyls Korstanje
die al sinds zijn 10e jaar bij ons lid is!  Hij zwom dit jaar meerdere senioren Nederlandse
records, de laatste in Tokyo waar hij op de 100 vlinder de halve finale haalde en met het
mixed estafette team zelfs de finale op de 4x100 wisselslag. Tim Korstanje kwalificeerde zich
voor de EJK in Rome, zijn tweede internationale grote toernooi na de EYOF 2 jaar geleden.
Ondanks corona hebben we een behoorlijke vaste groep overgehouden. We hadden normale
uitstroom (voornamelijk door studie) maar we misten de instroom in dit seizoen waar we
aan werken om dit in het nieuwe seizoen versneld op te pakken. Wel een paar jonge
zwemmers kwijtgeraakt omdat wij niet konden trainen (en wedstrijden zwemmen) en de
buitensporten wel. We zijn de ouders en de trainers die in corona tijden opgestaan zijn en
ons hielpen met de organisatie van online trainingen en activiteiten echt enorm dankbaar en
hopen dat we nu echt aan het einde van de corona beperkingen aan gaan komen en weer als
normaal wedstrijden kunnen gaan zwemmen en kunnen trainen. Het buiten trainen dit jaar
bracht ook iets unieks, het vergrootte enorm de samenhorigheid maar was vanwege de kou
niet voor iedereen geschikt.

De planningen voor het volgende seizoen zijn klaar, met een vernieuwde opzet in A, B en C
selectie en een nieuwe manier van trainen. Breedtesport 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.
Gezelligheid in alle groepen was ook dit jaar een belangrijk thema en we zullen in het nieuwe
seizoen een aantal activiteiten plannen om de binding in de groep te vergroten en er nog
meer 1 team van te maken.
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Respect voor en naar elkaar toe vinden we erg belangrijk, net als inclusiviteit. 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. 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 alleen mogelijk op de
maandag/woensdag en zaterdagochtend. 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. Hierbij
opgeteld het feit dat we nadat de baden weer open mochten meer badwater als normaal
hebben gehuurd en ook de gehele zomer doorgetraind om alle leden te compenseren voor
niet getrainde uren plus weer watergevoel op te bouwen. 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 bezuinigen op de begroting en meer inkomsten moeten
genereren om inderdaad de begroting rond te krijgen. Binnenkort beginnen we met de
eerste actie om geld binnen te halen (varkenskrasactie), we staan open voor alle ideeën en
horen die graag van onze leden!

Zwemmers, trainers, officials, vrijwilligers, ouders en zwemmers: allemaal heel erg bedankt
voor alle steun tijdens dit afgelopen bijzondere seizoen! Op naar een heel mooi seizoen
2021-2022

Astrid van Hest, voorzitter afdeling wedstrijdzwemmen
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