Jaarverslag van de voorzitter
2019, een bijzonder jaar voor onze zwemverening.
Dit jaar mochten we onze 50 jarig jubileum vieren, een bijzondere mijlpaal. Tevens was dit jaar bijzonder omdat
eindelijk de kogel door de kerk is,

ER KOMT EEN NIEUW ZWEMBAD.
Het heeft even geduurd maar op 21 november heeft de raad besloten, het gaat door. Het vergunningen traject is
in gang gezet, het zal nog wel 2 jaar duren voordat we over kunnen.
Verder was het voor Aquafit een jaar van het continueren en op peil houden van de activiteiten. De waterpoloërs
spelen leuk hun wedstrijden en bij de zwemselectie worden met grote regelmaat PR’s gezwommen. De
recreanten, ondertussen een grote vaste groep, zwemmen trouw hun baantjes onder begeleiding van een
enthousiaste trainersgroep.
Ook dit jaar was het ledenaantal is redelijk stabiel. De aanwas van jeugdleden blijft lastig en ze binnen de
vereniging houden is een grote uitdaging.
Aandacht moet er blijven voor de sociale veiligheid in en rondom het zwembad. De KNZB verlangt van de
verenigingen dat die goed bekijkt wie de begeleiding van met name jeugdleden op zich neemt (VOG). Het blijft
een punt van aandacht voor alle leden die zich in en rond het zwembad begeven.
Ook de AVG blijft een punt van aandacht. Vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en onder andere de
publicaties van foto’s, daar moet zorgvuldig mee omgaan.
Het contact met zwembad “De Witte Brug” verloopt 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.
Het is een cliché maar de vereniging kan niet bestaan zonder inzet van vrijwilligers. Voor vele taken, verenigings
breed, is deze inzet zeer gewenst. 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.
Wat heel belangrijk blijft zijn de handen en ogen aan de badrand.
Trainers langs de kant is van groot belang. De groep vrijwilligers die nu de trainingen verzorgd doen dit al vele
jaren. Het liefst zien we natuurlijk dat er uit onze eigen vereniging leden zijn die de trainersgroep gaan
versterken en dit op zich willen nemen, de zg vele handen.
Wij hopen dat er leden en ouders zich hiervoor beschikbaar gaan stellen, nogmaals, het is van zeer groot belang.
Een oproep aan alle leden, “mond op mond” reclame heeft de grootste uitwerking.
De vraag blijft aan al onze trouwe leden,
Laat in je omgeving weten hoe leuk het is om bij Aquafit te zwemmen.
Willen we dat onze club niet vergrijst, de jeugd is van harte welkom.
Ruud Bakkum

