Jaarverslag secretaris 2015
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in verenigingsjaar 2015 uit de volgende leden:
Vera Aarts
voorzitter (tot 13 mei 2015)
Petra Driessen
voorzitter (vanaf 13 mei 2015)
Boudewijn de Haas
bestuurslid (vanaf 13 mei 2015)
Tijs Hillen
penningmeester
Anke Kroonen
secretaris
Wim Sillevis
bestuurslid
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd.
Leden
In 2015 is het ledenaantal gelijk gebleven. We zowel startten als sloten het jaar af met 105 leden.
Vanwege het dalende ledenaantal gekeken naar de laatste 5 jaren en de kennis van het ledenaantal
per 1-1-2016 (97) zal in het komende verenigingsjaar worden besloten of de vereniging acties ter
promotie zal moeten opstarten om meer leden te werven.
1-1-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-1-2014
1-1-2015

115 leden
120 leden
108 leden
103 leden
104 leden

Ook in 2015 is er veel terechte ophef geweest rondom het gebruik van schoonmaakmiddelen tijdens
de zwemtrainingen welke overlast veroorzaakten bij de leden. Na diverse acties is door het
management van het zwembad bevestigd dat er geen schoonmaakwerkzaamheden meer zullen
plaatsvinden tijdens de trainingen.
De organisatie van het jaarlijks terugkerend evenement, de Masterswedstrijd in Deurne, is dit jaar
opnieuw verzorgd door Eveline en Wil Goossens. Het vervoer voor deze succesvolle dag werd
gefinancierd door de zwemvereniging. De deelnemende leden hebben deze dag wederom als erg
gezellig ervaren. Foto’s van het evenement zijn terug te vinden op de website. Het bestuur bedankt
Eveline en Wil voor de goede organisatie!
Vanwege de zomervakantie is het zwembad 4 weken gesloten. De trainingen van de twee weken
daaropvolgend hebben plaatsgevonden op de dinsdagavond (verzorgd door Huub) en op
zaterdagochtend (verzorgd door Jack). Vanwege de goede opkomst is besloten deze aanpassing te
continueren.
De beide trainers van ZSB, te weten Huub Dohmen en Jack Thiessen, hebben zich ook dit jaar weer
enorm ingezet om voor alle leden een aantrekkelijk en afwisselend trainingsprogramma te
verzorgen.

