JAARVERSLAGEN 2008

1.0

VOORWOORD (door de voorzitter):

Het jaar 2008 is weer voorbij. Een jaar dat door de ESZET familie als een “glansloos”jaar kan
worden bestempeld. Steeds duidelijker wordt het dat inzet en inmenging in een vereniging
door steeds minder mensen kan worden gedaan. Bob van Oyen heeft werk gevonden in het
Noorden van het land en is om dien reden uit het bestuur van ESZET gestapt Gelukkig
hebben we wel een nieuwe secretaris gevonden in de persoon van Johan Vereijken. Iemand
met bestuurlijke ervaring, en gelukkig ook jonge kinderen welke bij ESZET zwemmen. Een
reden temeer om je voor de vereniging in te zetten. En dat doet Johan ook. Dit jaar is het
eerste jaar na de samenvoeging van Swalmen bij roermond. Ondanks de verwachting, dat dat
voor ESZET ook wel eens positief kon zijn, zijn we met een kater blijven zitten: het blijkt niet
of nauwelijks mogelijk om extra zwemuren te krijgen want deze zijn al sinds jaar en dag aan
anderen toegewezen. Ook compensatie omdat je dus elders moet inhuren komt in gedrang: de
gemeente Roermond hanteert strikt de regels en vergoeding of subsidie op leszwemmen is uit
den boze. Opnieuw een klap voor ESZET. Tot overmaat van ramp zijn de Meifeesten 2008
ondanks inzet van weer een 30-tal vaste medewerkers voor het 5e jaar op rij niet financieel
aantrekkelijk. Het rendement is nagenoeg nihil. Voor de trouwe groep van medewerkers is dit
aanleiding om de werkzaamheden voor de Meifeesten te stoppen. 2008 lijkt zich te
ontwikkelen toto een voorbode van rampspoed. Maar het bstuur van ESZET zal zich
tenminste ook in 2009 blijven inzetten om ESZET in leven te houden om de jeugd van
Swalmen alsook de ouderen een ontspanning te geven die al ruim 72 jaar bestaat. In 2009
zullen we ook politiek een rol moeten spelen om de getjden te keren.
Dit jaarverslag is digitaal beschikbaar voor de leden via de website van de vereniging
www.eszet-swalmen.nl Leden die niet over internet beschikken of de voorkeur geven aan een
papieren versie zijn in de gelegenheid gesteld een exemplaar aan te vragen bij de secretaris.

2.0

JAARVERSLAG BESTUUR:

Het algemeen bestuur (dit is het voltallige bestuur) vergaderde in het verslagjaar 11 maal. De
samenstelling van het bestuur was op het einde van 2007 als volgt:
voorzitter Ger Julicher, secretaris (Vacature), penningmeester Peter Strolenberg,
bestuursleden, Jeroen Jaspar, Bas Beckers en Lilian Caris. Bestuursleden Bob van Oijen en
Raymond Scheringa. In Juni 2008 is de heer Johan Verreijken ons komen versterken in de
vacature van secretaris, maar in augustus 2008 heeft Bob afscheid moeten nemen van zijn
bestuurstaken ivm werkzaamheden elders.
In augustus 2008 is er een grootscheepse aankondiging gedaan dat de leden van ESZET in het
nieuw gestoken worden. Sponsoren die al langere tijd geld aan ESZET ter beschikking

hebben gesteld hebben voldoende financiën gedoneerd om dit mogelijk te maken. Dit zijn:
Rabobank Swalmen, Peter Cuijpers Glashandel, Nepak bv, ASW, Jan Wuts Toyota, Robelien
en nog enkele kleinere sponsoren. De keuze is gevallen op een groen witte combinatie met
een zwarte broek. We zijn er geweldig trots op dat we zo de identiteit van ESZET beter
kunnen uitdragen. Helaas is er wel een levertijd op de kleding, zodat deze pas in december
kan worden getoond. Echter: het ziet er uit om door een ringetje te halen.
Op sportief gebied kunnen we met gepaste trots terug kijken op een geslaagd wedstrijdploeg
seizoen. Er is een heel positieve sfeer en onder leiding van enkele zeer fanatieke leidsters
Leonie Lennards en Linda Verhaegh samen met Raymond Scheringa is er een bezoek
gebracht aan de Europees kampioenschappen zwemmen te Eindhoven. De ploeg zal in 2009
verder kunnen groeien. Ook positief is het feit dat er enkele ouders hebben gezien dat we het
moeilijk hebben en zij hebben voor de wedstrijdploeg een kursus gevolgd en zitten nu als
official namens ESZET langs het bad: GEWELDIG!
Zoals vorig jaar al gemeld hebben we op het gebied van het waterpolo een flinke stap terug
gedaan: er zijn helaas geen trainers gevonden, maar we zijn er in elk geval in geslaagd om een
gunstig trainingsuur te vinden: van 20,45 uur tot 21.45 uur te Roermond. Misschien dat we nu
daar ook weer een ontwikkeling in kunnen starten.
Kortom er gebeurt toch wel weer veel binnen de ESZET familie: een waterpolotoernooi,
kampeerinstuif, Sinterklaszwemmen en tenminste 4 x per jaar diploma zwemmen: de kurk
waarop ESZET drijft en die we moeten blijven koesteren om ervoor te zorgen dat ESZET kan
voortbestaan.
Als bestuur kennen we onze zorgen, zeker als we zien welke belasting dit voor eenieder
betekend: echter als we zien met welk plezier dat anderen ons helpen en het plezier waarmee
de leden van ESZET hun sport beoefenen: dan weet je weer precies waarom je het doet.

3.0

ALGEMEEN JAARVERSLAG (door de secretaris):

Aan mij is ten deel gevallen de taak een algemeen jaarverslag te schrijven over het verenigingsjaar
2008 – 2009.
- Wat is er allemaal met Eszet gebeurd tijdens het afgelopen jaar ?
- En waar moet het met Eszet naar toe in de komende tijd ??
Allemaal existentiële vragen . . . . en wanneer u nu een antwoord verwacht, dan heeft u de eerste
teleurstelling al voor de kiezen gekregen!
Ikzelf ben na de zomervakantie in 2008 op bestuurlijk vlak betrokken geraakt bij Eszet.
Niet helemaal ( of misschien wel helemaal niet !!) deskundig met het reilen en zeilen binnen
de zwem- en waterpolo-wereld.

Maar . . . . een vreemd man zei ooit: ELLUK NADEEL HEP SUN FOORDEEL !!

Niet bekend zijn met bepaalde en onbepaalde zaken binnen een club, biedt wel een frisse kijk
van buitenaf naar binnen. En . . . zonder de pretentie te hebben dat mij van alles in het oog
springt, moet ik toch zeggen, dat mij in de afgelopen tijd een aantal dingen zijn opgevallen!
Ding 1 betreft (althans binnen het verenigingsleven) een oude bekende !! Ik zie namelijk
steeds dezelfde gezichten en namen de revue passeren bij verenigingsactiviteiten.
Een, misschien wel maatschappelijke, ontwikkeling die ik zeker niet toejuich.
Maar ook een ontwikkeling, die naar mijn idee misschien wel te gauw voor lief is genomen
binnen de verenigingswereld, met een houding van: . . . Nou ja, . . het is niet anders !
Maar, onder andere ik ben de mening toegedaan, dat het wel anders kan.
Wij hanteren op dit moment als vereniging hele redelijke tarieven en kunnen desondanks
bogen op een gezonde financiële positie!
En die hebben wij niet opgebouwd door te veel “CONSUMERENDE LEDEN” in onze
gelederen. Ik wil alle leden, groot en klein, dik en dun, oud en jong dan ook aansporen om,
indien de vereniging een beroep op u doet, dan ook mee aan te pakken, te helpen of bij te
springen daar waar nodig !!
Het is een dooddoener, ik weet het, . . . . . . maar daarom niet minder waar !!
Vele handen maken (nog steeds) licht werk !!

Ding 2 is, dat ik diegenen, die ik wel actief zie deelnemen aan het reilen en zeilen binnen de
vereniging, dat zie doen met een enorme gedrevenheid om er iets goeds van te maken.
Dat is een gegeven,waar je als bestuur en bestuurder alleen maar ontzettend blij mee kan
wezen. En dat je dan ook moet faciliteren en cultiveren.
En of ik dan kijk naar de opzet en organisatie van het Zwem-ABC in het Apollobad te Melick,
of ook de wil en het doorzettingsvermogen van een paar enthousiaste mensen, die, koste wat
het kost, een waterpoloploeg op de been willen houden, of de training en begeleiding van de
wedstrijdzwemmers van Eszet, ik kan en wil niet anders dan daarover de loftrompet blazen !!
Nou . . . . . . en toch is het niet allemaal Hosanna ! Want er zijn toch ook wel zaken waar het
bestuur momenteel volop mee aan het werk is, welke voor de hele vereniging grote gevolgen
kunnen hebben.
En dat brengt mij bij Ding 3!:
Wij moeten als zwem- en waterpolovereniging uiteraard altijd de beschikking hebben over
“zwemwater”. Onze vereniging huurt uren in op 3 verschillende locaties, om aan de behoefte
van “zwem- en trainingswater” te voldoen, te weten: Apollobad te Melick, Roerdomp te
Roermond en de Bosberg te Swalmen.

Sinds Swalmen deel is gaan uitmaken van de gemeente Roermond, wordt er al door bestuur
en gemeente onderhandeld, om een redelijk aantal uren binnen deze gemeente toebedeeld te
krijgen. Tot nu toe heeft dat echter niet geleid tot het door Eszet gewenste resultaat.
Wel zijn wij door de gemeente Roermond beknot in onze financiële ruimte (minder subsidie
dan in Swalmen) en onze vrije bewegingsruimte (geen zwemlessen in de Roerdomp).
Ook vanuit de Apollohal/Gemeente Roerdalen wordt onze vrijheid bij het verzorgen van
zwemlessen inmiddels ingeperkt,
En deze zwemlessen zijn nu net een belangrijke bron van ledenaanwas voor Eszet !
U kunt zich wel voorstellen, dat deze ontwikkelingen onze vereniging en het bestuur in een
soort van spagaat manoeuvreren. Aan de ene kant willen wij vooruit . . . meegaan in de vaart
der volkeren, zowel met de zwemlessen, het wedstrijdzwemmen, alsook het waterpolo!
Maar aan de andere kant lijkt het wel of wij, door gemeentelijke overheden, die tot nu toe
geen (voldoende) luisterend oor hebben geboden voor onze problemen, met één voet aan de
grond zijn vastgenageld.
En het verlost raken uit die spagaat, dat is de uitdaging waarvoor het bestuur zich in het
komende jaar gesteld ziet!
Johan Vereijken
Secretaris

4.0

FINANCIEEL JAARVERSLAG (door de penningmeester):

De verslaglegging van de penningmeester, bestaande uit de balans over 2008 respectievelijk
de begroting 2009, zal separaat van dit boekwerkje worden aangeleverd.
Dit gebeurt vanwege onder meer voor de hand liggende redenen terzake het vertrouwelijke
karakter van deze verslagen, welke niet voor eenieders ogen bestemd zijn.

5.0

JAARVERSLAG WEDSTRIJDGROEP:

Het aantal zwemmers in het seizoen 2007/2008 bedroeg 17.
Eindstand verenigingscompetitie: 20e plaats (van de 20 deelnemende ploegen) in de district 3e
klasse.
Binnen de verenigingscompetitie (5 wedstrijden) heeft de wedstrijdploeg de volgende
klasseringen behaald: 7x een 2de plaats en 6x een 3de plaats.
Diverse estafetteploegen hebben in het seizoen 2 keer een derde plaats behaald.
Eszet heeft in het jaar 2005-2006 helaas geen deel kunnen nemen aan de Speedo-competitie.
Dit vanwege het feit dat er te weinig deelnemers waren binnen de jongere leeftijdsgroep om

hieraan mee te doen. Voortgang in het seizoen is wel geboekt. Dit doordat halverwege het
seizoen ongeveer 6 nieuwe zwemmers/ster zijn doorgestroomd naar wedstrijdploeg, komende
vanuit de opleidingsgroep. Zij hebben op een half jaar grote vorderingen gemaakt en zijn
klaar voor het wedstrijdzwemmen in het seizoen 2008/2009.
De matige resultaten van de verenigingscompetitie in dit seizoen zijn niet zozeer een gevolg
van "slecht zwemmen" maar meer van te weinig “actieve zwemmers".
Daardoor hebben we op veel onderdelen “vervangende tijden” gekregen, waardoor ons
puntentotaal negatief beïnvloed werd.
Het aantal zwemmers huidige seizoen 2008/2009 is met veel nieuwe instroom vanuit de
opleidingsgroep gestegen naar 26. Dit is een zeer mooie toename en hieruit blijkt dat de inzet
van het kader dan ook beloond wordt.
Tussenstand verenigingscompetitie tot nu toe (na 3 wedstrijden): 17e plaats (van de 20).
Binnen de verenigingscompetitie zijn tot heden (3 wedstrijden) de volgende resultaten
behaald: 3x een 1ste plaats, 4x 2de plaats en 7x een 3de plaats.
Eszet doet sinds dit seizoen weer mee met de Speedo-competitie met 7 kinderen. Binnen de
Speedo-competitie heeft Eszet al 2 tweede plaatsen en 4 derde plaatsen behaald. Ook deze
competitie is nog lopende.
De wedstrijdploeg heeft sinds oktober 2006 geen hoofdtrainer meer. Op het moment wordt
nog gedraaid op een noodgedwongen oplossing waarbij Mart Staffeleu, Raymond Scheringa,
Leonie Lennards en Linda Verhaegh elk verschillende taken waarnemen.
Vanuit de opleidingsgroep is in seizoen 2007/2008 en verder in het seizoen 2008/2009 een
instroom geweest van ongeveer 10 kinderen die diploma C hebben behaald. Deze kinderen
boeken een goede vooruitgang in een kort tijdsbestek. Om voor de kinderen het sportieve
zwemplezier te vergroten is gekozen om in het seizoen 2008/2009 weer te gaan meedoen aan
de Speedo-competitie, waar direct al goede resultaten behaald zijn. Mede door de hulp van
enkele ouders is het aantal officials wedstrijdzwemmen binnen Eszet weer uitgebreid. Op die
manier blijft Eszet verzekerd van deelname aan de wedstrijden en kan er op sportieve en
plezierige manier de zwemsport bedreven worden.

6.0

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE:

De technische commissie heeft als taak het sturen en ondersteunen van het kader van de
diverse doelgroepen. De TC bestaat in het algemeen uit de diverse hoofdtrainers en
secretarissen. De functie van voorzitter is niet ingevuld. A.g.v. de onderbezetting is de T.C. in
2008 niet bijeen gekomen.

7.0

JAARVERSLAG WATERPOLOGROEP:

In het seizoen 2007-2008 had Eszet 2 teams in competitie binnen de Districtsgrenzen. Het
betrof 1 Dames team en 1 Heren team. In het seizoen 2008-2009 is het aantal teams beperkt
tot 1 Heren team. Debet hieraan waren primair de KNZB-reglementen en secundair het
dalende aantal actieve waterpoloërs.
Trainingen Heren 1 en Dames 1:
De waterpolotrainingen vonden één maal per week plaats in het zwembad van Roermond.
Vanaf medio 2006 is er helaas geen gediplomeerde trainer beschikbaar.
Team: Dames I
Seizoen 2007-2008, 5e plaats
Gerrie Bolten, Cindy Buschman, Marianne Dommeck, Anja Geerlings, Claudia Gijzen,
Liesbeth Houwen, Imke Janssen, Joes Kierkels, Loes Mom, Els Rijnierse, Iris van Rijswijk,
Anneke Strous, Anja Theis

Team: Heren I
Seizoen 2007-2008, 10e plaats
Bas Beckers, Eloy Bieshaar, Ad van de Burgt, Maarten Cox, Tijn Cox, Bas Hendriks, Sjoerd
Hermans, Mark Hermans, Jeroen Jaspar, John van Kempen, Sjoerd Kessels, Freek Leppers,
Bart van der Meulen, Frans Obers, Bob van Oijen, Raymond Scheringa, Peter Smeets en
Marcel Verheyden.

Scheidsrechters en W-functionarissen:
2 scheidsrechters: Maurice Janssen (stapte medio 2008 over naar KZPC) en Joost Rutten
Hier staat nog 1 vacature open.
19 W-functionarissen: Iris van Rijswick, Maurice Janssen, Bas Beckers, Mark Hermans,
Sjoerd Hermans, Rianne Horstermans, Leny Verheyden-Foppen, Jeroen Jaspar, Freek
Leppers, Gert-Jan Marsman, Joost Rutten, Marcel Verheyden, Bart van der Meulen, Esther
Julicher-Hovens, Peter Smeets, Els Rijnierse, Yvonne Marsman-Beek, Ger Julicher, Wendy
Cuijpers-Loey de.
3 W-functionarissen zijn bij de start van het seizoen gestopt.

8.0

JAARVERSLAG ORIENTATIEGROEP:

Op de zondagmorgen wordt er in Melick onder deskundige leiding van Dhr. Wiel Dingelstad
getraind met een zeer gevarieerd programma.
Alle zwemslagen komen aan bod en worden door oefeningen en duidelijke uitleg verbeterd.
Daarnaast wordt getraind op uithoudingsvermogen en conditie door duurzwemmen,
coopertest etc. De opkomst is maximaal en dit geeft aan, dat deze groep met veel plezier en
discipline komt zwemmen.
De inzet en de samenhorigheid van deze groep is zeer groot. Ondanks de stevige training is er
toch genoeg tijd voor een luisterend oor voor iemand en wordt er ook heel wat gelachen en
gegeind. Al met al een heel fijne groep.
Deze groep kan ook nog trainen op de woensdagavond in Melick en de zaterdagmorgen in de
Roerdomp, maar dan zonder leiding
Helaas ook voor het nieuwe seizoen hebben zich weer 4 leden moeten afmelden i.v.m. ziekte
of verplichtingen elders, waardoor het aantal leden van deze groep is gereduceerd naar 18
personen.
De groep ziet dan ook graag dat er nog mensen bijkomen die het leuk vinden, om op
zondagmorgen, onder deskundige begeleiding, te zwemmen

9.0

DE OPLEIDINGSGROEP:

Een grote zwemgroep is bij Eszet actief om het zwemmen onder de knie te krijgen volgens
het Zwem ABC. Zoals al vaker gezegd A voor aanvang, B voor bezig en C voor compleet.
Vele van deze kinderen maakt na het behalen van de diploma’s de overstap naar de
wedstrijdgroep, waar al een aantal talentjes vooraan zwemmen.
Actief in opleidingsgroep waren in 2008 de volgende kaderleden:
Tom Baetsen, Angelique Bremmers, Luc Cox, Wendy Cuijpers-De Loey, Mireille de Haan,
Alexandra Hawinkels-Egelmeers, Sol Geraedts, Nathalie Hendriks, Robert Hendriks, Sandra
van Heur – Giebelen, Naud Ickenroth, Patricia Impelmans, Nardi Janse, Jeroen Jaspar, Leonie
Lennards, Roel Ottenheijm.
Chantal Schrijnewerkers en Robin Marban zijn dit jaar als jonge aanwinsten vanuit de
wedstrijdgroep begonnen met lesgeven van kinderen in de eerste badjes.
Dit jaar werd er weer 4 keer diplomazwemmen gehouden. Een aantal keren met toezicht
vanuit de NRZ, wat weer een frisse kijk gaf op de eisen van de kandidaten. De data waren: 27
januari 2008, 13 april 2008, 22 juni 2008 en 09 november 2008.

De wachtlijst bevatte op het eind van 2008 ongeveer 15 kinderen en 65 kinderen zijn actief in
de opleidingsgroep.
2009 staat in het teken van verdere verbetering van de kwaliteit en het werven van nieuw
(gediplomeerd) kader.

10.0 DE KAMPEERINSTUIF:
Samen met Zwemclub ROB werd er onder leiding van Jeroen Jaspar kampeerinstuif 2008
georganiseerd. Onder het thema Olympische spelen werd er veel sport en spel bedreven in het
weekend. De vereningen uit Hoeven, Weert, Sittard, Reuver en Swalmen vonden het allen
weer een zeer geslaagde editie.
Onder leiding van Naud Ickenroth en Leonie Lennards deden dit jaar een grote en meer dan
gezellige groep kinderen en leiding mee namens Eszet. Vele kinderen uit de opleidingsgroep
en wedstrijdgroep waren van de partij en dit heeft binnen deze groepen voor een verdere
binding en samenhorigheid gezorgd.

