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1. Inleiding van de voorzitter    
 

2021.  

De Covid-19 orkaan van 2020 is iets gaan liggen. Maar het begint wel een vervelend onderdeel van 

ons dagelijks leven te worden. Wel zwemmen, niet zwemmen. Wel onderdeel van kritische scholing 

naar weer een sport zijn. Wedstrijdzwemmers die niet kunnen oefenen om te doen waar ze super 

goed in zijn. Landelijke wedstrijden en kampioenschappen die geen doorgang hebben. Het blijft 

vervelend. 

Als Pijnackerse WaterVrienden doen we wat we kunnen doen. Als er een mogelijkheid is nemen we 

die met beide handen aan. Als grootste probleem voor ons als binnensportorganisatie is 

ledenbehoud. Er zijn helaas veel leden gestopt. Andere sport gaan doen omdat wij niet kunnen 

leveren. 

Doordat er veel leden stoppen, stopt ook de aanwas van natuurlijke groei in ons KADER. Onze 

lesgevers, onze commissieleden en ook onze bestuursleden. Dat is wel echt een megagroot gevaar 

voor ons voortbestaan. 

 

Al een jaar lang knopen we de eindjes aan elkaar en doen andere vrijwilligers er EXTRA werk bij. 

Onze penningmeester wordt dan ook heel erg gemist. 

 

Natuurlijk zijn er ook mooie momenten geweest. Ondanks alle malaise hebben we gewoon drie keer 

kunnen afzwemmen. Best bijzonder dat we onze ABC kinderen op een Pijnackerse WaterVrienden-

waardig niveau kunnen laten afzwemmen. En dan ben je weer super trots op al die lesgevers. 

Ik ben ook trots op mijn medebestuurders en commissieleden. Zij hebben de vereniging gedragen 

en in leven gehouden.  Zij hebben alle covid-19 protocollen vertaald naar een handelbaar document. 

Veiligheid voor de vrijwilligers voorop. 

Zij hebben geholpen om de financiën op pijl te houden. 

Zij hebben geholpen om onze digitale boekhouding te versterken 

Zij hebben geholpen om de kinderen op te leiden 

Zij hebben geholpen de veiligheid te garanderen. 

 

Dat hebben ze allemaal er extra bij gedaan. Zonder betalingen allemaal vrijwillig. KANJERS! 

 

Ik spreek dan ook de hoop uit dat we in 2022 weer meer kunnen organiseren. Dat we in 2022 een 

penningmeester kunnen toevoegen aan ons bestuur. Dat we weer nieuwe jeugd kunnen opleiden om 

te komen lesgeven. Dat we de enthousiaste ouders kunnen binden aan onze mooie vereniging. Dat 

we gezamenlijk uit deze vreemde en vervelende situatie kunnen gaan komen. 

 

1.1 Waar bestaan de Pijnackerse Watervrienden uit? 
 

Het bestuur 

Het bestuur, allemaal vrijwilligers, van de Pijnackerse WaterVrienden bestaat na de Algemene Leden 

vergadering (ALV) van 22 maart 2021 uit:  

Voorzitter:        Hans Bouwer 

Secretaris:        Annelieke Papadaki  

Penningmeester:       Vacant 

2e penningmeester:       Mieke de Koning 
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Bestuurslid voor de Technische Commissie:   Amy de Bruin 

Bestuurslid voor de Wedstrijd Commissie:   Martin Keijzer 

Bestuurslid voor de Activiteiten Commissie:   Mieke de Koning 

Bestuurslid voor de Internet/redactie Commissie:  Marja Limbergen-Roos    

Algemeen Bestuurslid:      Joost Uiterwijk 

Algemeen Bestuurslid:      Vacant 

 

Hieronder een korte taakomschrijving zoals wij als bestuur denken dat de functies eruit zien: 

Voorzitter:        Hans Bouwer  

Is eindverantwoordelijk voor:  

Alle acties die door de PWV genomen worden.  

Is afgevaardigde naar het bondscongres.  

Is het boegbeeld van de PWV en vooral ook zeer betrokken bij alle leden, vrijwilligers en niet op 

laatste plaats voor alle bestuursleden.   

Omdat een voorzitter dat niet alleen kan doen, is er een bestuur nodig.   

 

Penningmeester:       Vacant  

Is verantwoordelijk voor: 

Alle financiële afwikkelingen van en voor de vereniging, zoals:   

Contributie, les- en diplomagelden innen en verwerken.  

Het betalen van rekeningen  

Het opstellen van een begroting van en voor de PWV.  

Onze levende portemonnee.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris:        Annelieke Papadaki  

Is verantwoordelijk voor:  

Alle in- en uitgaande post, mail en andere schriftelijke communicatie binnen en buiten de 

vereniging. Alle verslagen van de bestuursvergaderingen en deze op de juiste manier archiveren.  

Het plannen van alle bestuursvergaderingen en het vastleggen van een ruimte/locatie.  

Alle archieven beheren van bestuur stukken en andere belangrijke gegevens   

Algemeen aanspreekpunt voor leden en personen buiten de vereniging.  

Gezamenlijk met de ledenadministratie het ledenbestand bijhouden en verwerken voor de 

penningmeester.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid en afgevaardigde voor de Technische Commissie:  Amy de Bruin  

Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor:  

Vergaderingen beleggen met de commissie en deze vergadering bijwonen.   

Wij zoeken voor deze functie een bestuurder (je bent volledig lid van het bestuur van de PWV) 

die samen met de huidige bestuursleden een natuurlijke en warme overdracht wil doen en de 

taken wil over nemen als penningmeester (informatie via secretariaat op te vragen). 

Wij zien deze functie steeds meer veranderen naar een commissie. Een kleine groep 

enthousiaste mensen die onze financiën willen beheren 

 

Wij zoeken voor deze functie een bestuurder (je bent volledig lid van het bestuur van de PWV) 

die samen met de huidige bestuursleden een natuurlijke en warme overdracht wil doen en de 

taken wil over nemen als secretaris (informatie via secretariaat op te vragen). 
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De kwaliteit van onze opleiding voor de kinderen, lesgevers en andere vrijwilligers bewaken. 

Planningen maken voor in en rond het bad.   

 

Bestuurslid en afgevaardigde voor de wedstrijdcommissie:  Martin Keijzer (tussentijds 

afgetreden)  

Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor:  

Vergaderingen beleggen met de commissie.  

Planningen, indelingen en organisatie rond en in het bad zijn hier de belangrijkste bespreekpunten. 

Dat alle wedstrijdzwemmers van hun training genieten en hun prestatie kunnen verbeteren in zelf 

georganiseerde of ingeschreven wedstrijden. De doelstelling is om dit op een zo hoog mogelijk maar 

wel individueel niveau te doen. Dat doet de wedstrijdcommissie met lesgevers (vrijwilligers) die de 

trainingen verzorgen en geven. Deze vrijwilligers zijn (oud) wedstrijdzwemmers en zwemtrainers. 

(Ervaring genoeg dus).  

Dat de zwemmers naar het niveau kunnen komen waarop zij graag willen presteren en stimuleren 

van het opzoeken van grenzen en de lat tactisch net iets hoger leggen om de zwemmer net weer 

iets beter te laten worden. Ook zijn zij onze kweekvijver voor toekomstig lesgevend kader. 

 

Ter vervanging van Martin Keijzer heeft Mark Nederlof zich aangeboden. Hij loopt nu op de 

achtergrond mee en wij willen hem graag tijdens de ALV aanstellen als bestuurslid en afgevaardigde 

voor de wedstrijdcommissie. 

 

Bestuurslid en afgevaardigde voor de Activiteiten Commissie:  Mieke de Koning  

Deze vrijwilligers staan klaar voor alle andere activiteiten binnen de vereniging die niet door de 

wedstrijd- en technische commissie gedaan worden. Zij organiseren bijvoorbeeld het spetterfestijn, 

de mooiste en leukste zwemles van het jaar. Maar ook de kleurwedstrijden, knutselmiddagen, 

sponsoractiviteiten, sinterklaasfeest en de vrijwilligersfeestavond nemen zij voor hun rekening. Deze 

commissie heeft een kleine vaste bezetting, maar met elkaar en heel veel handjes (ouders) maken 

zij er iets heel moois van.   

 

Bestuurslid en afgevaardigde voor de Redactie/Internet Commissie: Marja van Limbergen -Roos.  

initiëren en versturen Nieuwsbrief en Nieuwsflits 

Bijhouden website 

 

Algemeen Bestuurslid:       Joost Uiterwijk  

Dit bestuurslid heeft geen specifieke taak of commissie:  

Actieve deelname aan het bestuur.  

Mede bepaling van het door het bestuur gevoerde beleid.  

Projectmatig zaken oppakken   

Assisteren en vervangen, indien nodig, van de taken van een ander bestuurslid. Vooral 

projectmatige zaken. 

 

Buiten het bestuur heeft de PWV nog een aantal functionarissen die ervoor zorgen dat onze 

vereniging op goede en geoliede manier kan blijven voortbestaan.    

 

De Vrijwilligers Coördinator:      Myriam Baars  

De Klachtencommissie:       Wenda Uiterwijk, Jens Foerster en 

Mieke de Koning    

Vertrouwenspersoon PWV:       Mieke de Koning en Anke Meijer   

De Clubhuisbeheerders:        Rieta en Cees van der Ende  

De Ledenadministratie:        Remco Wolff    

 

Alle niet met naam genoemde vrijwilligers van de PWV. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat al onze 

zwemmers hun hobby kunnen uitvoeren of hun opleiding kunnen volbrengen, hun zwemABC kunnen 
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halen. We hebben het hier over alle lesgevers, trainers, uurleiding, hulp-ouders, tijdwaarnemers, 

ploegleiding, coronacoördinatoren, commissieleden en alle andere vrijwilligers die het bestuur en de 

PWV helpen om deze mooie vereniging te laten leven.    

 

En natuurlijk de Leden van de PWV. Laten we onze leden niet vergeten te melden als onderdeel van 

onze mooie vereniging. Onze leden en/of de ouders/verzorgers van onze leden, hebben bewust 

gekozen voor de PWV; en zonder hen geen PWV. 

 

2021 was een jaar waar we binnen het bestuur onderbezet waren. Dankzij de extra inzet van onze 

huidige bestuurders is BIJNA alles geregeld. Als we ook in de toekomst willen blijven bestaan, 

hebben we daar wel vrijwilligers voor nodig.  

Wat zoeken wij?    

1.  Verschillende bestuurlijke functies. Vooral om de last voor de resterende bestuursleden te 

verlichten. Vele handen maken licht werk.  

2.  Lesgevers, vooral voor de dinsdag- en woensdagavond.  

3.  Uurleiders. Technische mensen die het leuk vinden om onze mega enthousiaste lesgevers aan te 

sturen, helpen en coachen. Maar ook ouders te woord te staan en de vorderingen van de kinderen te  

waarborgen.  

4.  Een nieuwe PENNINGMEESTER. Al een jaar vangen onze bestuurders dit op. Het is echt tijd dat 

er weer een vrijwilliger komt die deze mooie functie kan gaan vorm geven.  

 

Ik wil dan ook alle vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun mega inzet van het afgelopen 

jaar.  Zonder een bestuur, lesgevers en andere vrijwilligers zijn er geen Pijnackerse WaterVrienden.   

Zonder Pijnackerse WaterVrienden zijn er geen blije kinderen die zwemveilig zijn. Bedankt dat ik 

weer een jaar als voorzitter van deze fantastische club met mensen heb mogen functioneren.  

 

Met een spetterende groet,    

Hans Bouwer  

Voorzitter Pijnackerse Watervrienden. 

 

  



CONCEP

T 

Sport- en Jeugdvereniging 

Pijnackerse Watervrienden 
www.pijnackerse-watervrienden.nl 

 Pagina 7 van 23 
www.pijnackerse-watervrienden.nl  Pijnackerse Watervrienden 
KvK:  40397658  Noordweg 77a 
IBan:NL36RABO0142895539  2641 ZA  Pijnacker 

                           

 

2. Algemeen jaarverslag 2021 
 
 

2.1 Algemeen / secretariaat    
Bestuurslid: Annelieke Papadaki  

 

Ook 2021 begonnen we in een lockdown. We leefden van persconferentie naar persconferentie in de 

hoop dat we toestemming zouden krijgen om te gaan zwemmen.  

Hoe raar het ook mag klinken: de Coronapandemie gaat ook een beetje wennen. We houden 

rekening met meerdere scenario’s: fysiek-online, wel zwemmen-niet zwemmen en kunnen dus ook 

beter schakelen. De ALV konden we zelfs hybride doen: het bestuur zat op veilige afstand van 

elkaar in het clubhuis, de leden waren online aanwezig. Ze waren wel in de gelegenheid gesteld om 

even langs het clubhuis te rijden voor een goody-bag, om toch met zijn allen aan iets lekkers bij de 

koffie te zitten. Wederom werd het fysieke contact ook dit jaar gemist, maar er was interactie en 

konden we toch met tevredenheid het jaar 2021 afsluiten.  

Tijdens de bestuursvergaderingen, die ook deels online en deels fysiek hebben plaats gevonden, 

kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

• Corona – voorlichting, toepassen van maatregelen 

• Jaarplanning. 

• Vaststellen van contributie en zwemgelden, het innen van zwemgeld tijdens lockdown, 
klachten van leden met betrekking tot facturatie tijdens Corona, kaderkorting 

• Overleg met viergang/sportfondsen onder andere i.v.m. betaling zwemgelden tijdens 
lockdown. 

• Stand van zaken debiteuren en het terugdringen van het aantal onbetaalde nota’s. 

• Verhuur van het clubhuis. 

• Website PWV bijhouden / up to date houden. 

• Informatie voor de nieuwsbrief en het verzorgen van berichten op Facebook. 

• De bezetting van de commissies en het bestuur.  

• De WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) implementeren 

▪ De activiteiten van de commissies en het bestuur, zoals het up-to-date houden van de 

lesgevers, het organiseren van een zwemweekend van voor de leden van de 
wedstrijdploeg (WC) en de activiteiten georganiseerd door de AC. 

• Voorbereiding, deelname en verslaglegging van gesprekken met de gemeente, de 

NCS, de Viergang, de stichting van de Viergang en andere organisaties.  

• Voorbereiden en afronden van bestuursvoorstellen. 

• Inkomende post: veel wordt via de mail gecommuniceerd, toch komt er ook nog 

fysieke post binnen. Alle relevante informatie wordt onder de bestuursleden en 
commissieleden verstrekt en behandeld.  
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Communicatie 

In 2021 heeft de Internet- en Redactiecommissie 8 Nieuwsbrieven en 10 

Nieuwsflitsen verstuurd. De nieuwsflits is een incidenteel bericht om de 

leden op de hoogte te brengen van een actueel onderwerp. Dat was in 2021 

voornamelijk informatie over het openen en sluiten van het zwembad door 

coronamaatregelen. Elke nieuwsbrief of nieuwsflits wordt aan gemiddeld 300 

e-mailadressen van leden gestuurd.  Gemiddeld 250 personen openen de email 

daadwerkelijk. 

In mei heeft de website van de PWV technische- en uiterlijke aanpassingen 

gehad. De oude site werd nogal vaak aangevallen en moest daarom nodig 

geüpdate worden. 

In november is het ingezonden stuk en foto "Zwemmen is sporten bij de 

Pijnackerse Watervrienden" geplaatst in de Telstar.  Dit om de zwemsport te 

promoten en nieuwe leden te werven. 

 
 

Bondscongres:  

In 2021 is er in verband met het Coronavirus geen bondscongres geweest.  

 

 

Ledenstand:    

Per 31-12-2021 was het ledenaantal als volgt samengesteld:  

Leden per 01-01-2021:                 283 

Nieuwe leden in 2021:                    53 

Vertrokken leden in 2021:               52 

Leden per 31-12-2021:                 284 
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2.2 Financieel verslag 2021   
Interim Penningmeester: Mieke de Koning  

 

In dit verslag treft u de volgende financiële stukken aan: 

 Exploitatierekening 2021 

 Toelichting exploitatierekening 2021 

 Balans per 31 december 2021 

 Toelichting op de balans per 31 december 2021 

 Tarieven 2023 

 Begroting 2023 

 

2.2.1 Exploitatierekening 2021 

Exploitatierekening 2021 (inkomsten)       

 Begroting  Realisatie   Realisatie  

 2021  2021  2020  

Resultaat overzicht       

Inkomsten  111.905  67.249  81.252 

Uitgaven  -103.650  -63.402  -68.476 

Reserveringen en afschrijvingen  -8.000  -3.726  -12.777 

Resultaat  255  121  -1 

       

Inkomsten       

Hoofdactiviteiten       

Contributie 12.200  10.140  11.010  

Zwemgelden 85.500  50.883  61.817  

Inschrijfgeld (incl. posters) 1.000  1.495  880  

Diplomagelden 2.500  673  1.125  

Wedstrijdploeg 4.500  646  994  

Oninbare vorderingen -400  0  0  

Retour lesgeld -50  0  0  

Inkomsten hoofdactiviteiten  105.250  63.837  75.826 

       

Nevenactiviteiten       

Huurbaten clubhuis 3.500  1.933  800  

Rente baten 5  2  2  

Donaties 150  449  320  

Subsidiebijdragen 0  0  4.000  

Inkomsten acties/sponsoring 1.500  50  0  

Bijdrage kleding 0  187  0  

Overige inkomsten 1.500  791  304  
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Inkomsten nevenactiviteiten  6.655  3.412  5.426 

       

Totaal inkomsten  111.905  67.249  81.252 

 

Exploitatierekening 2021 (uitgaven)       

 Begroting  Realisatie   Realisatie  

 2021  2021  2020  

Uitgaven       

Uitgaven activiteiten       

Badhuur 72.000  46.896  50.669  

Bondscontributie 6.200  3.804  4.051  

Diplomazwemmen 1.600  224  638  

Wedstrijdzwemmen 4.900  956  495  

Badmateriaal/Badkleding 1.500  0  0  

Totaal kosten activiteiten  86.200  51.880  55.853 

       

Bestuur- en kaderkosten       

Secretariaat 1.000  585  246  

Bestuur- en kaderkosten 1.000  750  764  

All United 1.200  975  826  

BHV / EHBO 1.000  687  375  

Cursussen 2.000  0  113  

Clubhuis 4.000  2.907  3.537  

Rente hypotheek 1.000  146  662  

Consumpties 500  740  763  

Totaal bestuur- en kaderkosten  11.700  6.790  7.286 

       

Overige uitgaven       

Internetkosten 1.850  3.021  2.873  

Bankkosten 400  314  298  

Activiteiten 1.500  155  156  

Representatie/promotie 2.000  1.242  2.010  

Onvoorziene uitgaven 0  0  0  

Overige uitgaven  5.750  4.732  5.337 

       

Totaal uitgaven  103.650  63.402  68.476 

       

Reserveringen en afschrijvingen       

Reservering investering en onvoorzien 500  4.000  4.750  

Reservering subsidie 0  -4.000  4.000  

Reservering jubileum 500  200  500  

Reservering onderhoud 4.000  1.000  1.000  

Reservering kleding 500  300  300  

Afschrijving vaste activa / voorraad 2.500  2.226  2.227  

Totaal reserveringen/afschrijvingen  8.000  3.726  12.777 
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2.2.1.1 Toelichting exploitatierekening 2021 
Toelichting inkomsten           

Evenals in 2020 zijn er minder inkomsten door sluiting van het zwembad vanwege corona. Alle 

nevenactiviteiten zoals sponsorzwemmen, trainingskamp en andere acties hebben niet 

plaatsgevonden. Het clubhuis werd iets meer verhuurd ten opzichte van 2020 maar minder dan 

werd begroot. Dit komt door de beperkingen in groepsgrootte door corona.  De overige inkomsten 

bestaat voor een deel uit een vrijval van niet terug te betalen van de bondscontributie NCS over 

2020.   

 2021  2020 

Overige inkomsten    

Consumptie verkoop 0  227 

Omzet trainingskamp 0  0 

Bijdrage kleding 187  77 

Overige inkomsten  791  0 

Totaal kosten activiteiten 978  304 

 

Toelichting Uitgaven 

Zoals voorgaande jaren is het tarief voor bad huur in 2021 ook weer gestegen. Door 

coronabeperkingen zijn er in 2021 weinig activiteiten en wedstrijden geweest en daardoor minder 

kosten.  

Een grote verschuiving zit in de reserveringen. In 2020 is er een subsidie ontvangen van € 4.000 

welke in de balans 2020 was opgenomen als schuld. In 2021 bleek dat deze niet terugbetaald 

hoefde te worden en is deze vrijgevallen waardoor de reserveringen weer verhoogd konden worden. 

Hieronder meer details over een aantal kostenposten:           

 2021  2020 

Kosten clubhuis    

OZB + Rioolheffing + opstal 757  749 

Onderhoudskosten 411  911 

Eneco (energie) 650  793 

Verzekeringen 730  677 

Beveiliging 169  215 

Dunea (water) 190  193 

Totaal kosten activiteiten 2.907  3.538 

    

    

Kosten Wedstrijdploeg    

Algemene kosten 192  0 

Reiskosten wedstrijden 166  301 

Administratie kosten wedstrijdcommissie 135  108 

NCS-CWZ wedstrijdkosten 463  86 

Trainingskamp 0  0 

Totaal kosten activiteiten 956  495 
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2.2.2 Balans per 31 december 2021 

    
 

 
 

 

2.2.2.1 Toelichting balans per 31 december 2021 
 

 

Overige vorderingen 

 
Debiteurensaldo  2021 2020 2019 

Stand ultimo boekjaar 3.588 3.008 2.836 

    

Eind februari 2022 staat er nog een bedrag van € 1.207   

open van voorgaand jaar. Voor alle deze debiteuren loopt    

een betalingsregeling. 

 

 

    

Vooruitbetaalde kosten 2021 2020 

Aflossing hypotheek 444 444 

Interpolis 1e kw 2022 120 144 

Rente hypotheek 36 36 

Te ontvangen creditnota's  3.321 

 600 3.945 

Balans per : 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Activa Passiva

Vaste activa Kapitaal 33.649 33.530

en voorraad

Gebouwen en terreinen 53.304 55.208

Computer 133 266 Voorzieningen

Voorraad 2.150 1.689 Onderhoudsvoorziening 28.666 23.666

55.587 57.163 Reservering invest./onv. 11.250 12.395

Reservering subsidie 0 4.000

Reservering kleding 3.231 2.931

Overige vorderingen Reservering Jubileum 1.500 1.000

Debiteuren 3.588 2.958 Reservering debiteuren 1.730 1.914

Vooruitbetaalde kosten 600 3.945 46.377 45.906

4.188 6.903

Liquide middelen Langlopende schulden

Kas 71 71 Hypotheek 2.916 8.244

Rabobank 3.255 13.262

ING-bank 8.551 6.638

Spaarrekening Rabobank 14.008 14.007 Kortlopende schulden

Kapitaalrekening ING 0 13 Crediteuren 2.688 10.355

25.885 33.991 Overige schulden 30 22

2.718 10.377

Totaal activa 85.660 98.057 Totaal Passiva 85.660 98.057
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Voorzieningen 2021 2020 

Onderhoudsvoorziening 28.666 23.666 

Reservering invest./onv. 11.250 12.395 

Reservering subsidie 0 4.000 

Reservering kleding 3.231 2.931 

Reservering Jubileum 1.500 1.000 

Reservering debiteuren 1.730 1.914 

 46.377 45.906 

   

   

Deze posten zijn of worden gevormd ter dekking van toekomstige uitgaven die min of meer 

voorzienbaar zijn en redelijkerwijs zijn in te schatten. 

 

Hypotheek 

Op de hypotheek wordt maandelijks afgelost voor in totaal € 5.328 per jaar. De nog openstaande 

schuld eind 2021 was € 2.916. In 2022 wordt de hypotheek afgelost. 

 

 

Crediteuren 2021 2020 

Sportfondsen Pijnacker-Nootdorp 2.245 10.136 

Declaraties 150 215 

Jos Tas loodgieter 281 0 

Kleine crediteuren 12 4 

 2.688 10.355 
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2.2.4 Begroting 2022 en 2023 
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Realisatie Begroting Begroting

Inkomsten 2021 2022 2023

Contributie 10.140 11.800 11.800

Zwemgelden 50.883 85.500 89.775

Inschrijfgeld (incl. posters) 1.495 1.320 1.320

Diplomazwemmen 673 2.750 2.750

Wedstrijdploeg 646 4.750 4.750

Oninbare vorderingen 0 -100 -100

Retour lesgeld 0 -50 -50

Inkomen hoofdactiviteit 63.837 105.970 110.245

Inkomsten clubhuis 1.933 3.750 3.500

Rente 2 7 5

Donaties 449 150 150

Subsidiebijdragen 0 0 0

Inkomsten acties/Sponsoring 50 2.000 1.500

Overige Inkomen 978 1.750 1.500

Inkomen nevenactiviteiten 3.412 7.657 6.655

Totaal Inkomen 67.249 113.627 116.900

Realisatie Begroting Begroting

Uitgaven activiteiten 2021 2022 2023

Badhuur 46.896 73.400 75.600

Bondscontributie 3.804 6.500 6.500

Diploma zwemmen 224 1.750 1.750

Wedstrijdzwemmen 956 5.000 5.000

Badmateriaal 0 1.000 1.000

Totaal kosten activiteiten 51.880 87.650 89.850

Bestuur- en kaderkosten

secretariaat 585 1.000 1.000

Bestuurs- en Kaderkosten 750 1.300 1.300

All United (incl. pasjes systeem) 975 1.500 2.500

BHV / EHBO 687 1.000 1.000

Cursussen 0 2.000 2.000

clubhuis 2.907 4.200 4.500

Rente hypotheek 146 500 0

consumpties 740 800 800

Totaal bestuurskosten 6.790 12.300 13.100

Overige uitgaven   

Internetkosten 3.021 2.500 2.500

Bankkosten 314 300 300

Activiteiten 155 1.750 1.750

Representatie/promotie 1.242 2.500 2.500

Onvoorziene uitgaven 0 0 0

Totaal overige uitgaven 4.732 7.050 7.050

Totaal uitgaven 63.402 107.000 110.000

Reservering Invest/Onvoorzien 4.000 500 500

Reserve subsidie -4.000 0 0

Reservering Jubileum 200 1.000 1.000

Afschrijving clubhuis 2.226 2.227 2.226

Reserve onderhoudsvoorziening 1.000 2.500 2.500

Reservering kleding 300 500 500

Totaal Reserveringen 3.726 6.727 6.726

Saldo 121 -100 174
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Toelichting over begroting 2023 

 

 

Begroting 2023: 

De begroting van 2023 is ten opzichte van de begroting 2022 grotendeels hetzelfde. Hij is op een 2-

tal punten aangepast: De te ontvangen lesgelden en de kosten voor badhuur zijn wat verhoogd. 
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2.3 Technische Commissie   
Bestuurslid: Amy de Bruin 

 

De commissie bestond in 2021 uit de volgende leden:  

- Marije Teunissen (voorzitter) 

- René Kortekaas  

- Gerrie Kortekaas  

- Mariëlla van Swieten  

- Ton de Bruin 

- Deborah de Bruin 

- Amy de Bruin (bestuurafgevaardigde) 

- Loes visser  

- Hans Bouwer  

- Yvonne de Bruin (Dipoma’s en NRZ site)  

 

In 2021 is de technische commissie 8 keer bijeengeweest voor reguliere bijeenkomsten en 3x voor 

corona gerelateerde afspraken. Onderwerpen zijn geweest: proef- en diplomazwemmen, 

lesgeversindeling, uurleiding indeling, opleidingen en planningen, toepassingsmogelijkheden van 

Corona-maatregelen. 

 

Proef- en diplomazwemmen  

Er zijn in totaal 75 diploma’s uitgedeeld.  

 

Diploma  Aantal  

Diploma A  19 (20 aangemeld) 

Diploma B 16 

Diploma C  15 

Zwemvaardigheid 1  2 

Zwemvaardigheid 2 2 

Zwemvaardigheid 3  1 

Survival 1  5 

Survival 3 1 

Snorkelen 1 5 

Snorkelen 2 3 

Snorkelen 3 3 

Snorkelen NOB 3 

 

 

 

 

Lesgeversindeling 

Nieuwe lesgevers zijn altijd welkom. Er zijn momenteel twee opleiders bij de PWV. Zij kunnen onze 

lesgevers de juiste opleiding geven. De lesgevers ontvangen een landelijk erkend diploma, maar ook 

voor de beginners is er een opleiding. We hebben een aantal lesgevers boven de 16 jaar. Wij 
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hebben geïnventariseerd welke van deze lesgevers mogelijk willen starten met de opleiding tot 

lesgever ABC. Veel lesgevers zitten nu in hun examenjaar waardoor zij nog even willen wachten. 

Verder zullen wij in het begin van 2022 starten met een nieuwe assistentencursus 

 

Bijscholingen  

Voor het lesgevend kader zijn er dit jaar door de corona geen bijscholingen gegeven. Helaas kon de 

bijscholing van de NRZ niet doorgaan.  

 

Situatie rondom corona  

Door corona is het zwembad wisselend dicht geweest. Er is een periode geweest dat ouders niet 

naar binnen mochten, waarbij de lessen gelukkig wel door konden gaan met behulp van corona 

coördinatoren.  

 

All United  

De planning van All United is vanwege corona uitgelopen. Een aantal lesgevers hebben geoefend 

met het systeem om te kijken waar zij tegen aan lopen, deze vragen zijn gemaild naar Remco en 

naar All United. Verder hebben alle lesgevers van de zaterdag een account en handleiding gekregen, 

zodat zij na de vakantie kunnen oefenen met het beoordelen via het systeem. Hopelijk kunnen we 

begin 2022 alsnog starten met het beoordelen via All United.  

 

Woensdagavond 

Op de woensdag avond geven we de kinderen voor de tweede keer les. 

Om 18.00 uur hebben we in het ondiepe drie groepjes van ± 7 kinderen deze kinderen oefenen af 

en toe in het diepe of recreatie bad. 

In het diepe zwemmen kinderen die net van het ondiepe door gestroomd zijn. 

Om 18.30 uur hebben we in het ondiepe drie groepjes van ± 7 kinderen. 

In het diepe zwemmen kinderen die oefenen voor diploma A. 

Om 19.00 uur zijn er drie banen in het zwembad, de buitenste banen worden gebruik voor de 

opleiding diploma B en C. 

De middelste baan wordt gebruikt voor de opleiding snorkelen. 

Om 19.30 uur zijn drie banen voor opleiding snorkelen. 

 

 

Zwemles voor volwassenen 

Dinsdagavond 

Op de dinsdagavond is ouderen zwemmen van 19.45 tot 20.15 uur. 

Op de dinsdagavond is de groep helemaal vol. Daarnaast staan er al ongeveer 4-5 leden op de 

wachtlijst.  

Op de overige banen zijn er een trimgroep en een recreatie groep aan het zwemmen.  

 

Zaterdagmiddag  

De zaterdag is de basisdag. De zwemlesdag voor alle diploma’s. Hier starten alle kinderen met 

zwemmen. Hier gaat het gebeuren. Samen met alle lesgevers werken we aan de zwemveiligheid 

voor deze kinderen, maar natuurlijk ook voor de ouders van de kinderen. We geven tussen 14:00 en 

16:00 uur les in het ondiepe, aan waterpolo en survivalzwemmen. Tussen 16:00 en 17:00 uur 

zwemmen de diploma klassen. Van A tot en met zwemvaardigheid 3. Een kind kan een 2e keer gaan 

zwemmen als de technische vaardigheden van het kind een bepaald niveau heeft bereikt. 

Vervolgens wordt aan de hand van de start datum en de beschikbaarheid van het badwater een 

indeling gemaakt. 

Wij kijken in de zaterdag lijsten naar het niveau en hoelang een kind al bezig is. Op die manier 

proberen we kinderen die er lang over doen extra aandacht te geven. 
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2.4 Wedstrijdcommissie 
Bestuurslid: Martin Keijzer / Marc Nederlof 

 

 

De wedstrijdcommissie     

De wedstrijdcommissie bestond in 2021 uit: 

Voorzitter:  Martin Keijzer (jaarplanning/trainingen, vanaf november Marc Nederlof 

Secretariaat: Astrid Bouwer (alle aanmeldingen en mailverkeer) 

Splash:  Sandra Breet (ploegsamenstelling, verbeteruitslagen) 

Leden:  Karen Kinsey (officials) 

  Marc Nederlof  

 

Voor de wedstrijdploeg startte 2021 in mineur, door de coronapandemie waren vanaf half december 

2020 de zwembaden gesloten. Later bleek dat dit een half jaar zou duren. In januari heeft de 

wedstrijdcommissie besloten om als alternatief landtrainingen aan te bieden. Op dinsdagavond werd 

er vanuit het clubhuis een online-landtraining verzorgt via Teams, met oefeningen speciaal voor 

zwemmers. Op de zaterdag middag werd een buitentraining gegeven op de parkeerplaats van het 

zwembad, met loop opdrachten en oefeningen. Bij slecht weer werd een online-landtraining 

gegeven. Natuurlijk waren er ook geen wedstrijden in de maanden dat de zwembaden gesloten 

waren.  

 

Vanaf half mei konden er weer trainingen in het zwembad worden gegeven, hetzij met corona 

regels, en hebben we de trainingen weer zo goed als mogelijk opgestart. Dit vergde een lange tijd 

veel flexibiliteit en een hoop administratie voor de wedstrijdcommissie. Een limiet op het aantal 

zwemmers in het zwembad zorgde voor het verplicht aanmelden en het doorlopen van de corona 

checklist via de mail. Per week zorgde dit voor 8 uitgaande mails (uitnodiging en bevestiging) en 

100 inkomende mails (aanmeldingen).  

In juli hebben we de onderlinge wedstrijd georganiseerd, helaas zonder publiek. En helaas zonder 

erkenning van de resultaten door de CWZ. 

 

Zes leden van de wedstrijdploeg (3 masters en 3 jeugdleden) werden in 2021 geselecteerd voor de 

bondsploeg om deel te nemen aan de World Sport Games, deze gingen uiteindelijk niet door 

vanwege de pandemie, nadat ze al een keer verplaatst en uitgesteld waren.  

 

Na de zomervakantie werden de trainingen weer vol goede moed opgestart en zijn er een aantal 

wedstrijden gezwommen, zoals de Holland Competitie (2x), de lange afstandskampioenschappen 

(met veel succes voor de deelnemers van de PWV) en in november de landelijk zwemcompetitie. 

 

In het najaar heeft Martin zijn functie als voorzitter van de wedstrijdcommissie neergelegd. Marc 

Nederlof heeft sindsdien zijn functie voorlopig overgenomen. Wij vinden het heel fijn dat Martin is 

aangebleven om trainingen te blijven verzorgen.  

We hebben er 3 gediplomeerde trainers bij! Begin november zijn Ilse, Karen en Marc geslaagd voor 

het zwemtrainers diploma.  

 

Het aantal officials is afgenomen, dit kan zijn vanwege gezondheidsredenen, maar ook door een 

terugloop van leden, mede door de corona maatregelen. Gelukkig zijn veel leden de PWV trouw 

gebleven, iets waar we heel blij mee zijn! 

 

Helaas eindig het jaar weer in mineurdoor de “avond lockdown”. Hierdoor moeten zwembaden hun 

deuren na 17 uur sluiten, waardoor de dinsdagavond training en de zaterdag training kwamen te 

vervallen. Ook de Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen vervielen hierdoor.  

Nadat we nog wel een aantal extra ochtendtrainingen hebben georganiseerd, volgde een nog 

strengere lockdown en werden de zwembaden wederom gesloten. 

We kijken uit naar een beter 2022! 
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2.5 Activiteiten Commissie  
Bestuurslid: Mieke de Koning 

 
De commissie bestaat uit:  

 Anita Foerster 

 Corine Bouwer 

 Mieke de Koning 

 Myriam Baars 

 Wenda Uiterwijk (voorzitter) 

 

In verband met corona heeft de AC maar een paar keer een fysieke vergadering belegd. Tevens is er 

via WhatsApp contact geweest.  

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn georganiseerd:  

• ALV was dit jaar online. Alle vrijwilligers konden in het clubhuis een gebakje en een goody bag 

ophalen met onder andere iets lekkers te eten en te drinken voor tijdens de vergadering. 

• Tijdens het diploma zwemmen was er een partytent voor het clubhuis neergezet. Hier konden 

alle ouders, broertje(s), zus(jes), oma’s en opa’s drinken en een versnapering krijgen. Diploma-

uitreikingen vonden hier ook (veilig) plaats. 

• Voor alle vrijwilligers een gezellig samenzijn na de zomer met o.a. zelfgemaakte soep, broodjes, 

bekende broodje knakworst etc.  

• Alle kinderen hebben een zakje met pepernoten gekregen namens Sinterklaas. 

• Een badlaken met PWV-logo voor alle vrijwilligers als dank voor hun inzet het afgelopen jaar. 
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2.6 Vrijwilligers Coördinator 
Myriam Baars    

 

De vrijwilligerscommissie is in 2021 niet actief geweest  
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2.7 Clubhuisbeheerders “De Plons” 

Cees en Rieta van der Ende   
 

 

Ons clubhuis is een ontmoetingsplaats voor alle leden en hun ouders/verzorgers of andere 

belangstellenden. 

Het afgelopen jaar is het clubhuis door Corona voor de vereniging weinig open geweest.  

De dinsdag- en woensdagavonden, voor het half uurtje samenzijn na de zwemles, heeft maar enkele 

keren plaatsgevonden.  

Activiteiten van de activiteitencommissie ook nagenoeg niet, behalve twee zwemdiploma 

uitreikingen voor het clubhuis met koffie/thee en warme chocolademelk voor (groot)ouders. 

Tijdens de tijden van het gesloten zwembad zijn er digitale trainingen opgenomen door de TC met 

landtrainingen. 

 

Enkele PWV activiteiten vonden in het clubhuis plaats, met name kunnen we noemen: 

 Vrijwilligersfeest 

 Verzamelen en inschrijven bij wedstrijden 

 Diploma-uitreikingen buiten 

 

Onderhoud: 

Het clubhuis heeft last gehad van waterlekkages. Na een poging met dichten, wat niet gelukt was, is 

besloten een aantal banen dakbedekking alvast te vervangen. 

In de zomer zal de rest van de dakbedekking van een nieuwe laag worden voorzien. 

De namen op het clubhuis zijn voorzien van spots. 

Dit jaar, voor het eerst, last van vandalisme. 

Een van de stootsteunen bij de voordeur is van de muur getrapt en een voordeur is beschadigd door 

schuren met een draaiend brommerwiel. 

 

Verhuur: 

Een aantal vaste gebruikers maken geregeld gebruik van het clubhuis. O.a. STREEP heeft vele 

lessen kunnen geven maar dan Corona proof. Iedereen moest vooraf een gezondheids-check 

invullen, op 1,5 meter afstand, eigen reanimatiepop, telefoon, schoonmaakset. 

 

Cijfers: 

Intern: 

 Bestuur    8 x 

 AC     5 x 

 TC / WC    35 x 

 Dinsdagavond   3 x 

 Woensdagavond   3 x 

Externe:  

 Diversen    1 x 

 STREEP EHBO   20 x 

 STREEP Reanimatie   42 x 

 

Het bewaken van de clubhuisagenda, het bijhouden van de voorraden en het onderhouden van het 

clubhuis lag bij Cees en Rieta van der Ende. 
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2.8 Jaarverslag Klachtencommissie     
Wenda Uiterwijk, Jens Foerster en Mieke de Koning  

 

De klachtencommissie bestaat uit Wenda Uiterwijk als voorzitter, Jens Foerster en Mieke de Koning. 

We hebben 1 klacht behandeld in 2021.  

- Klacht / opmerking dat A-diploma nog lang niet in zicht is / niveau nog erg laag is doordat de 

lessen te veel uitvallen (deels door overmacht vanwege sluiting van de zwembaden door 
Covid-19) Hier is op gereageerd en is afgehandeld. 

Het contact vanuit de klachtencommissie naar de ouders is in samenwerking gegaan met onze 
contactpersoon van de technische commissie, Amy de Bruin. 

We hebben als commissie in 2021 niet vergaderd. Alle communicatie is via mail of whatsapp gegaan 

om alles af te handelen. 

We hebben het jaar afgesloten met 0 openstaande klachten. 

 

 

 

 


