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1.0 VOORWOORD (door de voorzitter) 
 
 

2011: ESZET 74 jaar oud!  
  
Bijna een jubileum, … en nu?  
In december 2010 zijn er duidelijk donkere wolken over ESZET gekomen: het 
zwembad te Melick lijkt rijp voor de sloop, en wordt tijdelijk gesloten. Wat nu ? 
Het bestuur van ESZET wordt op de proef gesteld.  
  
 
Eerst was er de aankondiging dat de gemeente Roermond 12 miljoen moet 
bezuinigen en dat veel subsidies wegvallen, vervolgens komt de gemeente 
Roermond met de opmerking dat de huurprijzen van de sportaccommodaties niet 
dekkend zijn, en dat in een periode van 5 jaar tot een verhoging van in totaal 
25% (!) dient te worden overgegaan, … ook al is de bezettingsgraad van het 
zwembad in Roermond 96%!  
Eerder is aan ESZET duidelijk gemaakt dat er GEEN mogelijkheden zijn om in 
Roermond te huren. En leszwemmen is niet toegestaan. En dan dit in Melick.  
 
  
Na een inventarisatie in de regio blijkt dat er óf geen uren zijn, óf tegen dure 
tarieven.   
Dus maar even geshopt en rondgekeken.  
Op basis van de mogelijkheden heeft ESZET gemeend te moeten kiezen voor 
één duur en één passend zwembad: Haelen resp. Bracht in Duitsland. Als een 
phoenix herrijst ESZET uit de as.  
Nu nog de verloren leerlingen en zwemmers terug krijgen. De wedstrijdploeg 
floreert als vanouds: een goede groei en FANTASTISCHE resultaten voor een 
vereniging in de niche. Ook de kampeerinstuif groeit weer. Kortom een 
vereniging in de lift…  
 
  
Maar schijn bedriegt: na dit jaar lijkt het, dat er geen bestuur meer zal zijn: 
ESZET zal ten gronde gaan in haar jubileums jaar. Slechts 1 persoon (Maurice 
Sanders) is er nieuw in het bestuur.  Dat is verre van voldoende. Dus als er zich 
niemand meldt gaat ESZET voor haar jubileum ten gronde.  
Om hieraan het hoofd te bieden worden er door het huidige bestuur 2 acties 
gehouden:  
de leden en ouders worden individueel benaderd: wat kan/wil men voor ESZET 
doen?  
 
 
 
 
 



1.0     VOORWOORD (door de voorzitter) vervolg 
 
 
 
En daarnaast ook nog een externe campagne: Wie wil er ESZET helpen? 
We zoeken een voorzitter, een penningmeester, 2 bestuursleden en nog enkele 
kaderleden. Daarnaast ook trainers. De gemeente, de sponsoren, de KNZB 
alsook het Huis van de Sport zullen worden benaderd. Slechts 2 uurtjes per 
week voor ESZET, slechts 6 personen op korte termijn: komen die er niet, dan 
lijkt er een einde te komen aan een lange traditie in Swalmen.  
Kom 18 maart a.s. naar de ledenvergadering, toon je betrokkenheid en geef je 
op als bestuurslid, kaderlid en/of helper. De uitnodiging en aanvullende 
informatie staan verderop in deze Sopper. 
  
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van ESZET 
  
G.M. Julicher 
Waarnemend voorzitter. 
 
 
 
 
2.0     JAARVERSLAG BESTUUR (door de secretaris) 
 
Het algemeen bestuur (dit is het voltallige bestuur) was in 2010, het verslagjaar, 
11 maal in vergadering bijeen.  
 
 
De samenstelling van het bestuur was op het einde van 2009 als volgt:  
voorzitter Ger Julicher,  secretaris Johan Vereijken, penningmeester (vacature), 
bestuursleden, Jeroen Jaspar, Lilian Kempen, Raymond Scheringa en Bob van 
Oijen.   
 
 
In de loop van 2010 hebben zich in het bestuur een aantal zaken voltrokken, 
welke versterking van het bestuur dringend noodzakelijk maken: 
 

 Peter Strolenberg, die voorheen als penningmeester fungeerde en had 
toegezegd op bepaalde gebieden nog assistentie te verlenen, heeft zich 
nagenoeg volledig teruggetrokken en moet DRINGEND vervangen 
worden.  De inspanningen vanuit het bestuur om iemand te vinden met de 
juiste kwaliteiten voor financiële administratie zijn tot nu toe vruchteloos 
gebleken. 

 
 
 



2.0    JAARVERSLAG BESTUUR (door de secretaris) vervolg 
 

 Vanwege verschillen in inzicht met betrekking tot de invulling van de rol 
van bestuurslid resp. de bijbehorende verplichtingen en competenties, 
ontstond er tijdens de bestuursvergadering van oktober 2010 een 
hartstochtelijke discussie.  Dientengevolge heeft voorzitter Ger Julicher 
aanleiding gezien om zijn functie met onmiddellijke ingang vacant te 
stellen.   
Hij heeft toegezegd aan te blijven als waarnemend voorzitter tot uiterlijk de 
jaarultimo 2011. 
 
 

 Tevens heeft Johan Vereijken, de secretaris, nogmaals onder de 
aandacht gebracht, dat hij zijn functie wil blijven vervullen tot het moment 
dat zijn dochter het zwem-ABC heeft voltooid. Ook voor zijn functie wordt 
reeds nu vervanging gezocht  

 
 

 Bob van Oijen, die in oktober 2009 terugkwam in het bestuur, erkende 
tijdens de bestuursvergadering van december 2010, dat hij zijn taken niet 
dusdanig behartigde als van een bestuurslid mag worden verwacht! 
Hij trok zich dan ook met onmiddellijke ingang terug als bestuurslid, na in 
een eerder stadium al zijn Eszet-lidmaatschap opgezegd te hebben 

 Bestuurslid Jeroen Jaspar overweegt in december 2010 ook hardop om 
zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Hij vindt de vergaderingen 
weinig constructief, vindt dat er weinig wordt afgewerkt, en trekt de 
vergelijking met een soap:  … tig afleveringen gemist,  en je haakt zo weer 
aan ! 

 
 
Zoals u wel door zult hebben, tijdens het afgelopen verenigingsjaar is het moeilijk 
werken/manoeuvreren geweest voor het bestuur. 
En dat werd HEUS NIET alleen ingegeven door persoonlijke verhoudingen dan 
wel opstellingen! 
Want … ook van buitenaf heeft Eszet nogal het een en ander voor de kiezen 
gekregen: 
 
 
Wie herinnert zich niet de contacten met de gemeente Roermond, … over zaken 
zoals méér zwemwater, stijging van de huurtarieven in de Roerdomp, 
gemeentelijke bezuinigingen op subsidie, het verbod op zwemlessen, een 
wethouder die (bestuurlijke) kaderleden toezegt, maar niet levert. 
Al met al heeft dit VEEL energie en tijd gevergd van een aantal bestuursleden, 
waarbij moet worden opgemerkt, dat dit niet erg renderend voor Eszet is 
gebleken! 
 



2.0    JAARVERSLAG BESTUUR (door de secretaris) vervolg 
 
 
Ook is er vanuit het bestuur halverwege het jaar volop aandacht geschonken aan 
het weer opnieuw in het water krijgen van een waterpolo-team.  
Speciaal daarvoor werd vanuit het bestuur een “kartrekker” aangesteld, om dit in 
goede banen te leiden. 
Het bestuur had WEL voorwaarden gesteld, voordat toestemming zou worden 
verleend. Bij bestuursleden werd de indruk werd gewekt dat een en ander goed 
doortimmerd was, dus het team werd ingeschreven voor de competitie. 
Niets bleek echter minder waar !!! 
HET TEAM WERD TERUGGETROKKEN UIT DE COMPETITIE  !! 
En het bestuur heeft tot maanden nadien nog discussies en onenigheid gehad, 
met zowel de landelijke als ook de districtsafdeling van de KNZB,  EN ook met 
de Roerdomp. Over allerhande boetes en huurnota’s, die Eszet opgelegd kreeg, 
vanwege het doen en laten van het WP-team! 
 
 
Ook is er een golf van kritiek bij het bestuur terecht gekomen, toen het probeerde 
om uitbreiding van zwemtijd te krijgen in de Roerdomp. 
Daar werd uiteindelijk een uitbreiding van 2 x 15 minuten aangeboden door de 
Roerdomp, op de donderdag. Aangezien wij bij de Roerdomp toen € 23,50 per 
uur betaalden (en in Melick € 60,--, in Bracht momenteel € 35,-- en in Haelen  
€ 120,-- per uur) heeft het bestuur, IN HET BELANG VAN DE CLUB, besloten 
om dit aanbod met beide handen aan te nemen. 
Maar dan blijkt het plots een probleem v.w.b. de inzetbaarheid van kaderleden 
tijdens de geplande trainingen. Dat is na het nodige overleg tot een oplossing 
gekomen! 
Nu speelt er eenzelfde discussie: … door de opleidingsgroep worden 2 
zwembaden gebruikt, te weten Bracht en Haelen (voor tarieven, zie herboven) 
Het bestuur tracht méér tijd in Bracht (Dld) te huren, gezien het kostenplaatje. 
Bracht is wat tarief aangaat zelfs VEEL aantrekkelijker dan Melick! 
Wederom stuiten wij echter op het probleem van beschikbaarheid van kader! 
 
 
En de mensen die zich daarmee op dit moment al WEL bezighouden niet te na 
gesproken, . . .   
waag ik mij als secretaris (en niet-zwemmer, niet geboren in Swalmen, en 
derhalve [naar mijn idee] onbevooroordeeld en ongebonden) toch maar eens aan 
de uitspraak, dat er binnen Eszet een hoop (wat ik dan maar noem) 
“consumerende leden” rondlopen. 
Daarmee bedoel ik mensen, die op hun eigen manier best een steentje zouden 
KUNNEN bijdragen aan de vereniging, maar dat simpelweg NIET DOEN! 
 
 
 



2.0    JAARVERSLAG BESTUUR (door de secretaris) vervolg 
 
 
Ik ben géén lid van Eszet, maar ouder van een kind, dat via Eszet zwemles volgt.  
Ik verricht wel (al ruim 2 jaar) werk voor Eszet.  En wanneer ik dan bijvoorbeeld 
eens door de ledenlijst kijk … dan valt mij op, dat ik een hele hoop mensen 
NOOIT zie of hoor! 
Niet op een ledenvergadering, … niet op een zwemles, … niet op een training, … 
niet met een lotenverkoop, … kortom … NERGENS! 
En … het moet me van het hart, dat DAT niet bepaald het idee is, van wat ik mij 
bij een vereniging voorstel!  Maar blijkbaar is het zo, dat IK het misschien wel niet 
snap.  
Misschien zouden ikzelf en de andere (nog actieve) mensen wel helemaal niet 
MOETEN proberen om een steentje bij te dragen, maar net als zoveel anderen 
ook maar gaan toekijken hoe steeds MINDER mensen steeds MEER werk op 
hun bord krijgen! 
Dan weet ik in ieder geval één ding zeker . . .  namelijk dat Eszet niet ouder zal 
worden dan 75 jaar! 
 
 
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel binnen Eszet. De wedstrijdploeg en 
de bijbehorende kaderleden en betrokken ouders,  zij zijn een ware edelsteen op 
de Eszet-kroon. Behalen geweldige resultaten met een beperkt aantal mensen 
en beperkte middelen, … en zij verdienen het, dat er voor hen zaken worden 
geregeld en gefaciliteerd!  
 
 
 
Ook bij de opleidingsgroep wordt er veel en goed werk verzet!  
Maar, met (te) weinig mensen. Ook daar zit men node om assistentie verlegen!   
Met name van mensen, die bij Eszet hun opleiding hebben genoten, de club 
kennen, de vereiste diploma’s en papieren hebben gehaald. 
En … zeg nou zelf …  wat is nou helemaal 2 uur per week ?! Want, vaak is het 
géén kwestie van niet KUNNEN, maar eerder van ……… (vul zelf in en kleur de plaatjes !!) 

Ook is het dagelijks bestuur al een tijd geleden in overleg getreden met zowel 
een zwembad, als ook een collega-zwemvereniging. 
Dit om te bezien of er geen voordeel kan worden behaald door samenwerking/ 
schaalvergroting, . . . . en eventueel zelfs samenvoeging! 
Die gesprekken zijn momenteel nog oriënterend van aard, maar wel met de juiste 
serieuze ondertoon! 
 
Tevens is er ondertussen, sinds december 2010, een nieuw bestuurslid 
aangetreden in de persoon van Maurice Sanders. Hij is het bestuur komen 
versterken na het vertrek van Bob van Oijen. Dus … het begin is gemaakt !   
Laat een goed voorbeeld ook eens goed doen volgen! 
 



2.0    JAARVERSLAG BESTUUR (door de secretaris) vervolg 
 
 
Zo probeert het Eszet-bestuur en -kader de vereniging door moeilijke tijden te 
loodsen, en langs lastige obstakels te laveren.  
En, … voor wie het gemist heeft … hulp is altijd welkom! 
 
 

 
 
 
3.0     FINANCIËEL JAARVERSLAG (door de penningmeester [a.i.]) 
 
De financiële stukken zijn, zoals gebruikelijk, separaat verkrijgbaar. 
 
 
4.0     JAARVERSLAG WEDSTRIJDGROEP 
 
 
Het aantal zwemmers in het seizoen 2009/2010 bedroeg 20.  
Eindstand verenigingscompetitie: 19de plaats (van de 20 deelnemende ploegen) 
in de district 3e klasse.  
Binnen de verenigingscompetitie (5 wedstrijden) heeft de wedstrijdploeg de 
volgende klasseringen behaald: 20x een eerste plaats, 22x een 2de plaats en 24x 
een 3de plaats. 
Diverse estafetteploegen hebben in het seizoen 3 keer een eerste en 2 keer een 
tweede plaats behaald. Bij gehele wedstrijdploeg is het aantal deelnemers 
gestegen en ook de prestaties worden steeds beter. Een duidelijk stijgende lijn in 
gang gezet.  
 
 
In dit seizoen is Eszet alweer bezig aan de tweede Speedo-competitie.  
11 kinderen hebben dit seizoen deelgenomen aan de Speedo.  
Zij hebben de volgende resultaten behaald: 4 keer een tweede plaats en 8 keer 
een derde plaats.  
Dit is een duidelijke presentatieverbetering in het tweede jaar. 
 Estafette wedstrijden worden niet gezwommen binnen de Speedo. 
 
 
De matige klasseringen in de verenigingscompetitie in dit seizoen zijn niet zozeer 
een gevolg van "slecht zwemmen" maar meer van te weinig “actieve zwemmers". 
Dit vooral in de oudere leeftijdscategorieën. Daardoor hebben we op veel 
onderdelen “vervangende tijden” gekregen, waardoor ons puntentotaal negatief 
beïnvloed werd.  
De zwemmers die in de oudere leeftijdscategorie zwemmen doen het uitstekend. 
Het zijn er alleen nog te weinig om van de “vervangende tijden” af te komen. 



4.0    JAARVERSLAG WEDSTRIJDGROEP vervolg 
 
 
In juli 2010 werd het seizoen afgesloten met een middag bowlen en gezellig 
frietjes eten. 
 
 
Het aantal zwemmers/sters in het seizoen 2009/2010 was 21.  
Er is deels nieuwe aanwas vanuit de opleidingsgroep, maar ook enkele kinderen 
die in het seizoen 2009/2010 gestart zijn, zijn helaas weer gestopt.  
Tussenstand verenigingscompetitie tot nu toe (na 3 wedstrijden): 14de plaats (van 
de 20). Bij de prestaties is weer een duidelijke vooruitgang te zien.  
Binnen de verenigingscompetitie zijn tot heden (3 wedstrijden) de volgende 
resultaten behaald: 9x een 1ste plaats, 12x 2de plaats en 12x een 3de plaats. 
Duidelijk is te zien dat de kinderen groeien en het goed trainen beloond wordt. 
Bij de estafettes is tot heden één tweede plaats behaald.  
 
 
Eszet doet ook dit seizoen mee met de Speedo-competitie.  
Het aantal deelnemers is gestegen van 11 naar 13 en de kinderen hebben er 
plezier in. Tot aan het schrijven dit jaarverslag zijn bij de Speedo 4 tweede 
plaatsen en 8 derde plaatsen behaald.  
Dit geeft duidelijk aan dat ook hierin een stijgende lijn zit. 
 
 
De wedstrijdploeg heeft sinds oktober 2006 geen hoofdtrainer meer. Op het 
moment wordt nog steeds gedraaid op een noodgedwongen oplossing waarbij 
Mart Staffeleu, Raymond Scheringa, Leonie Lennards, Linda Verhaegh en 
Marieke Michiels elk verschillende taken waarnemen.  
De wens voor een hoofdtrainer blijft aanwezig.  
 
 
Vanuit de opleidingsgroep is vanaf het seizoen 2007/2008 een instroom geweest 
van verschillende kinderen. De kinderen hebben plezier in het zwemmen en 
kiezen er daarom voor om door te stromen naar de wedstrijdploeg. Deze 
kinderen boeken een goede vooruitgang in een kort tijdsbestek.  
 
 
Helaas zijn ondertussen ook enkele kinderen afgevallen, maar dit verloop 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.  
Hierin is duidelijk een stijgende lijn waar te nemen. Ook het komende seizoen is 
de animo voor de Speedo gestegen en worden er goede resultaten behaald.  
 



4.0    JAARVERSLAG WEDSTRIJDGROEP vervolg 
 
 
 
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 op een sportieve en plezierige manier de zwemsport 
bedreven worden. 
Ian Sanders eind 2010 meegedaan aan het Limburgs Winter Kampioenschap.  
Hij heeft hier op de 5e plaats behaald op de 100 meter schoolslag. Ian, proficiat! 
 
 
 
 
Eind 2010 werd ook de wedstrijdploeg geconfronteerd met een hopelijk, tijdelijke 
sluiting van het zwembad in Melick. In Roermond hebben we op woensdagavond 
een half bad als tijdelijke vervanging gekregen en hier wordt op dit moment ook 
zeer goed gebruik van gemaakt.  
Door een goede afstemming door de trainer en trainsters is toch gewaarborgd 
dat iedereen ook nu gewoon met plezier kan komen zwemmen. 
 
 
Een aantal ouders heeft zich bij elkaar gepakt en organiseert begin juli 2011 een 
leuke eigen wedstrijd. Dit voor alle leden van wedstrijdploeg. Op die manier 
willen we het teamgevoel versterken en ook de kinderen die nog geen 
wedstrijden mee mogen zwemmen, toch eens de kans te geven om een 
wedstrijd te zwemmen. 
 
 
5.0     JAARVERSLAG WATERPOLOGROEP 
 
Aangezien Eszet géén WP-team meer heeft, ontbreekt dit onderdeel. 
 
 
6.0     JAARVERSLAG VOLWASSEN RECREANTEN 
  

Dit jaar zijn er drie nieuwe leden bijgekomen en telt de groep 19 personen. Een 
positief iets en we hopen er nog enkele leden bij te krijgen. 
 
 
Iedere zondagmorgen wordt er hard getraind en de conditie van de leden is hoog. 
Dit hebben we dan ook te danken aan onze supertrainer Wiel Dingelstad. 
De lessen bestaan uit het losmaken van alle gewrichten het verbeteren van de 
zwemslagen,ademhalingstechnieken en het verbeteren van conditie en 
uithoudingsvermogen. 
 



6.0    JAARVERSLAG  VOLWASSEN RECREANTEN vervolg 
 
 
 
Door deze intensieve training is deze groep zo goed, dat ze bijna kunnen 
deelnemen aan de EK en WK wedstrijden. 
 
 
Voor Wiel wordt het dan ook steeds moeilijker een goed trainingsschema in 
elkaar te zetten op de zaterdagavond. Maar hij krijgt alle steun van zijn lieve 
vrouw Nelly, die het hele schema doorneemt in de badkuip thuis. 
Het enige wat nog rest is duiken van de startblok en een keerpunt maken,maar 
dat komt dit jaar aan bod. 
  

 

De groep is ook dit jaar weer als jaarlijks uitje gezellig naar Rothenbach aan de 
grens gaan brunchen. Wiel kneep een oogje dicht bij het naar binnenwerken van 
al die calorierijke lekkernijen, die er waren. Er werd veel gekletst en gelachen en 
nog een drankje genuttigd. Voldaan keerde de groep weer huiswaarts maar 
kreeg wel van Wiel nog een dieetlijst mee voor de hele week. 
Zo zie je maar weer hoe zeer hij betrokken is bij zijn pupillen!! 
  

 

Dus voor iedereen die op een gezellige manier wil werken aan zijn 
conditie.........Kom ook bij de rimpelclub van ESZET, want je weet niet wat je mist! 
 
 
De rimpelclub traint op de zondagmorgen in de Roerdomp van 8.30 tot 9.30 
uur onder leiding van Wiel en er kan nog vrijblijvend zwemmen op de 
zaterdagmiddag van 12.15 tot 13.15 uur. 
 
 
 
7.0 JAARVERSLAG OPLEIDINGSGROEP 
 
De Opleidingsgroep heeft afgelopen jaar vooral de kwaliteit gewaarborgd en 
geprobeerd om kader en hulpouders zoveel mogelijk handvaten te geven om de 
kinderen op een juiste manier les te geven.  
Daarnaast is plezier de belangrijkste drijfveer bij het lesgeven, om zo de overstap 
naar de wedstrijdgroep te promoten. 
 
 
Actief in opleidingsgroep waren in 2010 de volgende kaderleden en hulpouders: 
Maranda Driessen, Mireille de Haan, Nathalie Hendriks, Robert Kerkhofs, Sandra 
van Heur – Giebelen, Jeroen Jaspar, Leonie Lennards, Robin Marban, Hanneke 
Rutten, Daniëlle Sampers – Kuijpers, Chantal Schrijnewerkers. 



7.0    JAARVERSLAG OPLEIDINGSGROEP vervolg 
 
 
Dit jaar werd er weer 4 keer diploma zwemmen gehouden.  
De NRZ heeft op 25 april 2010 de kwaliteit van de zwemopleiding  als goed 
beoordeeld en heeft Eszet verder onder eigen beheer laten diploma zwemmen. 
 
 

 Diploma A Diploma B Diploma C 

31-01-10 3 6 4 

25-04-10 6 3 2 

18-07-10 3 7 4 

21-11-10 5 2 3 

 
 
Eind 2010 kwam dan het nieuws dat het Apollobad in Melick gedwongen 
gesloten werd en zijn er moeilijke besluiten genomen, ook door ouders.  
De wachtlijst bevatte daarom aan het eind van 2010 geen kinderen en door de 
besluitvorming is de actieve groep van 39 naar 25 kinderen gegaan. 
 
 
2011 wordt het jaar dat er voldoende nieuwe aanmeldingen komen en de 
groepen weer gevuld worden met kinderen die graag met plezier en aandacht 
zwemles willen krijgen. 
 
 
8.0    JAARVERSLAG KAMPEERINSTUIF 
 
Op 11, 12 en 13 juni 2010 zijn onder leiding van Linda Verhaegh, Anja Geerlings, 
Leon Lankes en Kay Betzel ongeveer 100 kinderen met het thema “op avontuur 
in Swalmen” weer vanouds de kampeerinstuif gaan doen. 
 
 
Kinderen van zwemvereningen uit Hoeven/Oudenbosch, Weert, Reuver en 
Swalmen zijn allemaal deelnemer geweest en hebben een vol en geslaagd 
programma gehad. Het kamp mag daarom wederom als geslaagd beschouwd 
worden. 
 
 
Naast deze 4 zijn er verschillende vrijwilligers van Eszet, Swalmenaren en 
andere hulp actief geweest. Deze hebben ook mede geholpen aan het slagen 
van de kampeerinstuif. 
 
 
In 2011 staat er ook wederom een ouderwets kampeerinstuif op het programma 
op het terrein bij Zwembad de Bosberg. De voorbereidingen zijn al gestart. 


