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Woord vooraf 
 

Hallo leden hier dan weer een nieuwsbrief.  

Na al het koude weer nu eindelijk het zonnetje, 

langere dagen en ‘s morgens weer het gefluit 

van alle vogeltjes.  

In deze nieuwsbrief de belangrijkste nieuwtje 

en afspraken die gemaakt zijn in de algemene 

ledenvergadering.  

Als eerste heten we onze nieuwe voorzitter 

hartelijk welkom. Dan het wat slechtere 

nieuws, de Contributieverhoging en het terug-

lopende ledenaantal.  

Het voorstel van het bestuur is om inkomsten 

te werven uit sponsoracties. De vraag is alleen 

hoe en wat we kunnen doen, dus denk alle mee. 

Ideeën zijn van harte welkom. Mail naar de AC 

Denk ook na over de uitvoering. Denk bij een 

bestelling op internet aan de link sponsorkliks 

die te vinden is op de site van ZV Wijchen.  

Vertel dit ook aan je baas, vrienden en familie. 

Dit kost niks en de vereniging krijgt extra in-

komsten, waar we niets voor hoeven doen.  

Er werden ook weer de nodige uitreikingen  

gedaan zoals zwemmer en zwemster van het 

jaar, en voor het eerst de Master van het jaar, 

de Edelweis trofee,  en de prestatiebeker. Ook 

werd de kamplocatie bekend gemaakt, de da-

tum van het kamp en verder de activiteiten die 

de AC nog in petto heeft. (vergeet je niet aan 

te melden voor de activiteiten.) Het kamp is 

voor groot, klein, jong en oud.  

Dus ga ALLEMAAL mee. Meer informatie volgt.  

Leuke verhalen en nieuwtjes zijn altijd welkom.  

 

Geniet nog van het mooie weer en tot de      

volgende SPETTERS 

  

De Redactie, 

Caroline,Elly en Els. 

 

 

Van de voorzitter 
 

Zwemvereniging Wijchen blikt terug en kijkt 

vooruit 

Begin maart keken we terug op weer een mooi 

zwemjaar. Dat deden we samen met iedereen die 

actief is binnen de vereniging. Ook keken we 

vooruit, met de introductie van nieuwe rollen en 

initiatieven. 

Tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergade-

ring (ALV) zetten we bijzondere mensen in het 

zonnetje. Zo vierden we het jubileum met een 4-

tal jeugdige leden, kozen we de beste zwemmers 

van het jaar en reikten we de “Edelweiss trofee” 

uit aan een bijzondere vrijwilliger. 

Nieuw was het #MeToo fenomeen, dat ons alle-

maal aan het denken heeftgezet. Ook binnen de 

sportwereld. Als bestuur, hebben we dit serieus 

ingestoken, door de aanstelling van twee       

vertrouwenspersonen. Preventieve maatregelen 

om het zwemmen binnen onze vereniging plezie-

rig en veilig te houden. Karin van Uden en      

Armand Pruijmboom gaan deze rol binnen onze 

vereniging oppakken. Hartelijk dank hiervoor. 

Een ander nieuwtje betreft de aanstelling van 

een baancoördinator. Deze coördinator onder-

steunt de communicatie tussen de trainer, 

zwemmers, ouders en het bestuur. Vooral binnen 

de eerste banen, onze jongste zwemmers, is het 

verloop groot. Is normaal, maar toch willen we 

meer weten; waarom kinderen nu wel of niet 
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voor het zwemmen blijven kiezen, wat we als 

club goed doen of beter zouden kunnen. Zeker 

ook hoe we het contact met de ouders kunnen 

verbeteren, kinderen en ouders meer kunnen 

betrekken. We hebben met Ineke Rozendaal 

iemand gevonden die goed is aangesloten en 

met enthousiasme deze rol oppakt in samen-

spraak met Bernadette. 

Ook namen we afscheid. Binnen het bestuur 

trad Erwin Reitsma af. Dat had hij al aangekon-

digd, maar nu was het toch zover. Erwin was 7 

jaar lang onze voorzitter. Een voorzitter     

tussen de zwemmers, met hart voor de club. 

Erwin vertegenwoordigt ook een groep succes-

volle, gepromoveerde zwemmers. Zij hebben de 

basis gelegd voor een ZV die meedoet op     

Gelders en Nationaal niveau. Tijdens zijn     

bestuursperiode is de vereniging flink          

gegroeid, in ledenaantallen en prestaties. Maar 

ook de organisatie van de vereniging is goed 

neergezet, met actieve leden en vele vrijwilli-

gers op de juiste plek. Erwin bedankt! 

 

Als nieuwe voorzitter is ondergetekende geko-

zen. Natuurlijk dank voor het vertrouwen. 

Maar wie is die ambitieuze carrière maker? 

Nou eigenlijk net als vele ouders, vader van 

zwemmers Luc, Lotte en Laurens, partner van 

een official, en eigenlijk altijd wel op-in-onder 

(en nu ook vaak naast) het water te vinden. Ben 

als Werktuigbouwer werkzaam bij Royal     

Haskoning DHV en dol op klussen aan een huis 

en een zeilboot. Meer weten? Ik zit regelmatig 

langs het bad. 

Maar nu de uitdaging. We zullen aan de bak 

moeten. Voor de komende jaren hebben we de 

ambitie om de vereniging weer te laten groeien, 
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en het zwemmen als aantrekkelijke en betaal-

bare sport in Wijchen neer te blijven zetten. 

Tijden veranderen, ook als vereniging zullen we 

hierop passend en tijdig moeten anticiperen. 

“Het gaat toch goed” is niet voldoende en dat 

blijkt. Maar met elkaar kunnen we dat realise-

ren. We hebben tijdens de ALV uitgesproken 

om de uitdaging samen aan te gaan. We gaan 

ons inspannen om het zwemmen actief te pro-

moten en hiermee in het bijzonder jonge 

zwemmers aan te trekken. Door een goede  

begeleiding houden we deze groep ook enthou-

siast. We vergeten zeker niet de aandacht 

voor Junioren, Senioren en Masters. We blij-

ven met elkaar in gesprek, we hebben elkaar 

nodig. 

Daarnaast de financiën. Jurrian zal dit verder 

aan de orde stellen. Toch wil ik er een paar 

woorden aan wijden. Tijdens de ALV hebben we 

ingestemd met dit voornemen om met extra 

initiatieven en inspanningen de benodigde extra 

gelden bij elkaar te brengen. Ook hiervoor 

geldt dat we “samen” de armen uit de mouwen 

gaan steken. 

Waar iedereen blij van werd, was de nieuw  

gekozen kledinglijn. Met smaak uitgezocht. We 

willen deze kleding zo spoedig mogelijk        

introduceren. Het benaderen van een aantal 

sponsors is gestart. Sponsors die zich voor een 

aantal jaren aan ons willen verbinden, die loyaal 

zijn aan Wijchen, onze ZV in het bijzonder. Dit 

geld willen we gebruiken om de kledingkosten 

te verlagen en activiteiten te blijven organise-

ren. 

 

Tenslotte wil ik iedereen hartelijk danken voor 

zijn bijdrage tijdens de ALV, en binnen de ZV. 

Dat jullie samen met ons als bestuur de uitda-

gingen aangaan. We kunnen trots zijn op deze 

bereidheid binnen onze club. Waar het naar 

mijn stellige overtuiging mee begint is plezier. 

Als we het met elkaar leuk hebben, dan is het 

ook leuk om samen iets extra’s  te doen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Geert-Jan Smithuis,  

trotse voorzitter ZV Wijchen. 

 

 

 

 



Juni  
 

  1 Juni Bram Reinders 

  1 Juni Bart Rutten 

  3 Juni Maureen v.d. Bergh 

  4 Juni Jan Nijtmans 

  6 Juni Giano Wydemuller 

10 Juni Floris Hartholt 

12 Juni Dionne Lamers 

13 Juni Jeremy Willemsen 

15 Juni Rens v. Wijk 

15 Juni René van Rossum 

19 Juni Martijn de Groot 

27 Juni Carmen v.d. Bergh 

Wij Feliciteren 

April 
 

  6 April Nikki Pol 

10 April Emma v. Schadewijk 

12 April Inge Boddinga 

12 April Marleen Bosch 

13 April Esther van Niersen 

13 April *Tonny Sleenhoff 

14 April Noa van den Berg 

16 April Fleur Loocks 

18 April Michel Wekking 

19 April Lisette Thijssen 

25 April Corine Somers 

25 April Evelina Loermans 

26 April  Jeanne Thijssen 

27 April Laura Bruins 

29 April Arjan Kuijt 

Mei 
 

  3 Mei Lotte Smithuis 

  6 Mei Daan Eker 

  9 Mei Albert Bouw 

11 Mei Quincy Spiljard 

11 Mei  Hubrecht Bakker 

12 Mei Bernadette Groenendaal 

16 Mei Jochem Schijns 

17 Mei Bart de Vries 

22 Mei Es Torabi 

25 Mei Tirza Neven 
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Juli 
 

  1 Juli Inkie Goijer 

  4 Juli  Jochem Lemmens 

  5 Juli  Cori Moors 

  6 Juli Jamie Eijkhout 

  6 Juli  Joris vd Linden 

  9 Juli Wil Jeurissen 

10 Juli   Els van Uden  

13 Juli Myrthe Rozendaal 

15 Juli Erik Hensema 

16 Juli  Joost Reitsma 

16 Juli Armand Pruijmboom 

16 Juli Henriette Steeg-Melis 

18 Juli  Johan van Well 

18 Juli Frank Willems 

24 Juli Bryan Meeuwissen 

25 Juli Marcel Kersten 

25 Juli Rick Theunissen 

26 Juli Ludo Somers 

29 Juli Trees Tigchelovend 

29 Juli  Jesse Brussel 

29 Juli  Rene Schotman 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst 



Vertrouwenspersoon 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn wij, 

Karin van Uden en Armand Pruijmboom voorge-

steld als  vertrouwenspersonen van de vereni-

ging. Wij zijn beide al jarenlang actief binnen 

de zwemvereniging. Karin is jarenlang trainer 

geweest bij de verschillende groepen van de 

vereniging, momenteel geeft ze nog één keer 

per week training bij de minioren. Armand is 

jarenlang penningmeester geweest en ere-lid 

van de vereniging. Wij zwemmen beide nog bij 

de masters. 

Maar waar zijn wij voor als vertrouwensperso-

nen? In geval er sprake is van grensoverschrij-

dend gedrag, denk aan: 

 

• Pesten 

• Discriminatie 

• Bedreiging 

• Belediging 

• Mishandeling 

• Seksuele intimidatie 

 

Dan kun je met (één van) ons contact opnemen. 

Dit kan op verschillende manieren. Je kunt ons 

telefonisch bereiken, een mailtje sturen of ons 

aanspreken in het bad. 

 

Mailen kan naar:  

 

vertrouwenspersoon@zvwijchen.nl 

Telefonisch zijn wij te bereiken op: 

Karin: 0613958731 

Armand: 0612932997 
 

 

Rooster Oud-papier 2018  

 
• Verzamelen om 8.15 uur bij de Gemeen-

tewerf Wijchen, Kamerlingh Onnostraat 

13 in Wijchen. Daar wordt je opgehaald 

door de chauffeur van die dag. 

• Eventuele wijzigingen in het rooster die 

onderling gemaakt worden, graag melden 

bij de Coördinatoren Jeroen en Ineke 

Rozendaal; 

• Er zijn nog wat data open. Wil je je hier-

voor aanmelden  of heb je vragen: mail 

dan naar: 

oudpapierzvwijchen@outlook.com 
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Datum Wie 

21-04-2018 Mark van Uden 

Jurrian Werler 

19-05-2018 Geert jan Vellings 

Wilco van Uden 

16-06-2018 Geert Jan Vellings 

Jeroen Rozendaal 

21-07-2018 Hank Waardenburg 

Jurrian Werler 

18-08-2018 Hank Waardenburg 

Daniel Schijns 

15-09-2018 Erik Hensema 

?? 

20-10-2018 Hank Waardenburg 

MarcelThijssen 

17-11-2018 Wout Hendriks 

15-12-2018 ?? 
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Echter, zelfs dan blijft nog meer dan de helft 

van het tekort staan. Een opgave waar we geza-

menlijk de schouders onder moeten zetten. Bij 

dezen doe ik namens het bestuur, net als     

tijdens de ALV, een dringende oproep aan jullie 

allemaal. Willen we voorkomen dat de contribu-

tie verder structureel stijgt, dan moeten we 

samen twee dingen bewerkstelligen (en daar is 

jullie hulp heel hard bij nodig!): 

 

Zoveel mogelijk nieuwe leden werven.  

Veruit het belangrijkste om onze club vitaal te 

houden. Meer leden betekent meer structurele 

contributie inkomsten, meer gemeentelijke 

subsidie en bovenal een grotere potentie om 

weer uit te groeien tot een competitieve club 

over de volle breedte van de vereniging. 
Wat vragen wij van jullie? Zwemmen is een leu-

ke sport, maar wordt nog leuker wanneer je 

het met zoveel mogelijk vriendjes en vrien-

dinnetjes kan doen. Probeer dus ook zoveel  

mogelijk vriendjes en vriendinnetjes ervan te 

overtuigen om eens een proefmaand bij ons te 

doen. Wil je eens een spreekbeurt houden over 

zwemmen? Vraag eens aan één van je trainers 

of de bestuursleden of zij je kunnen voorzien 

van informatie. En beste ouders, wat houdt   

jullie nog tegen om je conditie op te krikken bij 

het masterzwemmen? Daarnaast is er een   

goede kans dat er de komende tijd een beroep 

op je wordt gedaan om te helpen bij het diplo-

ma zwemmen, zodat we de afzwemmers kennis 

kunnen laten maken met het wedstrijd-

zwemmen. 

 

Extra inkomsten genereren.  

Naast het sponsorzwemmen en het oud papier 

lopen zijn de extra inkomsten die wij gezamen-

lijk ophalen zeer beperkt. Daar kunnen we iets 

aan doen. Het bestuur en de AC zullen hun best 

doen om extra originele manieren te vinden om 

aan extra inkomsten te komen. Maar: alle idee-

ën zijn welkom en hard nodig. 
Wat vragen wij van jullie? Doe vooral actief 

mee aan alle mogelijke acties die komen. Denk 

bijvoorbeeld aan verkoopacties die ongetwij-

feld zullen volgen. Draag zoveel mogelijk    

nieuwe ideeën aan, zodat wij deze als bestuur 

mee kunnen nemen in de coördinatie van de 

sponsoractiviteiten. Het bestuur houdt hierin 

het overzicht, maar is voor de uitvoering van 

de acties afhankelijk van jullie! 

 

Laat vooral duidelijk zijn dat bovenstaande 

Van de penningmeester 
 

Tijdens de afgelopen ALV hebben jullie kunnen 

horen dat we mogen terugkijken op een        

financieel gezond 2017. We mochten het jaar 

afsluiten met een keurige balans tussen onze 

inkomsten en uitgaven. Desalniettemin hebben 

we hiervoor het afgelopen jaar veel moeten 

laten. Daar komt bij dat we gedurende 2017 

meer dan 20 leden meer zijn kwijtgeraakt dan 

er zijn bijgekomen. 

Kortom: we verwachten, mochten we het huidi-

ge ledenaantal in stand houden, alleen al met de 

minimaal noodzakelijke uitgaven een aanzienlijk 

tekort op onze begroting voor 2018 (meer dan 

€ 3000,-!). Voor een klein deel wordt dit tekort 

opgevangen door een contributieverhoging.  

Note: Exclusief eventuele startvergunning. De-

ze is in april nog geïncasseerd voor € 3,00 per 

maand. Per 1 mei wordt het restantbedrag van 

de startvergunning 2018 (wanneer van toepas-

sing) ad. € 24,00 eenmalig geïncasseerd. Daar-

na wordt deze jaarlijks eenmalig geïncasseerd. 

Vanaf heden wordt een tarief van € 15,00   

inschrijfgeld gehanteerd. 

 

groep Contributie Totaal 

Minioren 1-5 € 21,57 

Minioren 6 € 26,24 

Minioren 7 € 18,46 

Landtraining €  1,56 

  
Junioren A € 30,90 

Junioren B € 26,24 

Junioren C € 26,24 

Landtraining €  2,33 

  
Senioren A € 34,01 

Senioren B € 30,90 

Senioren C € 23,13 

Landtraining  €  1,81 

  
Masters 1 a di € 18,46 

Masters 1 b wo € 17,68 

Masters 1 c vr € 18,46 

Masters 2a di-wo € 20,79 

Masters 2b di-vr € 21,57 

Masters 2c wo-vr € 20,79 

Masters 3 € 23,90 
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twee smaken de enige zijn. Blijft de situatie 

zoals die nu is, dan kan in het najaar opnieuw 

een contributieverhoging volgen. Dit heeft  

absoluut niet de voorkeur, omdat daarmee het 

teruglopende ledenaantal niet is omgezet naar 

een toename en financiële gezondheid nog niet 

in zicht is. 

 

Klinkt allemaal wat zwaar, maar we hebben als 

vereniging in het verleden voor hetere vuren 

gestaan. Samen kunnen we bergen verzetten, 

dus laten we er de komende maanden voor gaan 

om ZV Wijchen weer op de kaart te zetten! 

 

Hartelijke groeten, 

Jurrian Werler, Penningmeester. 

Nieuwe Kledinglijn  
 

Tijdens de ALV, is er een nieuwe kledinglijn 

gepresenteerd. Tijdens de wedstrijden willen 

we er met de wedstrijdzwemmers, trainers en 

begeleiders, graag ‘mooi opstaan’, en daarbij 

ons plezier en professionaliteit extra onder-

strepen door meer eenheid te tonen. 

 

Waar zijn wij naar op zoek gegaan:   

• Eenheid qua uitstraling binnen de  

vereniging 

• een kledingpakket dat via de winkel    

gekocht kan worden, waardoor de  

vereniging niet voorraadhoudend is 

• een kledinglijn die meerdere jaren     

verkrijgbaar is 

• hoge kwaliteit qua stof en draagcomfort 

in het zwembad 

• zeer goede prijs / kwaliteitverhouding 

 

Waar zijn we op uitgekomen?   

We hebben contact gezocht met Triathlon-

winkel.nl  in Uden (voorheen Zwemwinkel.nl in 

Mill). In samenspraak met hun, zijn we gekomen 

tot een  groene variant binnen de kledinglijn 

ERIMA Club zoals hieronder afgebeeld. Binnen 

deze lijn, is er een heren – en dames lijn, zowel 

in shirts als in broeken. 

Het kledingpakket zal bestaan uit: 

• een t-shirt (polo of T-shirt, naar keuze), 

• een zwarte korte broek, 

• een  trainingvest met capuchon en een 

• groene bedrukte swimcap. 

 

Daarnaast kunnen optioneel nog lange zwarte 

broeken besteld worden. 

Hoe de bedrukking precies zal worden, is nog 

niet bekend. Dit is afhankelijk van het aantal 

Shirt-sponsoren. Het idee is dat alleen het 

shirt bedrukt zal gaan worden.   

In het kader van de uniformiteit, is het niet 

toegestaan om de clubkleding individueel te 

bedrukken, met bijvoorbeeld een naam. 

 

Mocht er een sponsor zijn die heel graag zijn 

naam om het vest willen hebben staan, dan zul-

len we dat zeker overwegen!  Wat we wel     

weten is dat het logo van de club natuurlijk 

getoond gaat worden, en dat op de mouw het 

logo van de Triathlonwinkel  bedrukt zal     

worden.  Daarnaast zal ook onze trouwe     

sponsor Reitsma advocaten, op het shirt weer 

aanwezig zijn. 

Doordat nu nog niet bekend is, hoe de sponso-

ring van de clubkleding er uit zal gaan zien, is 

de prijs van het kledingpakket (inclusief be-

drukkingskosten) nog niet bekend.  Het streven 

is om deze kledinglijn voor aanvang van het 

nieuwe seizoen, (en het liefst voor de Gelderse 



kampioenschappen in mei  / juni) rond te heb-

ben. Vooraf zullen er in het zwembad 

‘passessie’ georganiseerd worden, waarbij    

iedere wedstrijdzwemmer, begeleider, trainer,  

zijn of haar kleding pakket kan ‘passen’. Vervol-

gens zullen de eerste sets, gezamenlijk besteld 

worden. 

 

Mocht er meer nieuws op het vlak van de shirt-

sponsoring zijn, dan houden we jullie daar van 

op de hoogte. 

 

Groetjes,   

het Kledingteam  (Brenda, Karin, Bart, Esther) 

 

Van de Activiteitencommissie 

 

Een nieuwe nieuwsbrief betekent ook weer een 

update van de Activiteitencommissie (AC). Er is 

weer van alles te vertellen. We hebben al een 

aantal dingen gedaan, maar er staan nog veel 

meer leuke dingen gepland. Pak je agenda er 

maar vast bij, want dan kan je de belangrijkste 

data alvast opschrijven voor alle activiteiten. 

 

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan. 

Als eerste hebben we een algemene ledenver-

gadering (ALV)gehad, met aansluitend een 

feestavond. Tijdens de vergadering zijn er veel 

belangrijke dingen besproken en natuurlijk 

hebben we daarna onder het genot van een 

drankje, een hapje en een leuke DJ een heel 

leuk feestje gehad. Voor volgend jaar hopen we 

weer op een grote opkomst. 

Tijdens deze ALV maakt de AC ook altijd be-

kend wat ze van plan zijn om te gaan doen in 

het komende jaar. En dat is nogal wat. 

 

Als eerste hebben we met z’n allen op vrijdag 

23 maart geld verdiend voor de vereniging   

tijdens het sponsorzwemmen. Bijna  40 zwem-

mers hebben zoveel mogelijk baantjes gezwom-

men of zo geld op te halen. Even een paar   

feitjes op een rij. Er zijn in totaal 2845 banen 

gezwommen op deze avond. De persoon die de 

meeste banen heeft gezwommen is Bart Maas. 

Hij heeft er maar liefst 142!!! gezwommen in 3 

kwartier. De totale opbrengst van het sponsor-

zwemmen is nog niet binnen, maar zoals het er 

naar uitziet hebben we bijna € 900,00 opge-

haald tijdens deze avond. Goed gedaan alle-

maal. 

 

De eerstvolgende activiteit gaat plaats vinden 

op zaterdag 21 april. Deze activiteit hadden wij 

vorig jaar al gepland, maar moesten wij door de 

weersomstandigheden schrappen. Maar deze 

spannende speurtocht voor iedereen (ook ou-

ders, broertjes,zusjes enz. mogen hieraan mee 

doen) in het centrum van Wijchen. De uitnodi-

ging hebben jullie intussen allemaal al ontvan-

gen in de mail. Vergeet jezelf dus niet op te 

geven hiervoor. Ook willen wij tijdens deze ac-

tiviteit onze vereniging gaan promoten om   

ervoor te zorgen dat wij steeds bekender  

worden in Wijchen. Dus doe allemaal je ZV 

Wijchen shirt aan tijdens deze activiteit. 

 

Ook belangrijk om in je agenda te noteren is 

het volgende. In het weekend van vrijdag 31 

augustus tot zondag 2 september vind ons 

tweejaarlijkse kamp weer plaats. Een hoogte-

punt waarnaar wij als AC altijd naar toewerken 

dit jaar. En ook voor de zwemmers een hoogte-

punt om mee te gaan. Maar waar gaan we heen? 

We gaan dit jaar naar:  

Groepsaccommodatie de Kievit in Esbeek 

(www.dekievit.info).  

Dit is een locatie waar we in het verleden al 

eens geweest zijn. Het is ons toen zo goed  

bevallen dat we hier weer naar terug gaan.    

De uitnodiging voor het kamp volgt binnenkort. 

Naast deze uitnodiging zit er nog een brief bij. 

Hierin vragen wij hulp voor tijdens ons kamp-

weekend. Zonder hulp van ouders kunnen wij 

dit kamp namelijk niet organiseren. Nog een 

belangrijk dingetje tijdens het kamp. Ieder 

jaar hebben wij een thema. Dit thema zal tij-

dens het kamp meerdere keren terugkomen. 

Maar wat is het thema van dit jaar??? 

ZOMERCARNAVAL!!!! 
Dus daar kunnen jullie al iets op gaan bedenken. 

We hopen dat er veel zwemmers meegaan    

tijdens dit weekend. 
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Er zijn natuurlijk nog meer activiteiten. Deze 

zijn nog niet allemaal precies gepland, maar ik 

ga ze wel al noemen. 

Wij willen dit jaar weer een zwemmarathon 

organiseren. 2 jaar geleden hebben wij dit   

gedaan tijdens ons jubileumjaar. Dit was zo’n 

groot succes dat wij dit weer willen herhalen. 

Wanneer dat weten we nog niet precies. Wij 

moeten bij het plannen natuurlijk rekening  

houden met de wedstrijdkalender, en er moet 

natuurlijk plek zijn voor ons in de Meerval. 

Ook houden we net als ieder jaar een avond om 

onze vrijwilligers te bedanken. Ook deze staat 

nog niet definitief gepland, maar die gaat er 

zeker komen. 

Nou dat zijn een hoop leuke dingen die onze te 

wachten staan het komende jaar. Wij hebben 

er veel zin in, Jullie ook? Als laatste nog een 

belangrijk (en serieus) dingetje. 

Zoals jullie waarschijnlijk op andere plekken in 

deze nieuwsbrief hebben gelezen, zijn wij als 

vereniging heel hard op zoek naar inkomsten. 

We hebben natuurlijk al inkomsten van het Oud 

papier en het sponsorzwemmen, maar we    

hebben nog veel meer nodig om onze vereniging 

draaiende te houden. Wij zijn op zoek naar 

ideeën om inkomsten te genereren. De AC 

heeft hierin een coördinerende rol in gekregen. 

Heb je namelijk een goed idee om geld te ver-

dienen voor de vereniging laat het ons weten. 

Wij kunnen je daarbij ondersteunen. Let wel 

op!! De AC leden hebben niet de tijd om al deze 

ideeën uit te voeren. Hierbij hebben wij hulp 

nodig van onze leden maar natuurlijk ook de 

ouders van onze leden. Dus denk met ons mee!! 

 

Groetjes 

De activiteitencommissie. 

 

Algemene Ledenvergadering 

2018 
 

We beginnen met de leuke nieuwtjes en 

weetjes: 

 

Prestatiebeter 2017:  
De genomineerden waren:  

 

Sami EL Fhim 

• Heeft de miniorenfinale gehaald, dat is de 

GK voor de minioren 

• Heeft 3 afstanden op de Jaargangfinale   
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gezwommen, NK voor minioren 

• Is als nummer 9 van NL op de 50m vrij ge-

ëindigd 

• Heeft veel tijden verbeterd 

• Hoort samen met Luc tot de talenten van de 

regio 

• Is uitgenodigd geweest voor een clinic van 

Kyle Stolk, Nederlandse topzwemmer 

 

Jeremy Willemsen 

• Heeft 1 uitlooplimiet op de NJJK gehaald en 

gezwommen 

• Heeft 1 zilveren en 1 bronzen medaille op de 

GK gehaald 

• Heeft veel tijden verbetert 

 

Luc Smithuis 

• Heeft 2 zilveren medailles op de GK gehaald 

• Heeft 3 afstanden op de NJJK gezwommen 

• Is geëindigd op plaats 12 – 14 en 16 van NL 

• Heeft veel tijden verbetert 

• Heeft een limiet voor de NJJK lange baan 

gehaald 

• Hoort samen met Sami tot de talenten van 

de regio 

• Is uitgenodigd geweest voor een clinic van 

Kyle Stolk, Nederlandse topzwemmer 

  

En de beker gaat naar: 

Sami EL Fhim 

Nieuw dit jaar was de titel van 

  

master zwemmer/zwemster van het 

jaar 2017-2018. 

 Deze titel ging naar: 

Inge Bonnema 

Sami Proficiat 
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Zwemmer en Zwemster van het jaar 

2017-2018 

De Edelweisstrofee, de titel voor vrijwilliger 

van het jaar ging naar……. 

 

Jeroen Rozendaal 
 

Leuke weetjes 
• We hebben met zijn allen 520 pr’s      

gezwommen 

• We hebben met zijn allen 739 seconden 

van alle tijden afgezwommen 

• Top 5 meeste seconden  van tijden     

afgezwommen 

• Jeremy en Luc hebben voor het eerst 

deelgenomen aan de NJJK 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft 

een bestuurswisseling plaatsgevonden. 

 

Het huidige bestuur 

 
Voorzitter   : Geert-Jan Smithuis 

Secretaris   : Esther van Niersen 

Penningmeester  : Jurrian Werler 

Algemeen Bestuurslid : Angelique Meeuwsen 

Algemeen Bestuurslid : Wilco van Uden 

Algemeen Bestuurslid : Erik Hensema 

Algemeen Bestuurslid : vacature 

 

Verdien geld voor ZV Wijchen 

met sponsorkliks 
 

Wanneer jullie, jullie vrienden of jullie familie-

leden online aankopen doen, kunnen ze bij elke  

aankoop geld voor ZV Wijchen verdienen.  

 

Via het logo op  www.zvwijchen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Of via www.sponsorkliks.com 

 

 

Mark van Uden 

Jip Moors 


