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Jaarverslag 2016  Zwem en Polo Club WIEKSLAG 
 

Op 1 januari was er weer de traditionele nieuwjaar duik in Lammetjeswiel, waar om drie uur voor ca. 
20 deelnemers het startschot klonk. Aansluitend  konden de zwemmers zich in Sport Centrum 
Blokweer douchen. Om 16.00 uur begon de jaarlijkse Nieuwjaar Receptie eveneens in Sport Centrum 
Blokweer, waar ongeveer 100 Wiekslag leden elkaar de beste wensen overbrachten. 
 
De Activiteiten Commissie (AC) heeft veel aandacht besteed aan diverse activiteiten voor de leden 
buiten het normale sportgebeuren, een overzicht hiervan is weergegeven in het jaarverslag van de 
AC. De AC telde 2015 vele  enthousiaste kaderleden. 
 
De Sponsor Commissie (SpC) bestaat nog steeds uit twee leden. 2016 Zijn er weer een aantal nieuwe 
sponsors bijgekomen en is ieder team weer voorzien van broekjes, shirtjes en capejes. In hun 
jaarverslag is te lezen hoe dit allemaal gelopen is. 
 
Het jaarverslag van de Commissie Recreatief en Elementair Zwemmen (CREZ) is verderop te lezen, 
hieronder vallen  de opleidingen tot het behalen van de diploma’s A, B en C. Ook het 
Brevetzwemmen en het Trimzwemmen behoren tot deze commissie. 
 
De verslagen van de Polo Commissie (PC) en de Zwem Commissie (ZC) laten een beeld zien van de 
prestaties van de leden. 
 
De Bar Commissie (BC) met als vrijwilligers van Wiekslag, Martin Kranendonk en Sjoerd van Dijk 
draaide weer en vele leden vervulden hun bardiensten. 
 
De Horeca Commissie (HC) met als vertegenwoordigers van Wiekslag, Wieke Bot en Martin 
Kranendonk vergaderden een enkele keer, met vertegenwoordigers van andere verenigingen en een 
deel van het BSSA personeel. 
 
Aan het begin van 2016 is er begonnen met overleg met de BSSA over het samengaan voor de 
zwemles. Vanaf 2017 moet je een licentie hebben en per kind de vorderingen bij gaan houden. Er is 
regelmatig overleg en er wordt een plan op gesteld hoe dit verder vorm gaat krijgen. 
 
In mei werd voor de tweede keer de schoolzwemkampioenschappen georganiseerd. Veel hulp van 
vrijwilligers van Wiekslag. Geslaagd evenement. 
 
In juni neemt Pia na vele jaren afscheid van de zwemles.  
 
In november ie er een mossel/saté avond voor de leden van Wiekslag. Het was een geslaagde avond. 
De grote clubactie is ook geslaagd. Er was dit jaar een prijs voor de best verkopende teams van de 
waterpolo. 1e was EG2, 2e was DG2 en 3e was de Poloschool. EG 2 heeft een bon gewonnen waarmee 
ze naar een wedstrijd kunnen van het Nederlands herenteam. Dit zal begin januari plaatsvinden. 
 
December was er een waterpolo clinic voor de jeugd onder leiding van Joep van de Bersselaar. Hij gaf 
een training aan alle jeugd.  
Eind december was er ook weer een oliebollenfeest. Leuk aantal kinderen en een geslaagde ochtend. 
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Ledensamenstelling 
 
Het leden aantal is in 2016 enigszins gegroeid. 
 
Gedurende het jaar hebben wij  69 aanmeldingen en 50 afmeldingen te verwerken gekregen. 
 
 
 

2016 
 

Sport  /   
Categorie 

Begin      
2015 

Eind        
2015 

Verschil          
2015 

Begin      
2016 

Eind        
2016 

Verschil          
2016 

Leden 
mutaties 

2016 

Polo 180 188 8 188 190 2 2 

Zwem 55 47 -8 47 38 -9 -9 

CREZ 48 51 3 51 75 24 24 

Trim Leden 31 24 -7 24 25 1 1 

Recree leden 0 0 0 0 0 0 0 

Rustende 
Leden 

16 19 3 19 19 0 0 

Kader leden 27 37 10 37 38 1 1 

Leden van 
Verdienste 

11 11 0 11 11 0 0 

Opgezegd   -45     -50   
19 

Nieuw   54     69   

Totaal 368 377 9 377 396 19 19 

 
 
Benoemingen 
 
Tijdens dit afgelopen jaar zijn er geen Leden van Verdienste en Ereleden benoemd. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur is in 2016, 11 x bij elkaar gekomen voor een vergadering .  Verder heeft het bestuur  1 x een 
ALV uitgeschreven en wel op 29 maart 2016. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 maart 2016 zijn de Tienpondcup en de Knudde Trofee 
uitgereikt. Voor verdere details zie de notulen van bovengenoemde Algemene Leden Vergadering.  
 
In 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
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Voorzitter  Danny van Leeuwen 
Penningmeester Martin Kranendonk 
Secretaris  Roel Wijgers, vanaf september 2016 Femke van der Rhee 
Afgevaardigde CREZ  Peter Deelen      
Afgevaardigde PC Marco Ponse (Voorzitter PC)   
Afgevaardigde ZC Els van Essen 
 
Door de medewerking van een groot aantal enthousiaste mensen werd de vereniging in goede banen 
geleid op technisch en organisatorisch gebied. Zoals al eerder aangegeven is het zonder het belangeloze 
werk van onze vrijwilligers niet mogelijk een zo grote vereniging draaiend te houden. Het bestuur is hen 
dan ook zeer dankbaar en vertrouwt erop dat zij dit werk willen blijven voortzetten ten goede van onze 
vereniging en dus van haar leden zodat deze het plezier van de zwemsport kunnen blijven ervaren. 
 
 
Het bestuur van de Zwem Polo Club “WIEKSLAG”  wenst u verder een gezond en sportief 2016 toe. 
 
 
Femke van der Rhee, secretaris 
Februari 2016 
 
 
 
 
 
 


