
Jaarverslag van de voorzitter 
 
2020, een jaar dat de boeken in gaat als een crisis jaar waarbij vele (sport)evenementen 
geen doorgang hebben gevonden en sportverenigingen voor een groot deel van het jaar op 
slot gingen. 
 
Nadat in februari 2020 het coronavirus Nederland had bereikt ging in maart 2020 nagenoeg 
alles in lockdown. Binnen sporten werd onmogelijk, later, met wat versoepelingen, mocht er 
alleen buiten gesport worden. 
Met de jeugd wat veldoefeningen gedaan en zwembad de Zien heeft ons als zwemvereniging 
meer ruimte gegeven om in de zomerperiode buiten te zwemmen. 
Zwem- en waterpolo competities werden stilgelegd en helaas ook niet afgemaakt. 
Wel gingen de voorbereidingen door om in september 2020 weer een goede start te maken 
met de verschillende competities, dan wel onder strenge corona-voorwaarden. 
 
Van onze vrijwilligers aan de badrand is best veel energie gevraagd om, wat er gezwommen 
kon worden, in goede banen te leiden en hebben we vanaf september trainingen, later in 
bubbel, kunnen voortzetten tot eind december. De zwem- en waterpolo competitie is voor 
seizoen 2020-2021 compleet “in het water gevallen” ofwel er is nagenoeg niets van door 
gegaan. 
 
Al met al een niet gewenste situatie het hele jaar door.  
 
Ontwikkelingen omtrent het nieuwe zwembad; in 2020 was het stil maar ondertussen wordt 
door een nieuw organisatieadviesbureau, TwynstraGudde de boel weer opgepakt om samen 
met de gemeente de realisatie van het zwembad op te pakken. 
  
Aandacht moet er blijven voor de sociale veiligheid in en rondom het zwembad. De KNZB 
verlangt van de verenigingen dat die goed bekijken 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. 
Nadat het afgelopen jaar bij de atletiek een en ander aan het licht kwam is zowel de KNZB 
als het NOC-NSF erg scherp op de controle van de VOG certificaten bij verenigingen. 
 
Ook de AVG blijft een punt van aandacht. Vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en 
onder andere de publicaties van foto’s, daar moet zorgvuldig mee om worden gaan. 
 
Het contact met stichting zwembad de Witte Brug verloopt goed. Het is natuurlijk jammer 
dat we een groot deel van het jaar niet hebben mogen zwemmen. Voor de niet gezwommen 
uren hebben we met de Witte Brug een goede regeling getroffen. 
 
Verder blijft het plezierig te constateren dat het zwembad open staat voor alle activiteiten 
van Aquafit en hierin dan ook nagenoeg altijd wel wil en kan meewerken.  
 
Al eerder is hierboven aangegeven dat het afgelopen jaar voor de vrijwilligers van de 
vereniging lastig is geweest hoe we de uren waarin we mochten zwemmen verantwoord in 
konden vullen. De vereniging kan niet bestaan zonder inzet van deze vrijwilligers. Voor vele 
taken, verenigingsbreed, is deze inzet zeer gewenst. Als bestuur zouden wij ze dan ook 
allemaal extra willen bedanken voor hun inzet. We hopen dat we in 2021, zeker voor de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021-2022, weer op jullie kunnen rekenen. 



 
Trainers langs de kant zijn van levensbelang voor de vereniging. De groep vrijwilligers die nu 
de trainingen verzorgt doet dit al vele jaren. Het liefst zien we dat er uit onze eigen 
vereniging leden zijn die de trainersgroep kunnen gaan versterken en dit op zich willen 
nemen, de zg vele handen. 
Wij hopen dat leden en ouders zich hiervoor beschikbaar gaan stellen, nogmaals, het is van 
zeer-zeer groot belang. 
Functies die heel belangrijk zijn om de wedstrijdsport in competitieverband te kunnen 
blijven beoefenen zijn bij de waterpolo scheidsrechters en bij het wedstrijdzwemmen 
klokkers en organisatie.  

Wat heel belangrijk blijft zijn de handen en ogen aan de badrand. 
 
Een oproep aan alle leden: mond tot mond-reclame heeft de grootste uitwerking.  

Laat in je omgeving weten hoe leuk het is om bij Aquafit te zwemmen. 
 
Om te voorkomen dat onze club vergrijst, hebben we vooral meer jeugdleden nodig.  
 
Ruud Bakkum 


