JAARVERSLAGEN 2009

1.0

VOORWOORD (door de voorzitter):

Na een glansloos jaar 2008 is het jaar 2009 voorbij: Geen Meifeesten meer, en ook de
sponsoren hebben we in dit jaar van een kredietcrisis niet aangesproken. ESZET is op eigen
benen blijven staan.
Het bestuur van ESZET heeft getracht zaken duidelijk te maken: Als ESZET een
Roermondse vereniging is, dan gelden ook de Roermondse regels. Helaas is ook hier de wens
de vader van de gedachte. Op zondagmorgen naar Roermond, de Roerdomp: dat is het
resultaat van alle inspanningen. De waterpoloërs gaan op een gunstig tijdstip trainen, echter
het gemis van zwemmers en een trainer laat zich gelden: zouden er in 2010 nog wel
waterpoloërs zijn? ESZET lijkt de zwarte piet toegespeld te krijgen in de publicaties: RZ mag
niet hierop aangekeken worden. Dat laatste klopt, het gaat niet om wat RZ krijgt, maar waar
ESZET meent recht te hebben. We zullen in 2010 een hernieuwde poging wagen.
Toch zijn er wel lichtpunten: de wedstrijdploeg groeit langzaam maar gestaag. In een heel
mooie outfit is de ploeg voor elke wedstrijd een parel en de leden zijn er maar wat trots op!!
Ook de zwemtijden gaan vooruit: oude tijden beginnen te herleven.
Daarnaast heeft een oude vereniging ook jubilarissen. Begin 2010 worden de jubilarissen van
2007, 2008, 2009 alsook 2010 gehuldigd:
Jubilarissen 2007:
Jubilarissen 2009:
40 jaar -- Har Alers
25 jaar -- John v. Kempen
40 jaar -- Carla Op den Camp
25 jaar -- Leny Verheyden-Foppen
25 jaar -- Mark Hermans
40 jaar -- Riny Hendriks
Jubilarissen 2008:
25 jaar -- Nicole Bruinsma-Pansters
40 jaar -- Wiek Verheijden
40 jaar -- Jossie Reijners-Snoek
40 jaar -- Pierre Weijnen
40 jaar -- Ans Pansters-Munnichs
60 jaar -- Lei Chermin
60 jaar -- Wiel Dingelstad

Jubilarissen 2010:
25 jaar -- Har Houben
25 jaar -- Lenie de Loey
40 jaar -- Maria Hebben-Wetering
50 jaar -- Frans Obers

Kortom een vol arsenaal. De bijbehorende feestavond is in elk geval zeer geslaagd. Zulke
lichtpuntjes moeten we in elk geval blijven vieren.
In 2009 is ook getracht het waterpolotoernooi op een ander tijdstip te laten verlopen: blijkt
dat de concurrentie met andere toernooien alsook de animo van het eigen team onvoldoende
is, helaas.
Het jachtige hedendaagse leven, alsook de drukte die we ons aan doen is te voelen bij vele
verenigingen. Het kader is zwaar belast en er zijn slechts weinigen die de schouders er onder
willen zetten. Gelukkig is ESZET in 2009 er toch in geslaagd mensen betrokken te maken.
Vers bloed is hierbij noodzakelijk.

2.0

JAARVERSLAG BESTUUR (door de secretaris):

Het algemeen bestuur (dit is het voltallige bestuur) vergaderde in 2009, het verslagjaar,
11 maal. De samenstelling van het bestuur was op het einde van 2008 als volgt:
voorzitter Ger Julicher, secretaris Johan Vereijken, penningmeester Peter Strolenberg,
bestuursleden, Jeroen Jaspar, Bas Beckers en Lilian Caris, Bob van Oijen en Raymond
Scheringa.
In oktober 2009 is Bob van Oijen ons komen versterken in een vacature, welke reeds enige
tijd openstond in het bestuur. Bob van Oijen is eigenlijk een “oud nieuw” bestuurslid, die in
augustus 2008 vanwege werkgerelateerde verplichtingen uit het toenmalige bestuur is moeten
stappen.
Het verslagjaar werd gedomineerd door een drietal omstandigheden, welke ook ten dele
“in het nieuws” zijn geweest in de loop van 2009. Het betrof hier de navolgende zaken:
1)

Tekort aan zwemwater voor Eszet

2)

Conflict over het verzorgen van zwemlessen met gemeentes Melick en Roermond

3)

Pogingen om trainers aan te stellen voor zowel de waterpolo- als de zwemploeg

Ad 1)
Al gelijk in het begin van 2009 werd door het Eszetbestuur aan de gemeente Roermond een
probleem onder de aandacht gebracht terzake de urenverdeling in de Roerdomp.
Deze was in 2008 (voor Eszet in ieder geval) zéér onbevredigend verlopen. Het bestuur
meende er derhalve goed aan te doen om ruimschoots op tijd het probleem opnieuw bij B &
W Roermond op tafel te krijgen, . . . . . om de aandacht te krijgen die het verdient!
Lang verhaal kort . . . . . Eszet werd “afgescheept met zegge en schrijve 1 uur meer, in
vergelijking met 2008. Waar wij om 5 uur Roerdomp hadden gevraagd (in 2007 heeft het
college Eszet 5 tot 6 uur toegezegd!!!), kregen we uiteindelijk slechts EEN uur meer! Erg
teleurstellend dus, al met al!
Het bestuur heeft hierin aanleiding gezien, om in ieder geval (in wijde kring) naar
alternatieven op zoek te gaan! Hierbij kan worden gedacht aan:
-Toch extra uren in Roerdomp
-Extra uren inhuren in Melick

-Plan voor overdekken van de Bosberg
-Nieuwbouw voor instructiebad zwemles

Dus u ziet, op allerhande fronten worden activiteiten ontplooid, om het voortbestaan van
onze club veilig te stellen!
Ad 2)
Zowel met de gemeente Melick als ook met de gemeente Roermond is Eszet in onenigheid
geraakt over het verzorgen van zwemlessen. Dit is door Eszet al decennia lang gedaan op
diverse locaties.
Melick:
Hier was het probleem, dat de gemeente Roerdalen NIET wilde dat Eszet zwemlessen
verzorgde voor kinderen, welke niet afkomstig waren uit de voormalige gemeente Swalmen

Na een aantal overlegrondes tussen de verantwoordelijke beleidsmedewerker van de
gemeente Roerdalen en Ger Julicher en Johan Vereijken namens Eszet, zijn we hier
uiteindelijk na de zomervakantie van 2009 tot een redelijk vergelijk gekomen.
Het eindresultaat van de onderhandelingen was in ieder geval, dat Eszet ZONDER
beperkingen weer kinderen mocht inschrijven!

Ad 2) vervolg
Roermond:
De gemeente Roermond had een veel meer starre houding aangenomen, inzake de
zwemlessen. Zij hebben Eszet gewoonweg verboden om op welke wijze dan ook in één van
de gemeentelijke accomodaties zwemlessen te gaan geven.
Eszet heeft dit op een aantal fronten aanhangig gemaakt, en de discussie hierover is nog
steeds volop gaande! Aangezien deze contacten met dezelfde personen worden gevoerd,
als de eerder gememoreerde urenaanvragen voor de Roerdomp, kan men zich voorstellen, dat
de vorderingen hierin zéér beperkt zijn.
Gezien de houding van de gemeente Roermond hierin, is het niet ondenkbaar, dat dit zich
over een aantal jaren zal uitstrekken!
Het bestuur is nog steeds de mening toegedaan, dat het verzorgen van zwemlessen een
belangrijke, misschien wel onmisbare levensader is voor Eszet!
Wij zetten ons dan ook ten volle in, om het verzorgen van het Zwem-ABC voor Eszet te
behouden!
Ad 3)
In het streven om het kader uit te breiden met een tweetal (geroutineerde) trainers, zijn er, in
de loop van de maanden maart tot en met oktober, door de voorzitter Ger Julicher,
onderhandelingen gevoerd met twee personen.
Aanvankelijk verliepen de contacten zéér hoopvol. Degene, die in de markt was als
trainer/speler voor de waterpolo-ploeg, had in contacten tijdens het zomerreces al mondeling
aangegeven om het door Eszet opgestelde contract te willen tekenen, en ook te willen
beginnen.
Toen echter een poging werd gedaan om de beide trainers vast te leggen, werden er opeens
een aantal aanvullende eisen/verlangens geuit. Deze hadden te maken met een contingent
zwemmers, die met de trainers mee over zouden stappen naar Eszet.
Hiervoor moest door Eszet extra trainingsgelegenheid resp. -uren worden geregeld (zie ook
hierboven!!), en uit alles bleek, dat die groep binnen de club een “status aparte”zouden willen
innemen!
Het bestuur was UNANIEM van mening, dat dit een ongewenste ontwikkeling was voor
Eszet, en heeft die aanvullende verlangens dan ook afgewezen. Hierop zijn de beide beoogde
trainers afgehaakt, alle inspanningen ten spijt.
Al met al een erg enerverend jaar voor Eszet. Wij zijn als bestuur verheugd, dat bij Eszet de
zwemsport nog steeds met plezier beofend kan worden. De inspanningen van het bestuur zijn
erop gericht, om dit in ieder geval zo te houden.

3.0

FINANCIËEL JAARVERSLAG (door de penningmeester)

De verslaglegging van de penningmeester, bestaande uit de balans over 2009 respectievelijk
de begroting 2010, zal separaat van dit boekwerkje worden aangeleverd.
Dit gebeurt vanwege onder meer om de hand liggende redenen terzake het vertrouwelijke
karakter van deze verslagen, welke niet voor eenieders ogen bestemd zijn.

4.0

JAARVERSLAG WEDSTRIJDGROEP:

Het aantal zwemmers in het seizoen 2008/2009 bedroeg 21.
Eindstand verenigingscompetitie: 16de plaats (van de 20 deelnemende ploegen) in de district 3e klasse.
Binnen de verenigingscompetitie (5 wedstrijden) heeft de wedstrijdploeg de volgende klasseringen
behaald: 9x een eerste plaats, 7x een 2de plaats en 12x een 3de plaats.
Diverse estafetteploegen hebben in het seizoen 2 x een tweede en 2 x een derde plaats behaald.
In dit seizoen is tevens gestart met deel te nemen aan de speedo-competitie. 7 kinderen hebben het
eerste seizoen hieraan deelgenomen. Zijn hebben de volgende resultaten behaald. 3 keer een tweede
plaats en 4 keer een derde plaats. Dit is zeer netjes voor het eerste deelname jaar. Estafette wedstrijden
worden niet gezwommen binnen de speedo.
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. Toch
zijn we op de ranglijst stijgende ten op zichtte van de laatste twee jaren.
In juni 2009 werd het seizoen afgesloten met een middag bowlen en gezellig frietjes eten.
Het aantal zwemmers huidige seizoen 2009/2010 is ligt gedaald naar 20 zwemmers/sters. Er is deels
nieuwe aanwas vanuit de opleidingsgroep, maar ook enkele kinderen die in het seizoen 2008/2009
gestart zijn, zijn helaas weer gestopt.
Tussenstand verenigingscompetitie tot nu toe (na 3 wedstrijden): 15de plaats (van de 20). Bij de
prestaties is een duidelijke vooruitgang te zien. Binnen de verenigingscompetitie zijn tot heden (3
wedstrijden) de volgende resultaten behaald: 12x een 1ste plaats, 17x 2de plaats en 17x een 3de plaats.
Duidelijk is te zien dat de kinderen groeien en het goed trainen beloond wordt.
Ook bij de estafettes is een vooruitgang geboekt. Er is in één eerste en één tweede plaats behaald.
Eszet doet ook dit seizoen mee met de speedo-competitie. Het aantal deelnemers is gestegen van 7
naar 11 en de kinderen hebben er plezier in. Tot aan het schrijven dit jaarverslag zijn bij de speedo 2
tweede plaatsen en 4 derde plaatsen behaald.
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, Linda Verhaegh en Marieke Michils elk verschillende taken waarnemen. De wens voor een
hoofdtrainer blijft aanwezig.
Vanuit de opleidingsgroep is in seizoen 2007/2008 en verder in het seizoen 2008/2009 en 2009/2010
een instroom geweest van ongeveer 25 kinderen die diploma C hebben behaald. Deze kinderen boeken
een goede vooruitgang in een kort tijdsbestek. Helaas zijn ondertussen ook enkele kinderen afgevallen,
maar dit verloopt is moeilijk te voorkomen. Punt blijft dat het een enthousiaste groep is. 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. Ook het komende
seizoen is het animo voor de speedo gestegen en worden er goede resultaten behaald. 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.

5.0

JAARVERSLAG WATERPOLOGROEP:

In het seizoen 2008-2009 had Eszet 1 team in competitie binnen de Districtsgrenzen. Het
betrof 1 Heren team. In het seizoen 2009-2010 is het aantal teams gelijk gebleven.
Trainingen Heren 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: Heren I
Seizoen 2008-2009, 6de plaats
Bas Beckers, Eloy Bieshaar, Ad van de Burgt, Maarten Cox, Tijn Cox, Bas Hendriks, Jeroen
Jaspar, John van Kempen, Sjoerd Kessels, Freek Leppers, Bart van der Meulen, Frans Obers,
Bob van Oijen, Raymond Scheringa, Peter Smeets.
RZL
1

ZON/ HellasMosaS&S Glana Bruns
Eszet Regio Spio
1
4
sum 2 RZL 2 1
2
3

RZL 1

XXX

5-4

ZON/S&S 1

8 - 10 XXX

Hellas-Glana 4

9-5

7 - 12 XXX

Brunssum 2

6-9

8-8

RZL 2

4-5

9 - 13 10 - 6

Eszet 1

BZ&
PC 3

De
Punder
man 1
G

W GL V

P

DPT

SLD

VPT

14 - 10 5 - 4

11 - 2 9 - 1

10 - 2

13 - 1 13 - 3 12 - 1

18

17 0

1

51 178

77

101

0

18 - 6

10 - 6

16 - 8 12 - 4 15 - 3

17 - 4 17 - 2 17 - 3

18

15 1

2

46 244

106

138

0

14 - 9

10 - 3 9 - 7

8-2

9-4

10 - 1

18

12 1

5

37 153

118

35

0

XXX

6-4

17 - 0 10 - 1

6-3

4-0

18 - 5

18

10 1

7

31 160

96

64

0

4-3

XXX

7-1

3-3

5-4

12 - 2 9 - 1

18

9

1

8

28 108

113

-5

0

4 - 11 8 - 17 3 - 8

4 - 16

7-5

XXX

10 - 7

3-6

10 - 2 4 - 3

18

7

0

11 21 90

147

-57

0

Mosa-Regio 2

6 - 13 7 - 16 6 - 6

6-7

10 - 0 4 - 8

XXX

9-3

13 - 1 7 - 4

17

6

2

9

120

-18

0

Spio 3

6 - 11 8 - 10 4 - 5

6-5

5-7

3-4

2-8

XXX

16 - 1 8 - 1

18

5

1

12 16 93

120

-27

0

BZ&PC 3

3-9

5 - 17 4 - 10

0 - 21

6 - 11 7 - 5

4-5

5-5

XXX

3-5

18

2

1

15 7

58

187

-129

0

De Punderman 1 3 - 13 3 - 17 3 - 11

10 - 6

4-5

0-0

2-7

5-6

XXX

17

2

0

15 6

58

160

-102

0

8-7

4-7

8-5

DPV

20 102

Scheidsrechters en W-functionarissen:
1 scheidsrechters: Joost Rutten
Hier staat nog 1 vacature open.
14 W-functionarissen: Bas Beckers, Sjoerd Hermans, Rianne Horstermans, Leny VerheydenFoppen, Jeroen Jaspar, Freek Leppers, Gert-Jan Marsman, Joost Rutten, Bart van der Meulen,
Esther Julicher-Hovens, Peter Smeets, Els Rijnierse, Yvonne Marsman-Beek, Ger Julicher

6.0

JAARVERSLAG ORIËNTATIEGROEP:

Helaas is ook dit jaar het aantal leden van deze groep weer verminderd met twee personen die wegens
studie ermee moesten stoppen. Hierdoor komt het aantal op 16 en is het van belang dat er nieuwe
aanwas komt, zowel jongeren als ouderen.
Maar er is ook een pluspunt bijgekomen, want door de inzet van onze voorzitter ,kan deze groep nu op
de zondagmorgen trainen in de mooie accommodatie van de Roerdomp.
De training wordt nog altijd gegeven door Wiel Dingelstad die met 60 jaar ervaring in de zwemsport
dus een super trainer is en de kneepjes van het vak verstaat.
Hij weet dan ook iedere keer de hele groep te motiveren, zich zodanig in te spannen in dit uur, dat ze
de rest van de dag k.o. zijn.

Iedere training is weer anders, maar er wordt continue gewerkt aan de conditie en je ziet dan ook
iedere jaar dat het uithoudingsvermogen van de mensen vooruitgaat.
De lessen bestaan uit het losmaken van alle gewrichten, het verbeteren van de zwemslagen,
ademhalingstechniek en het verbeteren van de conditie en uithoudingsvermogen.
Deze groep komt met plezier zwemmen omdat er naast de training ook tijd is voor een luisterend oor
en het maken van een geintje, waar sommigen zeer goed in zijn.
De oriëntatiegroep kan ook nog op zaterdagmiddag trainen van 12.15 tot 13.15 maar dan zonder
trainer en op de zondagmorgen wordt gezwommen van 8.30 tot 9.30 uur.
Deze groep, die ook wel de rimpelclub genoemd wordt, verheugd zich steeds weer op hun jaarlijkse
activiteit. Dit jaar zijn ze na afloop van de training heerlijk gaan ontbijten in Vlodrop. Het was een
zeer gezellige morgen en alle weggezwommen calorieen werden dus weer netjes aangevuld met
heerlijke gerechten.
Het zou dan ook jammer zijn dat op den duur, deze groep te klein wordt om een bad af te huren, dus
kom op mensen . . . . . . . meldt jullie aan en kom lekker mee zwemmen.

7.0

JAARVERSLAG OPLEIDINGSGROEP:

De Opleidingsgroep heeft afgelopen jaar vooral gezocht naar mankracht langs het water en
dat ook bij een aantal hulpouders gevonden. Daarnaast zijn er vele kinderen die met de
kwaliteit en plezier waar Eszet voor staat de overstap hebben gemaakt naar de wedstrijdgroep
Actief in opleidingsgroep waren in 2009 de volgende kaderleden:
Tom Baetsen, Luc Cox, Wendy Cuijpers-De Loey, Mireille de Haan, Sol Gereadts, Nathalie
Hendriks, Robert Hendriks, Sandra van Heur – Giebelen, Naud Ickenroth, Jeroen Jaspar,
Leonie Lennards, Robin Marban, Chantal Schrijnewerkers.
Ook zijn er op het einde van 2009 enkele nieuwe hulpouders gestart om nog verdere
ondersteuning te bieden tijdens de zwemuren.
Dit jaar werd er weer 4 keer diplomazwemmen gehouden. De NRZ heeft afgelopen jaar de
kwaliteit goed beoordeeld en heeft Eszet daarom 4 keer onder eigen beheer laten
diplomazwemmen.

18-01-09
29-03-09
05-07-09
08-11-09

Diploma A
9
6
9
5

Diploma B
11
3
7
5

Diploma C
1
5
1
2

De wachtlijst bevat op het eind van 2009 ongeveer 10 kinderen en 45 kinderen zijn actief in
de opleidingsgroep.
2010 zal moeten zorgen voor een verdere vastlegging van de kwaliteit en daarmee ook het
plezier in het krijgen en geven van zwemles

8.0

JAARVERSLAG KAMPEERINSTUIF:

Na een zeer lange stilte en een bestuursbesluit om geen kampeerinstuif 2009 te organiseren
konden Leonie Lennards, Linda Verhaegh en Liesbeth Lennards dit niet laten gebeuren.
Daarom hebben ze samen met enkele leden en ouders op 12, 13 en 14 juni 2009 een kamp
georganiseerd voor 32 kinderen van alleen Eszet op camping Sint Petrus Hoeve in Beesel.
Het is een zeer geslaagd en vooral gezellig weekend geworden wat het groepsgevoel van
vooral de wedstrijdgroep versterkt heef en er is nog lang nagepraat.
In 2010 staat er weer een ouderwets kampeerinstuif op het programma op het terrein bij
Zwembad de Bosberg.

