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Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan voor de jaren 2013-2016. 

Het bestuur presenteert 1x per 4 jaar een beleidsplan met als doel: 

1. Richting geven aan activiteiten die we binnen onze vereniging de komende 4 jaar gaan 
oppakken; 

2. Aangeven van doelen binnen onze vereniging; 
3. Het bepalen van prioriteiten; 
4. Het voorkomen van adhoc acties.  

Wat niet in het beleidsplan staat, wordt in principe niet opgepakt; 
5. Informeren we de leden. 

Het plan geeft alleen het doel aan en worden de stappen die we gaan nemen niet vermeld. 

Ik wil iedereen bedanken die een rol heeft gehad in het samenstellen van dit plan en iedereen succes 
wensen met de uitvoering. 

André Hoetink 
Voorzitter 
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1.0 Bestuur 

1.1 Ontwikkeling ledenbestand 
Het ledenbestand laat al jaren een dalende trend zien. Elk jaar verliezen we gemiddeld 4% aan leden.  
Zo hadden we in het jaar 2000 nog 357 leden en op 1 januari 2013 262. 

Het bestuur wil weten waarom dit verloop binnen onze vereniging is. Ligt dit in het verlengde van de 
demografische gegevens? 
A.h.v dit onderzoek zal er een plan geschreven worden om ons ledenaantal weer een positiever 
beeld te laten zien. 

Doel is om dit plan 1 maart 2014 gereed te hebben. 

1.2  Financieel 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de betalingen en ontvangsten van de vereniging en de 
administratie hiervan. Hij is verantwoordelijk voor een goed middelenbeheer en doet hiervoor 
voorstellen aan het dagelijks bestuur. 
Hij maakt de verenigingsbegroting en het financieel verslag. 

Hij is de afdelingen behulpzaam bij het opstellen van de afdelingsbegroting en rekening. Hij kan zich 
laten bijstaan door een 2e penningmeester en/of financiële commissie. 

1.2.1 Financiële commissie 
De commissie bestaat uit minimaal 2 personen om de penningmeester adviezen te geven en te 
ondersteunen in al haar taken. Twee keer per jaar komen ze bij elkaar om de begroting en het 
financieel verslag te bespreken.  

1.2.2 Kascommissie 
Jaarlijkse controle van het financieel verslag en de boekhouding en brengt rapportage uit op de 
algemene ledenvergadering. 

1.2.3 Leden-en contributieadministratie 
Innen van contributie en verwerken van alle persoonsgegevens van de laden en rapportage aan het 
bestuur.  

1.2.4 Financieel beleid 
De vereniging heeft onderstaande beleid inzake financiële zaken: 

1. Een financieel gezonde vereniging bewerkstellingen middels het inzichtelijk maken van de 
kosten en baten van alle afdelingen bij de begroting 

2. We streven er naar dat de contributie jaarlijks niet verder aangepast wordt dan de inflatie  
3. Jaarlijks wordt er kritisch naar de kosten per afdeling gekeken. Dit om het tekort of overschot 

per afdeling af te stemmen op de behoefte die binnen de vereniging is. 
4. Om de onverwachte fluctuaties binnen de kosten op te kunnen vangen zal het totaal van het 

kapitaal en de reserves geminimaliseerd, maar ook gemaximeerd zijn.  
Het kapitaal en reserves zullen minimaal 15% en maximaal 25% van de begroting zijn. Bij een 
afwijking van de doelen zal de penningmeester een voorstel uitwerken hoe dit te herstellen. 
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1.3  Nevenactiviteiten 
Buiten de normale zwemactiviteiten organiseert de vereniging diverse nevenactiviteiten. Deze zijn: 

1. Eieractie. 
Elk jaar, een week voor Pasen, wordt er een eieractie gehouden. Het doel van deze actie is 
geld te verzamelen om de contributie op een acceptabel niveau te houden. 
Er zal getracht worden zoveel mogelijk eieren te verkopen in de hele gemeente. In ieder 
geval zullen de eieren worden verkocht in de woonkernen Brummen en Eerbeek 

2. Grote clubactie. 
Ieder jaar wordt deelgenomen aan de Grote Clubactie. 
Het doel van deze actie is geld te verzamelen om de contributie op een acceptabel niveau te 
houden. De actie wordt uitgevoerd via en door de leden. 

3. Nieuwjaarsduik 
Elk jaar op 1 januari zal er een nieuwjaarsduik georganiseerd worden. Het doel van dit 
evenement is de PR-waarde van de vereniging te verhogen. 
De nieuwjaarsduik zal kostendekkend worden georganiseerd). 

1.4 Kader en vrijwilligersbeleid 
Binnen de vereniging is het aantal vrijwilligers erg groot. De noodzaak, maar ook het belang van deze 
groep is onomstotelijk vastgesteld. Immers, deze groep zorgt ervoor dat de vereniging blijft draaien. 
Om de aandacht voor deze groep te benadrukken zal er een vrijwilligerscoördinator aangesteld gaan 
worden die de belangen, maar ook de rol van deze vrijwilliger gaat beheren en verbeteren. 

Het doel van deze coördinator is: 

 Opstellen van vrijwilligersbeleid; 
 In kaart brengen en onderhouden van vacatures; 
 Advies aan bestuur en commissies uitbrengen over vrijwilligersbeleid; 

1.5 Bestuurscommissies 
Binnen de vereniging zijn er meerdere commissies die een ondersteunende functie hebben. Deze 
commissies worden door het bestuur ingesteld. 

1.5.1 Jeugdraad 
De jeugdraad wordt gevormd door en is voor de jeugd. De raad bestaat uit een volwassen coach en 
jeugdleden. Het doel van de commissie is om binnen de vereniging de jeugd een positie te geven om 
zaken aan te geven die zij belangrijk vinden. 

De raad brengt de wensen van de jeugd in kaart en organiseert evenementen die de jeugd 
aanspreekt. Het doel is dat de jeugd zich betrokken voelt en daardoor langer lid van de vereniging. 
Ook kan de raad pro-actief voorstellen doen aan het bestuur en/of commissies om het voor de jeugd 
aantrekkelijker te maken. 

Daarnaast assisteert de jeugdraad bij het organiseren van (jeugd)activiteiten. Te denken valt o.a. aan: 

 Sinterklaasfeest 
 Jeugdkamp 
 Vrienden- en vriendinnendagen 
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De jeugdraad heeft een eigen budget. 

1.5.2 Vertrouwenspersoon 
Binnen de vereniging zijn 2 vertrouwenspersonen waarbij zaken die een vertrouwelijk karakter 
hebben gemeld kunnen worden. (Jan 2013 1 vacature) 
De uitwisseling van de voor de vereniging van belang zijnde gegevens gebeurt via de voorzitter van 
de vereniging. 
Verdere invulling staat in het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

1.5.3 Tuchtcommissie 
Binnen de vereniging is een tuchtcommissie actief. Bij deze commissie kunnen onregelmatigheden 
binnen de vereniging gemeld worden. De tuchtcommissie zal een uitspraak doen over elke melding 
die gedaan wordt bij de commissie. 
De voor de vereniging van belang zijnde zaken zullen in eerste aanleg worden besproken met de 
voorzitter. 
Verdere invulling staat in het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

1.5.4 Materialen binnen vereniging  
Binnen de vereniging neemt het aantal, maar ook de waarde van de materialen jaar op jaar toe. Te 
denken valt uiteraard aan waterpoloballen, waterpolodoelen, flippers ed. Maar ook de 
verenigingskleding valt hieronder. Om hier een goed beheer in te krijgen zal er op korte termijn 
iemand aangesteld worden die deze materialen gaat beheren. 

1.6  SWOT analyse 
SWOT-analyse 

Sterkte Zwakte 

 1. Faciliteiten binnen vereniging 
 2. Omnivereniging 
 3. Sfeer binnen afd. waterpolo en  
      reddingsbrigade 
 5. Breed aanbod van diensten 
 6. Betrokkenheid van leden 
 7. Financieel gezond (budget discipline) 
 8. Beschikbare deskundigheid 
 9. Structuur en organisatie van de     
      vereniging  
10. Veel aanwas jeugd 

1. Kennisniveau  
2. Kennisniveau van de totale organisatie 
3. Communicatie naar leden en ouders 
5. PR van de zwemsport 
6. Aandacht voor nieuwe leden 
7. Weet, vooral jongere leden moeilijk leden aan  
    de vereniging te binden. 
8. Geen aandacht voor oud-leden (Exit  
      gesprekken) 
9. Niet voldoende aandacht van bestuur  
      en/of commissies voor ledenaantal 

Kansen Bedreiging 

1. Aanbod van product in de zomer- en     
    wintermaanden 
2. Doelgroepbenadering. O.a. vergrijzing 
3. Imago zwemsport 
4. Behoefte van jeugd voor meer  

1. Zwemwater (locatie en tijdstip) 
2. Zwemwater is relatief duur 
3. Consumentisme 
4. Aandacht media/pers voor zwemsport 
5. Demografische ontwikkelingen gemeente  
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    activiteiten 
5. Kinderopvang (event. naschools) 
6. Instroom via zwemles 

    Brummen 
6. Consument wil zich minder snel binden 
7. Aantal vacatures 

 

 

1.7  Tijdspad 
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2.0  Waterpolo 

2.1 Sportieve ambitie 
Missie: ‘’Een basis creëren waar waterpolo op een zo hoog mogelijk niveau wordt bedreven.’’ 

De teams van de waterpoloafdeling nemen deel aan de door de KNZB georganiseerde competities. 
Het opleiden van jonge kinderen tot volwaardige waterpoloërs zal extra aandacht krijgen.  
Hierbij zal er vanuit selectie gekeken worden naar opleiding in zo vroeg mogelijke leeftijd. Doel is om 
bij dames als heren te komen tot minimaal 15 selectiespelers (= Alle spelers die de hoofdtrainer 
voornemens is om op basis van voldoende potentie, motivatie en verplichte deelname aan alle 
selectietrainingen, mee te nemen (spelen en/of  reserve) met wedstrijden in het komende seizoen.) 
Daarnaast zal voldoende ruimte aanwezig zijn voor leden die op een recreatief niveau willen poloën.  

1. Het eerste herenteam 2e klasse bond. 
2. Het eerste damesteam 1e klasse bond. 
3. Zowel het tweede heren als dames team 1e klasse district. 
4. Het derde herenteam 3e klasse district. 
5. Het derde dames en vierde herenteam recreatief. 

2.1.1 Teams 
1. Minimaal drie damesteams. 
2. Minimaal vier herenteams. 
3. Zowel bij O15 als O17 een compleet team 
4. Bij groep O13 2 teams. 
5. Bij de jongste groep(en) voldoende aanwas om continuïteit te waarborgen. 

2.2 SWOT analyse 
SWOT-analyse 

Sterkte Zwakte 

1. Goede organisatie 
2. Goed ontwikkelde minipolo afdeling 
3. Toptrainers bij selectie en beschikbaar voor 

ontwikkeling jeugd. 
4. Veel kennis en ervaring. 
5. Sponsors voor  alle teams in overleg met de 

PR 
6. Heren en Damesselectie spelen op 

bondsniveau 

1. Clubgevoel.  
2. Bereidheid tot kaderwerk cq 

vrijwilligerswerk 
3. Angst voor onbekende. 
4. Laten liggen van financiële mogelijkheden. 
 

Kansen Bedreiging 

1. Veel oudere jeugdleden zijn rijp voor een 
kaderfunctie. 

2. Afzwemmen van (school)kinderen en 
begeleiding jeugd naar senioren. 

3. Overgang van zwemselectie naar polo. 
4. Samenwerkingsverband met andere 

vereniging(en). 
5. PR / naamsbekendheid. 
6. Ledenaantal 

1. Vertrek seniorenleden en kader/vrijwilligers. 
2. Laten liggen van mogelijkheden om niveau 

van ons waterpolo te verhogen. 
3. Gebrek aan trainingsuren / trainingswater. 
4. Kwaliteit en condities van zwemwater en 

omgeving 
5. Ledenaantal. 
6. Aantal vacatures 
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2.3 Protocollen Waterpolo 

2.3.1 Selectie 
Potentials: 

 Spelers die op basis van kwaliteit, motivatie en inzet tonen op hoger dan ingedeeld niveau te 
kunnen en/of willen presteren. 

 Worden door eigen trainer bij lid ‘trainingszaken senioren’ voorgedragen als potential, op 
basis van te onderbouwen kwaliteiten, motivatie en inzet.  

 Lid ‘trainingszaken senioren’ zal potential voordragen aan hoofdtrainer en na goedkeuring 
kan dan worden deelgenomen aan de algemene selectietraining op vrijdag die dan ook voor 
potential verplicht is. Na voldoende deelname op deze training en na beoordeling door 
hoofdtrainer kan deze toestemming geven om ook op de verplichte selectietraining op 
woensdag deel te nemen.  

Selectietraining: 
 Verplichte trainingen die door hoofdtrainer wordt verzorgd tbv selectiespelers en potentials. 

Selectiespeler (teamindeling): 
 Alle spelers die de hoofdtrainer voornemens is om op basis van voldoende potentie, 

motivatie en verplichte deelname aan alle selectietrainingen, mee te nemen (spelen en/of  
reserve) met wedstrijden in het komende seizoen. 

 
 
 
Selectielid: 

 Alle Selectiespelers die 17 jaar en ouder zijn, deelnemen (spelen en/of reserve) aan 
wedstrijden van het selectieteam en/of welke de hoofdtrainer laat deelnemen aan de 
selectietrainingen. 

 

2.3.2 WOC trainingen 
Trainer constateert een evt. kandidaat voor WOC training(en). Dit wordt vervolgens gemeld bij 
Trainingszaken Jeugd; deze persoon beoordeelt nogmaals samen met de trainer en indien positief, 
wordt er door deze persoon contact opgenomen met de ouders om te bespreken of er belangstelling 
is voor een WOC training(en). Indien er belangstelling is zal vanuit deze persoon contact opgenomen 
worden met WOC om een en nader kort te sluiten en verdere afspraken omtrent training af te 
spreken. 

2.3.3 Uitlenen spelers aan andere teams 
Indien een coach spelers nodig heeft, wordt dit gemeld bij de coach van het andere team. De coach 
zal bekijken wie er volgens de regels mee KAN doen en zal daarna beslissen wie er mee MAG doen, 
dit is dus niet aan de trainer, maar aan de coach. Enig samenspel cq overleg tussen beiden is 
gewenst. Tevens zullen spelers niet elkaar gaan benaderen om te vragen of je mee wilt spelen. Het is 
niet aan de spelers om zich daarin te mengen. Meedoen is vrijwillig, maar als coach zal worden 
getracht de speler aan te voelen en te steunen in zijn/haar besluit cq te motiveren om toch mee te 
doen. 

2.3.4 Toernooien 
Uitnodigingen voor deelname toernooien komen bij waterpolo secretariaat binnen of worden door 
het  waterpoloteam zelf aangedragen. 
Waterpolosecretariaat stuurt deze door naar aanvoerder / coach desbetreffend team. 
Aanvoerder / coach overlegd met team of eraan wordt deelgenomen en zij schrijven zelf in  
voor toernooi. Tevens stellen zij het waterpolosecretariaat op de hoogte aan welk toernooi wordt 
deelgenomen, dit i.v.m. verzekering. Aanvoerder / coach regelt zelf alles wat erbij komt kijken, zoals 
vervoer / overnachting e.d. 
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Inschrijfkosten toernooi 
Seniorenteams:    betalen dit zelf 
Jeugdteams:  Kan bij de Spreng worden gedeclareerd 

 

2.4 Kader 
1. Er zullen minimaal vijf scheidsrechters zijn. 
2. Ieder team heeft een trainer en een eigen coach. 
3. De invloed/betrokkenheid van de hoofdtrainer(s) bij opleiding van jeugd zal verder worden 

uitgebreid oa te verwoorden in nog te ontwikkelen opleidingsplan. 
4. Alle senioren en jeugdleden vanaf 16 jaar dienen de bevoegdheid van W-Official te hebben. 
5. De samenstelling en taakomschrijvingen van de commissie zullen worden geëvalueerd en als 

zo nodig worden vernieuwd. Daarbij zal naast extra aandacht voor jeugd en extra aandacht 
voor de beschreven ambitie rondom en met de selectieteams ook extra aandacht komen 
voor de basis van de afdeling (kader en vrijwilligers). Hierbij kan gedacht worden aan meer 
contact,  communicatie, attentie bij speciale gelegenheden van vrijwilligers etc. 

 

2.5  Materialen 
Ten behoeve van een benodigd beheer, toezicht etc zal het kader worden uitgebreid met een functie 
tbv materialen waarbij er van uit wordt gegaan dat deze functionaris op verenigingsniveau wordt 
aangesteld. Indien op verenigingsniveau een dergelijke functionaris niet wordt aangesteld dan zal dit 
gebeuren op waterpoloniveau.  

Beschikbare materialen zullen met zorg worden behandeld. Waar nodig en mogelijk zal benodigd 
materiaal worden hersteld, vernieuwd en/of worden uitgebreid. Aan eind van het seizoen zullen de 
ter beschikking gestelde teamzaken (zoals sponsorkleding/caps ed) worden ingenomen en bij start 
nieuw seizoen weer worden uitgedeeld. Het gebruik van materialen bij toernooien gaat in overleg 
met genoemde persoon. 

 

2.5  Financiën  
Veel ambities vergen een inspanning van het huidige bestuurlijk en technisch kader en hebben niet 
direct financiële consequenties.  

Voor een goede opleiding/training en prestatie van selectie en potentials moet er voldoende 
badwater gehuurd kunnen worden en zullen er navenante trainers met niveau moeten zijn.  

Voor een goede opleiding van de jeugd, moet naast voldoende trainingsruimte gebruik worden 
gemaakt van kennis en ervaring vaan aanwezige hoofdtrainers. 

Ook voor de recreatieve categorieën  zal voldoende training-/zwemruimte moeten worden 
gewaarborgd. Dit ondermeer ook om bovenstaande doelen te voorzien van voldoende kader en 
draagvlak. Dit ondermeer omdat in deze categorieën vaak de basis van kader zit. 

De extra kosten moeten worden gedekt door contributie en/ of extra sponsorinkomsten. 

Naast afdeling PR en mogelijke ondersteuning van st vrienden van zv de Spreng, zal de afdeling 
waterpolo trachten een  de commissie uit te breiden met portefeuille “Selectie Ondersteuning”. 
Hierbij moet gedacht worden aan opzet van een groep die ruimere financiële middelen tbv selectie 
gegenereerd (anders dan bestaande PR en sponsoracties in de kleine omgeving), zo nodig 
scouting/opvang nieuwe selectiespelers van buiten, etc. 
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2.6 Tijdspad 
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3.0  Zwembrigade 
De afdeling zwembrigade is ontstaan door de samenvoeging van de afdeling zwemmen en de 
afdeling reddingsbrigade. Vanaf 1 juli 2010 is de afdeling zwembrigade actief. 

3.1 Sportieve ambitie 
Zwemmers goed opleiden door geschoold kader: 

 In de periode genoemd in de inleiding willen wij voor een goede opleiding zorgen voor alle 
kaderleden en die eventueel ook verplichten tot het volgen van een hogere bondsopleiding; 

 Het jonge kader behouden door meer betrokkenheid met het kader en afdeling; 
 Kader laten mee organiseren en meer verantwoordelijkheid en meer zelfstandigheid geven; 
 Het kader goed begeleiden door meer ervaren kaderleden. 

Zwemmers enthousiast houden door kennis te laten maken met verschillende activiteiten waaraan 
we als vereniging kunnen deelnemen cq. zelf kunnen organiseren: 

 In de periode genoemd in de inleiding zorgen wij dat naast de huidige marathons ook actief 
kunnen deelnemen aan overige wedstrijden zoals Regio wedstrijden zwemmend redden en 
daar natuurlijk door tussen nu en 2015 gerichter op gaan trainen; 

 Elk jaar organiseren en het houden van clubkampioenschappen met daarin vanuit elke 
zwemtak een wedstrijd onderdeel; 

 In de komende jaren willen wij alternatieve trainingen gaan organiseren om zo een reëel 
mogelijk effect te krijgen op de werkelijkheid, zoals op de zee. Deze trainingen vinden plaats 
in het zwembad; 

 Zwemmers enthousiast houden voor het zwemmen (wedstrijden) d.m.v. het houden van 
wedstrijdavonden, mee laten zwemmen met recreatieve wedstrijden 

Meedraaien met de Gelderse C-competitie: 

 De doorstroming naar de zwemselectie garanderen door behoud van de C-competitie en 
deelname aan de verenigingscompetitie; 

 Middenmoot in de Gelderse C-competitie te draaien; 
 Minimaal 10 persoonlijke records per persoon in 1; 
 Zwemtalenten bij het zwemmen jaarlijks opnemen in de (jeugd)selectie 

Duidelijke communicatie richting kader, zwemmers en ouders: 

 Na elke bestuursvergadering wordt er door de commissie vergaderd. Op aangegeven data, 
minimaal 4 keer per jaar, is er een vergadering met het gehele kader. Het vergaderschema 
wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen vastgelegd en gecommuniceerd; 

 Aan het begin van het seizoen worden de data voor de proefexamens en de examens voor 
het komende trainingsjaar vastgelegd en gecommuniceerd; 

 Ouders goed voorlichten wat het zwemmen bij de (jeugd)selectie inhoud en wat er van hen 
verwacht wordt. 
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Wij willen verder gaan met het promoten van de zwembrigade en zorgen dat wij zo meer leden 
binnen zullen halen. Wij zullen gaan zorgen voor meer naamsbekendheid met als doel het uitbreiden 
van het ledenbestand 

Een keer per jaar zal het beleidsplan waar nodig worden aangepast. 

3.1.1 Recreatief Zwemmen 
Bij het recreatieve zwemmen is de opzet om te werken aan een goede conditie en het verbeteren 
van de zwemslagen. Wij trainen voor onze eigen diplomalijn, waarbij deze punten naar voren komen. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aanleren van duiken, keerpunten en het spelelement 
wordt ook niet vergeten. Wij zwemmen twee maal per jaar af. 

Naast deze trainingen wordt er ook deelgenomen aan een recreatieve zwemvijfkamp om de 
onderlinge clubsfeer te proeven en wat wedstrijden met andere verenigingen aan te gaan.  

De vijfkamp zwemmen we met de verenigingen: A.B.S. uit Bathmen, , Proteus uit Twello, 
Twenhaarsveld uit Holten en BRC Schuurman uit Borculo. Wij zwemmen zeven wedstrijden, waarbij 
de vijf beste resultaten meetellen voor de eindtelling. Bij de wedstrijden wordt er gezwommen in de 
leeftijdscategorieën onder 7 jaar, onder 9 jaar, onder 11 jaar en onder 13 jaar, onderverdeelt in 
jongens en meisjes. De oudste groepen zwemmen 50 meter schoolslag, 50 meter rugslag en 50 
meter vrije slag. De jongste zwemmen ook die drie slagen maar dan 25 meter. Samen zwemmen we 
als afsluiting een Zweedse estafette (8x25 meter vrije slag) . 

Als je alle diploma’s hebt behaald, blijf je welkom bij onze afdeling. 

Onder begeleiding van een trainer kun je de conditie op peil blijven houden.  

3.1.2 Reddingsbrigade 
Weet jij wat je moet doen als je kramp krijgt tijdens het zwemmen of in stromend water 
terechtkomt? Of wat je moet doen als een auto te water raakt of als je iemand door het ijs ziet 
zakken? 

Wat je het beste kunt doen in deze situatie, kun je leren bij de Brummense Reddingsbrigade. We 
trainen voor brevetten van de KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van 
Drenkelingen).  
Aan het einde van elk seizoen wordt er afgezwommen en ontvangen de kandidaten een diploma. 

 Junior Redder1 
 Junior Redder2 

Bij Junior Redder 1 en 2 (5-7 jaar) wordt vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de 
zwemslagen en de conditie, twee belangrijke punten om jezelf en andere mensen te kunnen redden. 

 Junior redder 3 
 Junior Redder 4 
 Brevet Zwemmend Redder 1 
 Brevet Zwemmend Redder 2 
 Brevet Zwemmend Redder 3 
 Brevet Zwemmend Redder 4 
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Bij deze brevetten(7-13 jaar) wordt aandacht besteed aan de grondbeginselen van het zwemmend 
redden. Er wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je een drenkeling met een reddingsklos of een stuk touw 
uit het water kunt halen. Verder leer je, wanneer je het water in moet om iemand te redden, hoe je 
dat moet doen en hoe je de drenkeling naar de kant kunt vervoeren (door gebruik te maken van 
zogenaamde vervoersgrepen). Tenslotte leer je bijvoorbeeld ook nog hoe je jezelf moet bevrijden, 
wanneer een drenkeling jou in het water vastgrijpt. 

 Diploma Life Saver 1 
 Diploma Life Saver 2 
 Diploma Life Saver 3 

 

Bij de Diploma’s Life Saver 1,2 en 3 wordt het praktijkgedeelte nog verder uitgebreid en komt er een 
stukje theorie bij kijken. Voor de diploma’s Life Saver 2 en 3 is een EHBO diploma noodzakelijk. 

Naast het trainen voor de brevetten en diploma’s van de KNBRD, trainen wij ook nog voor onze eigen 
diplomalijn. Deze diplomalijn is vooral gericht op het verbeteren van de zwemslagen en conditie. 
Deze onderdelen worden afgewisseld met bijvoorbeeld een estafette of andere oefeningen met 
diverse spelmaterialen. Na een half jaar oefenen kun je dan afzwemmen voor een diploma.  

3.1.3 wedstrijdzwemmen 
Wil je wat meer dan alleen recreatief zwemmen, dan kun je ook meedoen aan wedstrijdzwemmen. 
ZV de Spreng doet mee aan de Gelderse C competitie en de Verenigingscompetitie. Dit zijn officiële 
wedstrijden, welke worden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Bij 
deze wedstrijden wordt er door juryleden streng gekeken of je, je slag wel precies volgens de 
officiële regels uitvoert.  
En natuurlijk ga je voor goud en verbreek je, je PR. De gezwommen afstanden zijn meestal 50 en 100 
meters in vrije slag, schoolslag, rugslag, vlinderslag en wisselslag.  

Ook de wissel- en vrije slag estafette ontbreken natuurlijk niet.  
Je zwemt tegen meisjes/jongens van dezelfde leeftijd of soms een jaar ouder/jonger.  

3.1.4  Master- en Trimgroep  
Ben je 18 jaar of ouder dan kun je meezwemmen bij onze Master- en Trimgroep. De Mastergroep 
zwemt fanatiek haar baantjes en het streven is om weer mee te gaan doen aan de 
Masterwedstrijden.  

Bij de Trimgroep ligt het tempo wat lager, maar ook hier wordt rustig doorgezwommen en aan de 
techniek gewerkt. 

3.1.5  NEBAS 
De NEBAS bestaat uit jong volwassen verstandelijk beperkten van “De Groote Modderkolk” uit 
Loenen. Deze jongeren zwemmen grotendeels voor hun plezier en werken daarnaast aan een stukje 
conditie en verbetering van de zwemslagen. Tevens krijgen zij wat technieken van het 
reddingszwemmen aangeleerd en wordt er gewerkt aan coördinatie en balvaardigheid.  

De trainingen worden aangepast op ieders individuele niveau. Eens per jaar krijgen deze jongeren 
een diploma toegereikt voor hun inzet en motivatie.  
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De NEBAS traint elke vrijdagavond tijdens de trainingen van de reddingsbrigade. 

 

3.2  SWOT analyse 
SWOT-analyse 

Sterkte Zwakte 

1. Heel hecht kader 
2. Gezellige en enthousiaste afdeling 
3. Gediplomeerde trainers 
4. Voor alle leeftijden/doelgroepen bieden wij 

een mogelijkheid voor zwemmen 

 

1. Weinig kaderleden met (hogere) opleiding 
2. Veel jeugd kaderleden zonder opleiding 

(hulpkaderleden die volledig ingezet 
moeten worden) 

3. Geen duidelijke gedragsregels voor de 
kaderleden 

Kansen Bedreiging 

1. Veel jeugdzwemmers 
2. Meer oudere zwemmers 
3. Beter opgeleide kaderleden 
4. Jong kader en eventueel ouders 
5. Deelname van de masters aan wedstrijden 

 

1. Te weinig (hoger) opgeleid kader voor 
doorgroeimogelijkheden 

2. Te weinig zwemwater op gunstig tijdstip 
(zaterdagmorgen 8.00 – 9.00 uur) 

3. Schoolgaand/werkend kader 
4. Zwemmers stoppen na lifesaver 1, geen 

alternatief meer bij de reddingsbrigade 

 

3.3  Commissie 
De zwembrigade commissie bestaat uit: 

 Voorzitter 
 Secretaris 
 Lid reddingsbrigade 
 Lid zwemmen 
 Algemene leden 

 

3.3.1 Voorzitter 
De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling in het Algemeen bestuur. Bij afwezigheid zorgt hij of zij 
voor een goede vervanger(-ster). Hij of zij leidt de vergaderingen van de commissie- en 
kadervergaderingen. 

3.3.2 Secretaris 
De secretaris zorgt voor het opstellen van de agenda’s voor de vergaderingen en het verzamelen en 
opstellen van de daarvoor benodigde documenten. Ook komt alle afdelingspost bij het secretariaat 
binnen. De secretaris verwerkt dit en zorgt dat het op de goede plek binnen de organisatie komt. 
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De secretaris is bovendien verantwoordelijk voor de verslagen van de vergadering en zorgt elk jaar 
weer voor het jaarverslag. Tevens verzorgt de secretaris de examen aanvragen naar de bond toe en 
zorgt dat er nieuwe cursussen geregeld worden. 

3.3.3 Lid reddingsbrigade 
Het commissielid reddingsbrigade maakt deel uit van het kader van de reddingsbrigade. Hij of zij 
vertegenwoordigd deze afdeling binnen de commissie en zal de lopende zaken kenbaar maken. 

3.3.4 Lid zwemmen 
Het commissielid zwemmen maakt deel uit van het kader van recreatief zwemmen en/of wedstrijd 
zwemmen. Hij of zij vertegenwoordigd deze beide afdelingen binnen de commissie en zal de lopende 
zaken kenbaar maken. 

3.3.5 Algemene leden 
De algemene leden zijn niet gekoppeld aan een onderdeel van de zwembrigade, maar hebben wel 
connectie met deze afdeling.  

Alle commissieleden besturen samen met de afdelingsvoorzitter de afdeling. 

3.4  Kader 
Kaderleden:  

 een gediplomeerde trainer 
 zelfstandig lesgevende, kaderleden 
 hulp kaderleden welke onder begeleiding lesgeven  
 coördinator recreatieve wedstrijden 
 coördinator wedstrijdzwemmen 
 coördinator afdelingsactiviteiten 
 Officials 

 
3.4.1 Gediplomeerde trainer 
Een gediplomeerde trainer heeft een officieel trainingsopleiding gevolgd en hierbij zijn of haar 
diploma behaald. Hij of zij zorgt er voor dat zijn of haar diploma geldig blijft door het volgen van de 
verplichte applicatie bijeenkomsten. De overige kaderleden kunnen bij hem of haar terecht voor 
technisch advies over de zwemslagen en overige bijkomstigheden.  

3.4.2 Zelfstandig, lesgevende kaderleden 
Een zelfstandig lesgevend kaderlid geeft volgens de eigen diplomalijn en door de KNBRD gegeven 
eisen les aan de leden. Tevens geven zij instructies en praktijk ervaringen door aan de 
hulpkaderleden. 

3.4.3 Hulpkaderleden, welke onder begeleiding lesgeven 
Hulpkaderleden lopen mee met zelfstandig, lesgevende kaderleden om voldoende ervaring op te 
doen om in de toekomst ook zelfstandig les te kunnen geven, bij de reddingsbrigade volgens de 
KNBRD eisen. 
Jongeren die hun maatschappelijke stage willen uitvoeren bij de zwembrigade, zullen afhankelijk van 
hun ervaring, ook als hulpkaderlid aanvangen. 
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3.4.4 Coördinator recreatieve wedstrijden 
De coördinator van de vijfkamp zorgt voor het werven van leden voor de wedstrijd en verzorgt alle 
voorkomende taken wat betreft de recreatieve wedstrijden. 

3.5.5 Coördinator wedstrijdzwemmen  
De coördinator van de wedstrijdzwemmers zorgt voor het aanmelden van de ploeg voor het nieuwe 
wedstrijdseizoen en verzorgt alle voorkomende taken wat betreft de wedstrijdploeg en het 
organiseren van de thuis wedstrijden. 

3.5.6 Coördinator afdelingsactiviteiten 
De coördinator afdelingsactiviteiten zorgt voor het inventariseren van de afdelingsactiviteiten en 
coördineert alle voorkomende taken bij de organisatie van deze activiteiten.  
Hierbij valt te denken aan het organiseren van een marathon bij de reddingsbrigade en een disco 
avond voor de totale zwemafdeling.  
Daarnaast worden er vanuit het bestuur een aantal verenigingsbrede activiteiten georganiseerd, 
waarbij elke afdeling zijn of haar ondersteuning moet bieden.  

Ook deze activiteiten worden door deze persoon gecoördineerd. Hierbij valt te denken aan 
Sinterklaas, Clubkampioenschappen en een vrienden- en vriendinnenavond. 

3.4.7 Officials 
Officials zijn gediplomeerde functionarissen bij Gelderse- en landelijke competitie wedstrijden. 

3.5 Financiën  
De zwembrigade maakt winst  

Met het huidige aantal leden kunnen wij financieel rondkomen. Extra leden betekenen extra 
inkomsten. 

3.6 Tijdspad 
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4.0  P.R. 

4.1 Ambitie 

P.R. staat voor public relations. In goed Nederlands publieke relaties. P.R. is het stelselmatig 
bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie (in ons geval ZV De Spreng) en haar 
publieksgroepen. Door gebruik van  interne en externe communicatie wordt een bepaald publiek 
geïnformeerd of beïnvloed.  
Gebruikte middelen zijn tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen. 
Bovendien heeft P.R. ook een signaalfunctie om trends uit de buitenwereld op te merken en ernaar 
te handelen.  
Het voornaamste doel van P.R. is het vasthouden of scheppen van een goed imago en niet verkoop.  

De ambitie van de PR-Commissie is een grotere bekendheid van de vereniging op lokaal en regionaal 
niveau, gekoppeld aan een positief imago. De PR-Commissie heeft bovendien de ambitie om de 
digitale communicatiemiddelen beter te benutten.  

4.2  Communicatie 
De algemene ledenvergadering, het bestuur en da afdelingen bepalen op hun eigen niveau bepalen 
het profiel, de koers en de activiteiten van de vereniging.  
De Spreng communiceert daarover naar buiten (externe communicatie).   
Bestuur en afdelingen communiceren daarover ook naar de leden (interne communicatie).  
De interne en externe communicatie is de verantwoordelijkheid van bestuur en afdelingen. Het is de 
taak van de PR-Commissie om het bestuur en de afdelingen hierbij te ondersteunen.   

4.2.1  Interne communicatie 
Bij de interne communicatie willen wij de digitale mogelijkheden meer benutten. Vrijwel iedereen 
heeft de beschikking over een email. Dit maakt het mogelijk om door middel van nieuwsbrieven te 
communiceren.  Wij denken aan een bestuursnieuwsbrief voor algemeen verenigingsnieuws. En 
afdelingsnieuwsbrieven voor specifieke onderwerpen . De poloafdeling en de zwembrigade hebben 
binnen de commissie één persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van de nieuwsbrieven.  

De website wordt interactief. Leden kunnen op de website met elkaar communiceren, maar ook met 
het bestuur en de commissies. Dat betekent dat het bestuur en de commissies alle een moderator 
aanwijzen die antwoord geeft of laat geven op vragen die gesteld worden. En die ingrijpt bij misbruik.  

De drukkosten van het clubblad De Spetter worden nog gesponsord tot en met 2014.  In de 
algemene ledenvergadering van het najaar 2014 wordt een besluit genomen over het voortbestaan 
van de papieren versie van De Spetter  

Er is binnen De Spreng een communicatieprotocol. Dit protocol wordt aangepast aan de nieuwe 
communicatiemogelijkheden.  

4.2.2 Externe communicatie 
De lokale huis aan huisbladen zijn voor ons  een belangrijk P.R. middel. Van alle vermeldenswaardige 
gebeurtenissen binnen De Spreng wordt een persbericht gemaakt. De afdelingen leveren de inhoud 
en de P.R. commissie maakt het persbericht.  Snelheid en actualiteit zijn  hierbij belangrijk.  
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Sociale media worden optimaal benut voor de P.R. van De Spreng. Hierbij wordt scherp gelet op 
uitwassen, die ons imago kunnen aantasten.  

De website bevat correcte en actuele informatie over De Spreng.  

4.4 Sponsoring 
De sponsoring binnen de vereniging zal zich vooral richten op lokale bedrijven. Dit mede omdat 
binding met de vereniging en het gunnen aan de vereniging een grote rol speelt bij de sponsoring van 
onze vereniging. 

De doelen die binnen de sponsorwerkgroep gelden zijn; 

 Elke teamsponsor kan een bedrijfsnaam op de verenigingskleding laten plaatsen; 
 Sponsoring kan zowel in natura als in geld; 
 Elke wedstrijdteam zal gekoppeld zijn aan een sponsor; 
 Alle ramen op het zwembad (aan de buitenzijde van het bad) zullen voorzien gaan worden 

van een zonnescherm met sponsoropdruk; 
 Er komt een mogelijkheid om ballensponsor te worden; 
 In het clubblad zal ruimte zijn voor adverteerders. Hier is nauw contact voor met de redactie 

van het clubblad. We willen nl geen “advertentieblad” worden. 

De tarieven voor sponsoring, advertenties of ballensponsor zijn vastgelegd en worden regelmatig 
tegen het licht gehouden. 

4.5  Financiën 
In de nieuwe beleidsperiode is de PR-Commissie in staat om haar taak te doen binnen de financiële 
kaders van de begroting 2013. Nemen de financiële middelen af in enig jaar, dan zal dit aanleiding 
zijn voor heroverweging van de taken.   

Financiële risico’s voor de PR-Commissie zijn stopzetting van de sponsoring van hosting van de 
website en de drukkosten van De Spreng.  

4.6 Tijdspad 

 

 

 

 



5. Overall tijdspad  
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Bijlage I Visie/missie waterpolo 
Visie/missie waterpoloafdeling van zwemsportvereniging “De Spreng” 

 

Inleiding 

Sinds 2004 heeft de zwemvereniging “De Spreng” een beleidsplan voor de totale vereniging. Het 
beleidsplan van de waterpolo afdeling vormt hiervan een integraal onderdeel.  

Een vereniging is organisatie die continu in beweging is omdat maatschappelijke veranderingen op 
een natuurlijke wijze invloed hebben op het functioneren hiervan. 

Het bestaande beleidplan van de afdeling waterpolo is inmiddels 6 jaar en aan vernieuwing toe. Dit 
ten einde ons beleidsplan met genoemde veranderingen mee te laten evolueren.   

Op de komende algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2013 zal het algemeen bestuur op 
voordracht van de waterpolocommissie een voorstel aan de leden doen om het beleidsplan aan te 
passen aan de huidige tijd. 

Vooruitlopend op deze wijziging heeft de waterpolocommissie gemeend haar visie/missie te 
verwoorden door middel van dit document. 

 Visie waterpoloafdeling 

De visie van de waterpolo afdeling is het best als volgt te omschrijven: 

De waterpoloafdeling van  zwemsportvereniging “De Spreng” heeft tot taak de beoefening van de 
waterpolosport te organiseren en te bevorderen. De afdeling streeft daarbij naar het zijn van een 
onderdeel van de totale vereniging met een sterke structuur waarin zowel de prestatiegerichte als de 
recreatieve kanten van waterpolo goed tot hun recht komen. 

Vanuit deze visie heeft de waterpolocommissie een aantal doelstellingen die vermeld staan in het 
beleidsplan. Een aantal highlights uit deze doelstellingen zijn: 

 Zo hoog mogelijk spelen zonder dat dit ten koste van alles gaat 
 Het bieden van goede faciliteiten aan jeugd en prestatieteams 
 Uitbreiding van het ledenaantal van metname de jeugd (toekomst van de vereniging) door 

middel van diverse acties en actieve houding van kaderleden 
 Het bieden van een goede begeleiding ten einde een goede overgang voor jeugd naar 

seniorenteams te bevorderen. 
 Zorg voor respect en steun ten aanzien van vrijwilligers en kader. 
 Goede begeleiding in de meest brede zin van het woord door o.a. goede trainers of coaches 
 Mogelijkheid van doorgroeien binnen de afdeling op het gebied van waterpolo in sportieve 

zin. 
 Door indeling en spelen van leden in teams in basis te laten afhangen van opkomst, inzet en 

houding (voor capaciteit en kunde), bevorderen van bij teams passende mentaliteit. 
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Missie waterpoloafdeling 

 

De waterpolo afdeling wil haar doelstellingen bereiken door zich uit te spreken door middel van het 
volgende mission statement: 

 De afdeling (teams) vanuit de jeugd opbouwen door middel van een zogenaamde piramide 
waarbij aan de volgende verdeling wordt gedacht: 

- Minipolo (6 – 11 jaar) 
- 2 teams Gemengd O13 (11 – 13 jaar) 
- 1 team Gemengd O15 (13 – 15 jaar) 
- 1 team Gemengd O17 (15 – 17 jaar) 
- Heren 1 en Dames 1 selectieteam  
- Dames 2 en Heren 2 reserve selectie cq opleidingsteam  
- Heren 3 en 4  recreatief 
- Dames 3 recreatief 

 

Uit deze piramide blijkt al dat er veel energie moet worden gestoken in het werven van vooral jeugd 
om uiteindelijk voldoende zwemmers voor de jeugdteams over te houden. Deze situatie wil de 
waterpoloafdeling binnen 4 jaar bereiken door actief in te steken op o.a. het aanwezig zijn, uitdelen 
en geven van informatie bij het diplomawemmen, wekelijks wedstrijdverslagen van de selectieteams 
in regionale kranten en vergroten van samenwerking met afdeling zwemmen om zo overgang van 
deze afdeling naar de polo op overgangsleeftijd (10-12 jr) te stimuleren. 

De opvolging voor de selectieteams moet vooral komen uit een brede jeugdselectie. Het is dus van 
groot belang dat hiervoor voldoende aanwas is. Het bieden van goede en juiste faciliteiten voor de 
jeugd is dus van levensbelang voor de toekomstige selectie. Waar mogelijk zal ook gebruik worden 
gemaakt van gelegenheid om selectiespelers van buiten over te halen. 

Uiteraard wordt de recreatieve groep waterpoloërs niet vergeten. Iedereen weet dat er veel tijd en 
middelen worden gestoken in de prestatieteams. De waterpolocommissie spreekt zich uit om de 
juiste balans te vinden en te behouden tussen de hoogte van het lidmaatschapsbedrag en de 
geboden faciliteiten.  

Om haar doelstellingen te bereiken heeft de waterpolocommissie een aantal zaken nu al in gang 
gezet. Er is inmiddels een redelijk uitgebreide trainersstaf, met name op jeugd. Ten einde extra 
aandacht te geven aan de jeugd is extra portefeuille ‘jeugdtraining zaken’ ingevuld binnen de 
commissie. Er is eind 2012 een technisch beleid opgezet gericht op de verschillende doelgroepen 
(gebaseerd op de binnen polo bekende Mensink methodiek) Het is gelukt om tegen relatief laag 
bedrag een trainersduo van wereldformaat te contracteren. De via hen beschikbare kennis en 
ervaring zal in eerste instantie worden gebruikt tbv selectie dames en jeugdpotentials. Uitbreiding zal 
moeten gaan plaats vinden door overbrengen van hun kennis en ervaring naar alle jeugd. Dit 
enerzijds door instructie en opleiding etc via jeugdtrainers. Anderzijds door geven van enkele clinics. 

De trainingsduur van de teams zien er op dit moment als volgt uit: 
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- Minipolo ¾ uur per week 
- Gemengd O13 2x ¾ uur per week 
- Gemengd O15 2x ¾ uur per week 
- Gemengd O17 2x ¾ uur per week 
- Heren 1  1x 1 ¼ uur en 1x 1 uur per week 
- Dames 1 1x 1 ½ uur en 1x 1 uur per week 
- Heren 2: 1 uur per week 
- Dames 2:  ¾ uur per week  
- Heren 3 en 4:  ¾ uur per week 
- Dames 3:  ¾ uur per week 
-  

Voor alle trainingen van de selectieteams wordt gebruik gemaakt van gekwalificeerde trainers. 

De waterpoloafdeling heeft de ambitie om het hierboven genoemde te bereiken in de periode 2013 
tm 2016 en heeft daarom besloten deze beweging in gang te zetten.  

De uitgangsstelling in het algemene beleidsplan van de vereniging heeft echter een beperkende 
factor in zich.  

Deze uitgangstelling is: Alle afdelingen binnen de zwemvereniging dragen er zorg voor dat inkomsten 
en uitgaven in overeenstemming zijn met de aan deze afdeling gelinkte leden. 

Gezien de ambitie van de waterpoloafdeling zal dit bij deze opzet niet lukken. 

De waterpoloafdeling stelt zich dan ook tot taak, in samenwerking met de P.R. Commissie van de 
vereniging, actief te zorgen voor financiële middelen die het gat tussen de ambitie en de financiële 
mogelijkheden van de vereniging gaat dichten door middel van benadering van (huidige) sponsors en 
het houden van acties.  

Februari 2013 

Waterpolocommissie “De Spreng” 

 


