Jaarverslag van de voorzitter 2017
Wederom was het afgelopen jaar 2017 voor Aquafit een jaar van het continueren en op peil houden
van de activiteiten binnen de vereniging.
Ook dit jaar waren er weinig veranderingen binnen de club. Voor 2018 zijn we voornemens enkele
nieuwe activiteiten te ontplooien, hulp en nieuwe frisse ideeën zijn van harte welkom.
Helaas moeten we constateren dat het aantal jeugdleden wederom is terug gelopen. Ook het totaal
ledenaantal is iets terug gelopen, de gemiddelde leeftijd is weer wat omhoog gegaan.
De vraag blijft aan al onze trouwe leden, laat in je omgeving weten hoe leuk het is om bij Aquafit
te komen zwemmen.
Het nieuw zwembad,??
Helaas vergt dit geduld. Er zijn de afgelopen maanden echte stappen genomen maar beslissingen
worden toch weer over de gemeenteraadverkiezingen heen getild. Dat er een nieuw zwembad gaat
komen staat wel vast, laten we hopen dat straks met een nieuwe gemeenteraad niet weer alle
procedures opnieuw doorlopen moeten worden. Vorig jaar gaven we een prognose is dat er op
1 januari 2018 bouwvergunning zou zijn, nou dat is in ieder geval nog niet gelukt.
Sociale veiligheid, we raken er niet over uitgepraat.
De VOG (verklaring omtrent gedrag), het rapport van de commissie De Vries (‘Preventie seksuele
intimidatie’) en straks de nieuwe wet omtrent AVG (wet op privacy) dienen wij als vereniging alle
aandacht voor te hebben. Laten we hier met elkaar scherp op blijven, misstanden in onze zwemsport
kunnen we niet hebben binnen Aquafit.
Dan is het belangrijk dat Aquafit zich laat zien.
Zwembad De Zien in Uitgeest, daar is de hele zomer weer gezwommen, nu met vele avonden mooi
weer. Ons logo en de foto’s hebben daar weer gehangen en waren we aanwezig op de zwem-4daagse.
De contacten met zwembad “De Witte Brug” zijn goed. Het is plezierig te constateren dat het
zwembad open staat voor alle activiteiten van Aquafit en hierin dan ook nagenoeg altijd wel wil en kan
meewerken. Wel merken we dat het zwembad oud wordt, we moeten het er nog even mee doen.
Waar zouden we zijn zonder de inzet van onze vrijwilligers. Voor vele taken, verenigings breed, is
deze inzet zeer gewenst. Een constatering is dat vele vrijwilligers nu al vele jaren mee draaien en dit
nog steeds met groot enthousiasme doen. Het zou wel fijn zijn als er “Nieuwe” vrijwilligers bij komen
die extra ondersteuning kunnen bieden daar waar nodig.
Bij de waterpolo, scheidsrechters en bij het wedstrijdzwemmen, klokkers en organisatie voor de
zwemwedstrijden zijn taken van levensbelang om de wedstrijdsport in competitieverband te kunnen
blijven beoefenen. Wij hopen dat ook recreatieleden en ouders zich hiervoor meer beschikbaar gaan
stellen, nogmaals,

vrijwilligers zijn van zeer groot belang en vele handen maken licht werk.
Een oproep aan alle leden, “mond op mond” reclame heeft de grootste uitwerking. Wij willen onze
leden vragen om in hun nabije omgeving onze club te blijven promoten. Kinderen, kleinkinderen,
neefjes nichtjes, noem maar op. Laat weten dat het bij Aquafit fijn sporten is.
Ruud Bakkum

