Notulen ledenvergadering
25 April 2013
1. Opening en verificatie van de agenda door de voorzitter Hans van Hooij
Geen opmerkingen
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 25 april 2013
Geen opmerkingen
3. Mededelingen :
• Ledenaantal
Huidig ledenaantal is 197.
• Zwemcommissie, Startgemeenschap Noord Limburg, Clubkampioenschappen
Jos heeft verslag gedaan van het afgelopen jaar. Zie bijlage 1.
In het oog springende onderwerpen waren:
- dat Twan Versteegen stopt met het trainen van de zwemgroepen vanwege medische reden. Het
bestuur gaat opzoek naar een opvolger. Dhr. J. van Dijk geeft aan dat hij wellicht kan ondersteunen.
- De startgemeenschap bestaat nu uit vier clubs, Manta, Spio, Vivalo en BZ&PC.
- De vrijdag groep krimpt dus kan worden aangevuld.
- De Clubkampioenschappen worden gehouden tijdens het jubileumweekend op 26 mei 2013.
• Polocommissie, trainers
Erik heeft verslag gedaan van afgelopen jaar. Zie bijlage 2.
Het oprichten van een aspiranten waterpoloteam is nog steeds een ambitie.
• Activiteitencommissie
De activiteitencommissie als zodanig is opgeheven. Daarentegen is de jubileumcommissie opgericht die
bestaat uit Anne, Erik, Suzan, Hans, Loek, Daan, Pim en Rob. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het
jubileumweekend staat gepland voor 24,25 en 26 mei. Reclame wordt gemaakt via pamfletten, kranten,
BZ&PC website , KKN en de Blos. Opgeven kan via de website.
• Sponsoractiviteiten / Reclameborden.
Verkoop van Reclameborden verdient een nieuwe impuls. Sponsoring wordt nu gewonnen ten behoeve
van het 50 jarig jubileum.
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4. Trainingstijden seizoen 2013–2014
Categorie

Maandag

Woensdag

Zwemgroep 1

18:30 - 19:20

18:00 - 18:50

Zwemgroep 2

19:20 - 20:10

18:50 - 19:45

Dames- & jeugd- waterpolo

20:10 - 20:50

19:45 - 20:45

Recreanten

20:50 - 21:35

20:45 - 21:30

Heren waterpolo

21:35 - 22:30

21:30 - 22:30

Recreanten (vriijdag groep)

Vrijdag

20:00 21:00

Laatste training is vrijdag 14 juni 2013.
De eerste trainingsdag is woensdag na de Boxmeerse kermis (onder voorbehoud).
5. Financiële zaken
• Balans 2012
• Begroting 2013
• Verslag kascommissie
Irma heeft verslag gedaan van het afgelopen seizoen. Kascommissie bestond uit Riet en Maria. Nieuw
kascommissielid naast Maria moet nog bepaald worden. De boekhouding was keurig overzichtelijk.
Onduidelijk is alleen nog hoe de boekingen van de contributie zijn. Volgend jaar zullen deze ook worden
opgenomen in de administratie.
De ledenvergadering verleend het bestuur decharge.
6. Bestuursverkiezing
• Aftredende bestuursleden
Het voltallige bestuur heeft aangegeven te willen stoppen nadat er een goede opvolging is geregeld.
• Stand aanmelding nieuwe bestuursleden
Er hebben zich drie kandidaat bestuursleden aangemeld. Dit zijn Ilse Potjewijd, Ton Gerrits en Martijn de
Bruin.
• Verkiezing nieuwe bestuursleden
Stemming voor Ilse: 32 voor 1 tegen 1 onthouding
Stemming voor Ton: 32 voor 1 tegen 1 onthouding
Stemming voor Martijn: 32 voor 1 tegen 1 onthouding
7. Jubilea en / of onderscheidingen
De volgende jubilarissen zijn gehuldigd:
• 25 jaar Bertie van der Hagen
• 25 jaar Nelly Verberk
• 50 jaar Paul Flachs
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9. Rondvraag
-Jack denkt er over na om de activiteitencommissie weer op te starten
-Daan roept op om oude BZ&PC foto's en beelden en krantenknipsels beschikbaar te stellen. Reageren
naar daaneising@hotmail.com
-Recreante: Papier verloren met kascommissie?? Opmerking is me niet geheel duidelijk meer.
Namens het bestuur van BZ&PC
Rob Stevens,
Secretaris
8 mei 2013
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BIJLAGE 1 Verslag Zwemgroepen
Kort jaar verslag zwemgroepen en vrijdagavond recreanten BZ&PC seizoen september 2012-juni 2013.
We zwemmen met 2 groepen als 1e de beginnende zwemmers en als 2e de meer gevorderde zwemmers.
Op maandag avond geleid door Twan Versteegen, Annemiek van Dijk (uit Bergen) en Jos Hendriks en op
woensdag avond door Twan en Jos.
Twan en Annemiek hebben de wat meer ervaren jonge zwemmers samen met de jonge wedstrijdzwemmers.
Deze groep hebben minder continue aandacht nodig voor de zwemtechniek en kunnen zich daardoor ook
beter concentreren op snelheid en conditie. Dit is dan ook de groep waar de nieuwe wedstrijdzwemmers uit
voortkomen of zijn voortgekomen.
Over het algemeen wordt er keihard gewerkt in de groep mede door de enthousiaste trainers.
De jongste kinderen of de kinderen die de nog de meeste aandacht voor techniek nodig hebben zwemmen bij
Jos in de banen 1 en 2. Door de gedeeltelijk jonge leeftijd van een aantal zwemmers is het niet mogelijk om
continu op techniek te trainen maar moet arbeid+concentratie regelmatig afgewisseld worden met meer wat
meer speelse varianten. Dit tot verdriet van een aantal zwemmers bij Twan en Annemiek die ook graag nog
wel eens willen spelen.
Het totaal aan zwemmers is ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal is niet exact bekend omdat een
aantal vooral oudere zwemmers om verschillende redenen regelmatig niet komen trainen. Een aanvulling in
de 2e groep is nog steeds goed mogelijk.
Helaas gaat Twan ons verlaten als trainer aan het eind van dit seizoen. Vanwege mogelijk onoplosbare
lichamelijke problemen heeft Twan besloten om te stoppen met het geven van trainingen. Hij vindt dat hij niet
alleen trainingen moet geven maar ook aanwezig moet kunnen zijn als coach tijdens de wedstrijden. En dat
zorgt er dan helaas voor dat hij nog dagen na een wedstrijd last heeft van een lichaam dat weigert om mee te
werken.
Wij zullen je erg gaan missen en hopen eigenlijk op een goede vervanging. Jelmer van Dijk heeft al aangegeven
om te kijken of hij voor ondersteuning kan zorgen op de maandagen en woensdagen.
Voor de zwemmers hebben we onder andere als Startgemeenschap een aantal dingen georganiseerd:
- Clubkampioenschappen voor de Startgemeenschap Noord-Limburg 2012-2013
- Kennismakingsweekend voor alle zwemmers van SG Noord-Limburg (ook mogelijk aankomend
wedstrijdzwemmers)
- Oliebollen in de laatste training van 2012 met dank aan de oliebollenbakkommissie(o.a Daan Eising)
- Herfst, -Winter, -Lente en nog te verwachten zomer sprint georganiseerd door SG Noord –Limburg in
Bergen en Venraij
- Brevet zwemmen in Boxmeer op 22 april 2013.
- Tijdens de vakanties vaak een keer vrij zwemmen in plaats van trainen.
- Nog te verwachten in mei een keer een Langeafstandzwemmen (15 min banen zwemmen voor de
jongste zwemmers, 30 minuten voor diegenen die dat aankunnen of vanaf 12 jaar met een
herinnering op papier)
- Nog te verwachten Clubkampioenschappen BZ&PC op 25 mei en de jaarafsluiting 2012-2013 in juni.
SG Noord-Limburg: Een aantal zwemmers zijn lid van SG Noord-Limburg en hebben daardoor de mogelijkheid
om vaker dan 2 maal per week te trainen. In principe (theoretisch) is het mogelijk om 6x per week te trainen
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maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag avonden en de zaterdagmorgen in het 50 m bad in
Nijmegen.
Sommigen trainen dan ook wat vaker dan 2x per week
Dit jaar werd SG Noord-Limburg uitgebreid met de deelname van Gennep en bestaat de SG nu dus uit 4
ploegen. Dit heeft als voordeel dat we een grotere ploeg met snellere zwemmers hebben maar heeft als
nadeel dat de gehele ploeg erg groot aan het worden is. Mogelijk moeten we gaan nadenken over een
verdeling in 2 ploegen. Het moeilijkste zal dan het vinden worden van voldoende begeleiding.
Met Jelmer van Dijk als nieuwe hoofdtrainer van de startgemeenschap zijn we weer op de goede weg.
In de competitie zijn we dit jaar actief geweest in de D1 (district, 1e klas) en zijn uiteindelijk 5e geworden in
District 5 en landelijk 9e in de D1 wat als een goede prestatie gezien mag worden. In het volgende seizoen
gaan we een poging wagen om tot promotie naar de landelijke C-afdeling te komen.
Een aantal zwemmers heeft meegedaan met diverse Limburgse (sprint) kampioenschappen en de Jumbo
Multimeet georganiseerd door Merlet in Cuijk. Ook zijn een aantal van de jongere zwemmers actief tijdens de
de Swimkick en de Speedo wedstrijden.
De oudere zwemmers kunnen tijdens de overige wedstrijden limieten zwemmen voor grotere wedstrijden
zoals de Limburgse kampioenschappen of zelfs naar de Nederlandse kampioenschappen.
Dit jaar hebben we ons mogen verheugen in de hulp voor, tijdens en na de wedstrijden en andere activiteiten
van een aantal actieve ouders. Het kennismakingsweekend bijvoorbeeld was mede hierdoor een groot succes.
Dit vinden we erg leuk maar er is altijd nog plaats voor nog meer hulp. Als er voldoende mensen mee willen
helpen hoeft niet iedereen bij elke wedstrijd aanwezig te zijn.
We hopen dat in het seizoen 2013-2014 een nog groter aantal kinderen wedstrijden gaat zwemmen.
Ideeën voor trainingen en bijzondere prestaties op de zwem avonden zijn van harte welkom.
Dit betreft ook vrijwilligers die mee zouden kunnen helpen als official tijdens wedstrijden of als hulp bij de
organisatie van de wedstrijden. Dit is vaak erg gezellig om te doen en geeft altijd een grote voldoening.
Recreanten groep vrijdagavond 20.00-21.00 uur
Dit is een trouwe groep die op vrijdagavond hun baantjes in de lengte van het bad zwemmen. Een lijn
gekoppeld via zwemkurkjes met wedstrijdblok 3 en aan de overkant gehaakt in de goot zorgt voor een
tweedeling van het bad waardoor het mogelijk wordt om met twee groepen min of meer rondjes te zwemmen
in de lengte van het bad. De zwemmers van beide groepen zijn zodanig gehecht aan de eigen groep dat ze zich
erg ongemakkelijk voelden toen ik eenmalig vanwege een lagere opkomst de lijn niet over het bad gespannen
had.
Het is een enthousiaste groep die nog altijd graag dingen leren en die dan ook uit blijven voeren. Vooral door
de toename in leeftijd met bijbehorende problemen is het ledenaantal van deze groep kleiner aan het
worden. In deze groep is er ruimte voor uitbreiding van het aantal leden. In ieder geval is het een gezellige en
dankbare groep om training te geven.
Clubkampioenschappen?
Momenteel zijn we bezig met Erik van den Berg, Anne van Elst en Suzan Schuurs voor de organisatie van de
clubkampioenschappen. Deze worden in het kader van het 50 jarige bestaan van de club gehouden op zondag
middag 25 mei.
We hebben wel al een aantal inschrijvingen van de zwemgroepen maar weinig tot geen inschrijvingen vanuit
de pologroepen en de recreanten (beide, maandag-woensdag en vrijdag). Hopelijk gaat dat toch nog
gebeuren.
Jos Hendriks, BZ&PC, 24-apr-2013.
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BIJLAGE 2: Verslag waterpoloseizoen 2012- 2013
Beste leden van BZ & PC,
Dit seizoen is er een wisselende opkomst geweest bij de trainingen. De jeugdtraining en de damestraining
werden goed bezocht, maar de heren training was erg wisselend. De ene week was het erg druk een andere
week was de opkomst lager. Dit moet volgend jaar beter, een team kan nu eenmaal niet goed functioneren
wanneer men niet voldoende samen traint.
Hans van Hooij en Geraldo hebben de "jeugd"training (heren 3) met veel enthousiasme op zich genomen. Het
team heeft nu al een enorme groei doorgemaakt en zal deze lijn mijn inziens blijven doorzetten.
Al enkele jaren heb ik aangegeven dat ik een ferm voorstander ben van het oprichten van een pupillenteam en
of een aspirantenteam. Ik hoop dat BZ & PC blijft onderzoeken of er mogelijkheden zijn om hier baduren voor
te creëren bij de verhuurder. Ik ben me er van bewust dat dit moeilijk is. Maar ik ben van mening dat dit een
van de speerpunten moet blijven van de waterpolo afdeling.
De dames draaien in de competitie in de top mee en ik kan zeggen dat dit een enthousiaste groep is die met
veel plezier het spelletje waterpolo speelt. Ik zie daarnaast een groep die technisch en tactisch gegroeid zijn.
Daarnaast zie ik een groep die heel hecht is geworden en goed op elkaar is ingespeeld. Volgende jaar zie ik
deze groep een volgende stap maken, waarin men aanvallend nog meer kan groeien.
Voor de heren is dit een wisselend jaar geweest. De Heren 3 maakt veel groei door en het is een genot om te
zien hoe zij als groep een grote progressie hebben doorgemaakt. Maar belangrijker is dat zij zo veel plezier
beleven als groep aan het spelletje waterpolo. De Heren 2 draait een erg goed seizoen en is nog steeds in de
top van competitie te vinden. Een erg goede prestatie.
De Heren 1 draait dit jaar mee in de top van de competitie. Echter hebben wij een wisselvallig seizoen
gespeeld. Echter was er een duidelijke groei in speelstijl en samenspel. Door verjonging van de heren 1 kan
deze lijn verder doorgezet worden.
Afsluitend wil ik ook dit jaar weer aangeven, hierin val ik wellicht in herhaling, maar ik geef dit graag aan.
Winnen staat niet bij BZ & PC niet op 1, niet dat men dit niet graag doet! Integendeel men gaat voor de volle
winst tijdens een wedstrijd. Maar de nadruk ligt op saamhorigheid en plezier maken voor het spelletje
waterpolo.
27 april zijn de laatste wedstrijden van het seizoen thuis. Wellicht is het een goed idee om dan dit met zijn
allen, ook al hoef je niet te spelen dit na de Heren 1 wedstrijd te laten zien. De wedstrijden zijn van 17:00 t/m
19:15.
Tot dan
Erik van den Berg

Pagina 6

