Jaarverslag Secretariaat 2020
In verband met Covid-19 heeft afgelopen jaar de Algemene Ledenvergadering niet fysiek
plaats kunnen vinden. In plaats daarvan is er een enquête uitgestuurd. Ook in 2021 zal de
Algemene Ledenvergadering op deze manier plaatsvinden.

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:
Ruud Bakkum Voorzitter
Mark Röttgering Penningmeester
Ruth Stöcker tot juni Secretaris
Michelle Gerlofsma vanaf juni Secretaris
Bibi Rumping vanaf juni Secretaris
Hans de Vries per september Algemene Zaken
Jorrit de Vries per september Waterpolo
Marja Koelstra Wedstrijdzwemmen

Tussen de bestuursleden is voornamelijk per mail gecommuniceerd. Door Covid-19 hebben
fysieke bijeenkomsten nauwelijks kunnen plaatsvinden en hebben de vergaderingen digitaal
plaatsgevonden. Tijdens deze vergaderingen is voornamelijk de voortgang van Aquafit
besproken en is iedere keer geëvalueerd wat de mogelijkheden tot trainingen zouden zijn
met betrekking tot Covid-19. Gezien 2020 grotendeels bestond uit een lockdown voor onder
andere zwembaden, hebben de trainingen nauwelijks kunnen plaatsvinden.
De ledenadministratie wordt door Marjan Beerse bijgehouden en verloopt uitstekend. Door
Covid is er in 2020 geen sprake geweest van een wachtlijst voor nieuwe leden daar de
trainingen grotendeels geen doorgang konden vinden.
Trainers Marina van Staveren en Hans Schaaper hebben besloten te stoppen met training
geven. Aquafit is op zoek naar nieuwe enthousiaste en gedreven trainers. Daarnaast wordt
er gewerkt aan een promotieplan voor het werven van nieuwe leden, met name gericht op
de jeugd.
Het secretariaat verzorgt samen met andere bestuursleden de contacten met o.a.:
• Gemeente Castricum: evenals andere jaren is er contact geweest met de gemeente over
de subsidie die aan Aquafit wordt verstrekt.
• Sportservice Kennemerland: hiermee zijn er contacten over deelname van Aquafit aan de
Jeugdsportpas en de Volwassensportpas.

• KNZB: afgelopen jaar heeft de KNZB menig nieuwsbrief gestuurd waarin zij updates gaven
over Covid-19.
• Zwembad De Witte Brug: regelmatig is er contact met het zwembad om kleine praktische
zaken te bespreken.

Website: Ook in 2021 wordt de website van Aquafit weer door Linda Stoevelaar beheerd.

