Jaarverslag Algemene Zaken 2018
In onderstaande jaarverslag Algemene Zaken vind u een overzicht van alle activiteiten die in 2018 binnen
zwem- en polo vereniging Aquafit hebben plaats gevonden.

Nieuwjaarsduik
Het was ook dit jaar gezellig druk bij de inmiddels traditionele Nieuwjaarsduik bij Castricum aan Zee. Zeer
veel sportievelingen gaven gehoor aan de oproep in het Nieuwsblad voor Castricum om in nachtkleding de
golven in te duiken. Naar schatting namen in totaal een kleine duizend mensen een duik in zee. Het was
winderig, maar dat hield deze bikkels niet tegen om het nieuwe jaar met een frisse duik te beginnen. Veel
belangstellenden verzamelden zich langs de vloedlijn om de deelnemers aan te moedigen. De deining heeft
het geheel mooi aangekleed met Tent, hottubs en chocola, Ook heeft deining de prijs voor de meest
wakkere dame aangeboden.

Vrijwilligersavond
Ook dit jaar hebben we onze vrijwilligers weer bedankt voor hun inzet. We kunnen het bezoekje aan
restaurant de Duynen wel als traditie gaan zien. Onze koos heeft weer een heerlijk buffet neergezet.
Een Gezellige avond was het gevolg.

Onderlinge wedstrijden
Terug van weggeweest, onze onderlinge wedstrijden. Nadat deze enkele jaren weg was, hebben we deze
met een aantal enthousiaste vrijwilligers nieuw leven in geblazen. 27 mei stroomde het bad vol met
sportieve leden en hun gezinnen. Ondanks het mooie weer kon dit niemand ervan weer houden om mee te
dingen naar de beste tijden van de club. Het laatste onderdeel van de dag was natuurlijk de Familie
estafette. De Familie Weeda had de wisselbeker met pijn in het hart van de schoorsteenmantel mee terug
naar het zwembad genomen. Echter had de organisatie besloten dat zij deze mochten houden en dat er
vanaf dit jaar gestreden zou worden om een nieuwe beker. Familie de Vries had dit jaar de eer deze in
ontvangst te mogen nemen. Zondag 14 april zal deze worden verdedigd tijdens de editie 2019

Zomer zwemmen in De Zien
Voor we het wisten was het alweer 1 mei op de kalender. Dus kon men als je heel dapper was, dankzij de
coördinatie van Frans, weer buiten zwemmen in De Zien. De echte bikkels konden bijna niet wachten en
stonden dan ook te trappelen bij de eerste training. Van mei t/m september zijn de trainingen op
dinsdagavond goed bezocht en hebben we heerlijke trainingen gehad
Onder professionele begeleiding van Henk en Linda waren wekelijks een 20- tal bikkels aanwezig, tijdens de
mooie dagen melden zich nog enkele zonaanbidders.

Jeugdkamp
Dit jaar was het honk van scouting Castricum de uitvalbasis voor het jeugdkamp. 2 dagen lang sport, spel,
plezier en lekker eten, was hetgeen wat ongeveer 28 kinderen bezig hield. Allemaal blije gezichten, ook al
waren er soms een paar regendruppels te voelen.
Onder leiding van Patrick, Linda, Nienke en Maurice, die wederom een fantastisch programma in elkaar
hadden gezet, hebben we een mooi en gezellig kamp voor de jeugdleden kunnen realiseren. Jorrit en Irene
kwamen zaterdag avond om het vlees te draaien op de BBQ en aansluitend hadden we een spannende
speurtocht in het donker, door het bos. Daarna nog even ontspannen bij het kampvuur.

Sinterklaas
Ook dit jaar was Sinterklaas de zwem en polo vereniging Aquafit niet vergeten. Hoewel Sint zijn strakke
planning het niet toe liet om aanwezig te zijn, heeft hij wel voor ieder wat lekkers afgegeven bij het
zwembad. Niemand werd overgeslagen, want Sinterklaas had gezien dat iedereen het hele jaar door hard
had getraind.

Oliebollen (vrij)zwemmen
Het oliebollen zwemmen was ook dit jaar weer een groot succes, onder het genot van limonade, en
natuurlijk de oliebol hebben we een paar gezellige uurtjes in het zwembad doorgebracht.
De opkomst was aanzienlijk. Vriendjes en vriendinnetjes waren welkom en hier werd veelvuldig gebruik van
gemaakt. De opkomst was 118 personen waar van 50 introducees.

