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Jaarverslag Bestuur 2018-2019 
AZC-vrijwilligers 

Elk jaar begint dit verslag met een dankwoord aan de 
vrijwilligers. Ook dit jaar vormt hierop geen 
uitzondering. Wat is tenslotte een vereniging, dus ook 
AZC, zonder haar vrijwilligers. Zij vormen de smeerolie 
waardoor we onze geliefde zwemsport (betaalbaar) 
kunnen uitoefenen. Of het nu gaat om trainers, 
coaches, officials, badopbouwers, handjes achter de bar 
…etc., zonder onze vrijwilligers bestaat er geen AZC. 
Vanuit het bestuur daarom een welgemeend en 
immens ‘dankjulliewel’ daarvoor! 

Het bestuur 

Zoals in de laatste ALV is behandeld en ook bij de 
verkiezingen bleek, heeft het bestuur gekozen om als 
driekoppig -in eerste instantie ongekwalificeerd- 
bestuur tot 30 juni 2019 aan te blijven en die tijd te 
gebruiken om de organisatie opnieuw in te richten. 
Tegen dat licht ziet het bestuur er als volgt uit: 

• Voorzitter: Vacant 
• Penningmeester Arie van Geen 
• Secretaris Marcel In der Maur 
• Vz Wedstrijdzwemmen Joeri Stoffels 
• Vz Waterpolo vacant 
• Vz Schoonspringen Vacant 
• Vice Voorzitter Vacant 
• VZ Synchroon Vacant 

De ‘link’ naar de afdeling synchroon is binnen het 
bestuur gelegd via de penningmeester. Start4AZC, 
tijdelijk gecoördineerd door Marcel In der Maur valt 
bestuurlijk onder Waterpolo. De Old Stars, vallend 
onder wedstrijdzwemmen, wordt gecoördineerd door 
Monique Munnik. Alhoewel Marike Jehee geen 
bestuurslid meer is coördineerde zij dit seizoen het 
reilen en zeilen van deze afdeling, waar nu Stephanie 
Siegers de operationele kracht is aan de badrand en 
vanuit haar werkkring ‘de Thermen 2’ veel kinderen 
enthousiast weet te maken voor AZC schoonspringen. 

Waterpolo is bestuurlijk niet meer vertegenwoordigd. 
Wel trekken in operationele zin Chris Boot, Michiel 
Vork, Marloes Schildkamp en Samentha de Jong de kar 
en vertegenwoordigd minimaal 1 van hen de afdeling bij 
bestuursvergaderingen. Daarnaast woont Matthijs 
Castelijn, een actief lid bij wedstrijdzwemmen, de 
bestuursvergaderingen om de stem van onze meer 
jeugdige leden te vertegenwoordigen en daarnaast te 

zorgen voor een frisse jeugdige kijk op de zich 
aandienende onderwerpen. Het bestuur wenst dat ook 
jeugdige leden van overige afdelingen aansluiten. 

Ontwikkelingen 

Volgend uit de discussie over de bestuurlijke 
imperfectie van AZC werd binnen het bestuur een 
discussie gestart over ambities en beleidsplannen per 
afdeling om vandaaruit de organisatie op te tekenen die 
nodig zou zijn om deze ambities te verwezenlijken. 
Parallel met deze -vooralsnog interne- discussie liepen 
verkennende gesprekken met ‘de Thermen 2’ om te 
ontdekken waar we elkaar konden versterken in de 
samenwerking. Een nuttig en voor de lange termijn 
door het bestuur van AZC zeker geambieerde 
samenwerking om het product ‘zwemmen’ met kracht 
in de markt te zetten/houden en tevens aan 
productvernieuwing te werken. Helaas werd deze 
discussie doorkruist door politieke perikelen waardoor 
‘de Thermen 2’ tijdelijk haar aandacht moest verleggen. 
Ook vroeg de terugtrekking van Ron van der Wild voor 
het komende seizoen de volle aandacht. Daarbij was de 
vraag hoe we topsport Waterpolo voor Alphen en AZC 
konden continueren, maar dan weer binnen de 
vereniging in plaats vanuit een separate Stichting. Met 
behulp van enthousiaste en betrokken leden is het 
gelukt om deze topsport discipline op een 
verantwoorde wijze weer binnen boord te halen. Een 
mooi resultaat om dit onderdeel weer ‘echt’ AZC te 
maken. 

Daaruit voortvloeiend kwam uitzicht op bemensing van 
bestuursposten waarmee we zonder statutaire ingrepen 
na de verkiezing weer voldoen aan een vijfkoppig 
bestuur. Jammer is wel dat de aandacht voor 
bestuurlijke vernieuwing, modernisering van de 
organisatie op basis van onze ambities, een niet 
afgerond speerpunt blijft. Dat ontslaat het bestuur 
overigens niet van de taak om dit in het seizoen 
2019/2020 vorm te geven. 

Evenementen 

Naast het reguliere zwemaanbod waren we met AZC 
actief bij de zwemvierdaagse, werden er diverse open 
lessen en open dagen georganiseerd om nieuwe leden 
te. Ook is AZC bij het afzwemmen in de hal van het 
zwembad prominent aanwezig om nieuwe leden te 
werven. 
En natuurlijk was er ook dit jaar weer het Jeugdkamp. 
Een terugkerend hoogtepunt waar veel van onze (jeugd) 
leden naar uitkijken. Feestjes werden gevierd met 
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onder andere Sinterklaas, Bier & Limonade-Pong 
middagen/avonden en ter voorbereiding van de Kerst 
een gezellige avond en ook nog een wijnproefavond.  

Communicatie en leden (administratie) 

AZC-nieuws vindt ook dit jaar voornamelijk zijn weg via 
social media. Op Facebook beschikken de afdelingen 
over besloten groepen en voor AZC als geheel is er een 
openbare pagina waaraan twitter is gekoppeld. 
Daarnaast bestaat er natuurlijk nog onze website, 
vooral ook belangrijk als uithangbord voor potentiele 
leden. De verenigingsbrede nieuwsbrief is helaas wat uit 
de gratie geraakt, gelukkig voeren de afdelingen een 
eigen nieuwsbrief waarmee de leden adequaat worden 
geïnformeerd. 

De ledenadministratie ligt binnen het takenpakket van 
het secretariaat. De positieve trend van de voorbije 
jaren is helaas omgekeerd naar een daling. We zijn weer 
terug op het niveau van tussen 2016 en 2017. Deze 
daling ligt voor de helft bij wedstrijdzwemmen, voor 
een kwart bij waterpolo en ook synchroon laten een 
daling zien. Schoonspringen stabiliseert in ledental en 
Start4AZC groeit ligt. Maar ook bij deze twee afdelingen 
is er nog ruimte genoeg voor groei. Het is dus duidelijk 
dat nieuwe initiatieven voor instroom van nieuwe leden 
van belang zijn. 

Financieel 

Dit seizoen sluit AZC de exploitatie af met een goede 
plus, welke wordt veroorzaakt doordat de contributie-
inkomsten boven de begroting uitkomen en daar waar 
de overige baten niet helemaal de begroting halen, dit 
wordt ‘terugverdiend’ door strak op de kosten te 
sturen. Al met al een goede exploitatie met een verdere 
toename van onze reserves als direct gevolg. De 
langlopende vordering van Sport Spectrum is bewust 
minder afgebouwd dan de afgelopen jaren het geval is 
geweest. Dit als gevolg van het tot nadere orde staken 
van onze aflossingen als reactie op het uitblijven van 
contact over de toegezegde kwijtschelding. 

Namens het bestuur, 
Marcel In der Maur, secretaris 

 

 

 

 

Jaarverslag Afdeling Schoonspringen 
seizoen 2018-2019 

Wij kijken terug op een goed seizoen met veel 
enthousiaste breedtesport springers. 

De belangrijkste doelstelling 
Het plezier in schoonspringen staat voorop. 

De springers 

De meeste leden zijn jong. Schoonspringen leer je het 
beste als je op jonge leeftijd start.  

Jonge kinderen wisselen sneller van sport. Het verloop 
bij schoonspringen is daarom relatief groot. Daar komt 
bij dat schoonspringen niet zo gemakkelijk is als het 
misschien lijkt.  

Je moet veel oefenen en durven. De instroom blijft 
hoog. 

Wedstrijden 

Dankzij de samenwerking binnen de regio kunnen we 
veel wedstrijden op verschillende niveaus organiseren. 
Iedereen kan dus op eigen niveau aan wedstrijden 
meedoen. De laatste jaren doen minder kinderen mee 
aan wedstrijden. Deelname is niet verplicht, maar het is 
wel jammer. Van wedstrijden leer je veel.  

Trainers 

Stephanie Siegers is de hoofdtrainer. Zij verzorgt dit 
seizoen alle trainingen. Het is voor 1 trainer pittig om 
veel springers ´tegelijk´ van de 1 meter, 3 meter en de 
kant te motiveren en goede aanwijzingen te geven. Dit 
is Stephanie bijzonder goed gelukt. Het is kwetsbaar om 
afhankelijk te zijn van 1 trainer. Maar dankzij de 
achtervang lukt dit. Sanne en Maud zijn invallers en 
jureren en coachen bij wedstrijden. Ook Seraja 
assisteert regelmatig.  

Trainers 

Er is geen commissie schoonspringen meer. 

De trainers Stephanie, Sanne en Maud organiseren met 
elkaar alles wat moet gebeuren. 

Het zou goed zijn als er weer betrokken ouders zijn die 
dit op zich nemen. 

Dus, wie dit leest, ouders…. Graag! 

Namens de afdeling schoonspringen 
Marike Jehee 
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Jaarverslag Afdeling Synchroonzwemmen, 
seizoen 2018-2019 

Landtraining/Watertraining 

Op maandag 27 augustus startte ons seizoen weer met 
de eerste watertraining. Voor de landtraining is er dit 
jaar gekozen voor trainingen die gegeven worden door 
onze eigen trainsters en aansluiten bij de watertraining. 
De focus ligt daarbij op lenigheid, balans en 
rompstabiliteit. 

Wedstrijden onderbouw 

De onderbouw zwemsters en zwemsters in Categorie 6 
en 7 deden mee aan de meerkamp figuren in 
september, december (met kerstuitvoering) en maart. 
Daarbij werden verschillende medailles behaald. Door 
het jaar heen werd er twee keer diplomazwemmen 
georganiseerd, waarbij het slagingspercentage hoog 
was. Eind juni vond ook nog de meerkamp uitvoeringen 
plaats. Aangezien er afgelopen seizoen niet zo veel 
nieuwe zwemsters waren, hebben we de categorieën 1, 
2 en 3 samengevoegd voor de uitvoering, waardoor 
onze jongste zwemsters eigenlijk in een categorie te 
hoog zwommen. Toch eindigden zij op een nette 7e 
plaats, super goed gedaan! Bij categorie 4/5 behaalde 
de ploeg de zilveren medaille en bij categorie 7 besteeg 
de ploeg het hoogste podium.  

 

Figurenwedstrijden bovenbouw  

In de maanden tot het eind van 2018 vonden de 
limietenwedstrijd en interregiowedstrijden figuren voor 
de verschillende leeftijden in de bovenbouw plaats. Bij 
de interregio’s van de verschillende leeftijdscategorieën 
scoorde een aantal van onze meiden boven 

verwachting. Tijdens de regiokampioenschappen 
figuren deden maar liefst 37 meiden van AZC mee. Van 
de twaalf te behalen medailles, nam AZC er twee mee 
naar huis. In februari was er ook nog een 
limietenwedstrijd en er is nog meegedaan aan 
verschillende wedstrijden buiten onze regio als extra 
oefening voor de Synchro Beat.  

Demonstraties  

Verschillende malen afgelopen seizoen heeft de 
afdeling Synchroon demo’s gezwommen bij de 
Watervrienden. Ook tijdens het diplomazwemmen en 
de Start4AZC trainingen werd af en toe een demo 
gezwommen. 

Uitvoeringswedstrijden bovenbouw  

Op alle interregiowedstrijden (senioren, junioren, age2 
en age1) was AZC vertegenwoordigd met een solo, duet 
en/of een team. Bij de seniorenwedstrijd zwommen ons 
duet en de ploeg; beiden gingen er met de bronzen plak 
vandoor. Bij de junioren zwom onze soliste zich naar de 
3e plaats, ons duet werd net 4e en ook de ploeg werd 3e, 
een super prestatie aangezien een groot deel van deze 
meiden qua leeftijd nog in jongere categorie vielen. Ook 
bij de Age II interregio nam onze soliste de bronzen 
medaille mee terug uit Roosendaal; het duet werd 7e en 
ook de ploeg van 5 zwemsters nam het brons mee terug 
naar Alphen. Bij de interregio van de categorie Age I 
werd onze soliste 4e, namen de meiden op het 
onderdeel duet de zilveren plak mee terug naar Alphen; 
de ploeg eindigde op een mooie 5e plek. Een week 
ervoor was de interregio Vrije Combinatie waar onze 
combo van de senioren en onze combo van 
age2/junioren een gedeelde zilveren medaille 
bemachtigden. Al met al dus wederom nationaal 
successen waar we trots op zijn!!  
Tijdens de regiokampioenschappen uitvoeringen namen 
de AZC meiden 7 gouden, 4 zilveren en 1 bronzen 
medaille mee naar huis. Een hele mooie uitslag die laat 
zien dat we goed presteren in de regio.  
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KNZB Talentteam  

Voor het tweede jaar op rij zwom onze Age II zwemster 
Merel Leuring een KNZB-duet op zowel juniorenniveau 
als op Age II niveau samen met een zwemster van ACZ 
zwemster. Tijdens de Interregio’s op beide niveaus 
wonnen zij goud net als op de NJK en de NK Synchro 
Beat! Een geweldig resultaat, waar we super trots op 
zijn. Na de prestatie op de NJK, mocht Merel met haar 
partner van het juniorenduet ook uitkomen voor 
Nederland op de EJK in Praag, waar zij met hun 
uitvoering boven verwachting naar een prachtige 11e 
plaats zwommen, een supermooie ervaring! 

Regioploeg  

In regio West is afgelopen seizoen verder gebouwd aan 
de ‘regioploeg’ waarin de beste meisjes van de regio uit 
geboortejaar 2007 en 2008 extra trainen op de 
zondagen. Het doel hiervan is om de ‘talenten’ binnen 
de verenigingen een extra uitdaging te bieden. 
Uiteindelijk hebben deze meisjes in 2019 meegedaan 
aan het Vlaams Open Miniemen (Age1) en behaalden 
hier een gouden medaille! In deze ploeg zwommen 3 
meisjes van de AZC Age I ploeg mee. Twee van deze 
meisjes zijn ook uitgenodigd om mee te doen met 
trainingen in het KNZB-talentencentrum en één hiervan 
is nu zelfs uitgenodigd om bij de KNZB mee te trainen. 

Nederlandse Kampioenschappen (NK)  

Het eerste NK was het NK Senioren en NK Masters in 
Heerenveen. Op zaterdag 26 januari zwom ons 
seniorenduet met hun korte kuur naar een mooie 5e 
plaats. Uiteraard deed ook de ploeg mee; zij werden op 
0,3 punt na net 4e in de voorrondes en hielden deze 
plek vast tijdens de finale op zondag 27 januari.  

Bij de masters werd het duet 30-39 2e in de voorronde 
en wisten deze zilveren plek te behouden in de finale. 
Het masterduet 25-29 werd 2e met hun technische kür, 
zakten helaas een plekje in de finale, maar behaalden 
dus toch nog een bronzen plak. Voor het eerst sinds 
jaren deden we ook weer met een ploeg mee bij de 
masters en deze meiden behaalden de gouden 
medaille!  

Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen 
(NJK) in Zwolle op 7 april werd er op zaterdag eerst 
techniek gezwommen, waarbij een bronzen medaille 
werd behaald door onze soliste. Daarna zwom zij met 
haar uitvoering in een sterk juniorenveld naar een 
mooie 4e plaats. Het duet behaalde een nette 7e plaats 

en de ploeg liet een super strakke uitvoering zien en 
werd op 0,08 punten van de nummer 3 net aan 4e.  

In het weekend van 13 en 14 juni vond de Synchro Beat 
plaats in Amsterdam. Op zaterdag werd eerst de 
techniek gezwommen, waarbij alle uitvoeringen zich 
plaatsten voor de finales en er ook nog een bronzen 
medaille behaald werd in de Age II categorie! Onze 
resultaten: De Age I solo werd 5e, maar het duet 
behaalde het zilver! De ploeg zwom als nooit tevoren 
en eindigde op de 4e plaats, net naast het podium 
ondanks het feit dat ze maar met zijn vijven waren. Een 
knappe prestatie dus!  

Bij de Age II categorie scoorden we ook goed: de solo 
behaalde wederom een 3e plaats. Het AZC duet werd 
5e en de ploeg 2e! Hier zijn we uiteraard super trots op; 
we laten hiermee zien dat we echt weer mee doen in de 
top van Nederland. Op zaterdag werd aan het eind van 
de dag ook nog het NK Vrije combinatie gezwommen. 
Hier deed AZC met twee ploegen aan mee en die 
behaalden een 5e en 7e plaats. Allemaal uitslagen waar 
we trots op kunnen zijn. 

 
De resultaten in het afgelopen seizoen laten zien dat we 
zowel regionaal als nationaal goed mee doen en prijzen 
weten binnen te halen. Daarnaast hebben we het 
afgelopen jaar met een groot aantal zwemsters mee 
gedaan aan de verschillende Nationale 
Kampioenschappen. Ook bij de onderbouw zijn er in het 
afgelopen seizoen veel diploma’s en medailles behaald. 
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Fryslân Open 

Onze masterploeg heef afgelopen seizoen ook nog 
meegedaan aan het Fryslân Open, wat in Heerenveen 
werd georganiseerd op 18 en 29 mei. De masterduetten 
behaalden zowel in de categorie 25-29 als 30-39 de 
bronzen medaille; de ploeg sleepte de gouden medaille 
in de wacht. 

Eindshow  

Op zondag 13 juli heeft de afdeling het seizoen 
afgesloten met een spetterende eindshow voor ouders 
en andere belangstellenden met het thema “Ik hou van 
Holland”. Dit was een groot succes en een geweldige 
manier om een lang seizoen mee af te sluiten. 

 
 

Ingrid Braxhoven 
Synchrooncommissie 

 

Jaarverslag Afdeling Start4AZC 
seizoen 2018-2019 

Seizoen 18/19 begon en eindigde zonder ‘echte’ 
coördinator voor deze prachtige afdeling. 

Gelukkig is de trainersstaf nog steeds even enthousiast 
en wordt het programma met de jonge kinderen met 
veel plezier wekelijks doorlopen.  

We begonnen het seizoen met een voor onze 
maatstaven gering aantal kinderen. Gelukkig groeide 
het aantal deelnemende kinderen door het seizoen 
heen gestaag. Naast de reguliere instroom was er vanuit 
de initiatieven van onze verenigingsmanager ook wat 
tijdelijke instroom vanuit het buurtinitiatief TOM. 
Ondanks het grote enthousiasme van deze 
deelnemende kinderen leverde dat niet bij tot 
lidmaatschappen.  

Ook dit seizoen stromen kinderen door naar de 
afdelingen binnen AZC. Helaas stoppen er ook leden 
omdat ze toch andere sporten ambiëren. Bij elke 
afmelding of melding van doorstroming naar een 
afdeling binnen AZC valt de grote waardering van de 
ouders op. Met veel dank aan de enthousiaste 
trainersstaf wordt afscheid genomen. Een mooie pluim 
op het werk van onze trainers! 

Het programma werd ook dit jaar opgebouwd met 
reguliere lessen waarin alle disciplines aan bod komen. 
Daarnaast werd er natuurlijk ook weer vriendjesdagen 
georganiseerd, als ook gekleed zwemmen en ouders 
meezwemdag. Helaas vond het sponsorzwemmen geen 
doorgang waardoor ook het einde seizoenuitje naar een 
speeltuin moest worden geskipt. Erg jammer, volgend 
seizoen moeten we dat beter doen! 

 

Marcel In der Maur 
Coördinator REZ a.i. 
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Jaarverslag Afdeling Waterpolo 
seizoen 2017-2018 

Terugkijkend op het vorige seizoen heeft AZC 
Waterpolo weer veel hoogtepunten meegemaakt. Zo 
werd CM en CJ kampioen in hun klasse en werd AZC H1 
voor de 26e keer bekerkampioen!  

 

Als combiteam met OZV hebben de CM en BM een 
geslaagd seizoen achter de rug! 

 

 

Met de grote clubactie, rozenactie en de vriendenloterij 
wordt er een goede bijdrage geleverd aan de begroting 
van AZC.  

Naast de sportieve resultaten heeft de waterpolo 
afdeling een gezellige verenigingssfeer met diverse 
geslaagde evenementen; zoals de beerpong avond, pre-
Xmas pubquiz en een zeer leuke seizoensafsluiting in 
zwembad de Hoorn met BBQ! In juli 2019 organiseerde 
AZC wederom een succesvol Minipolotoernooi.  

Hieronder een overzicht van het seizoen 2018-2019 per 
team: 

• EG2: Eindigt als 7e in Gemengd E2e klasse B. 
• EG1: Eindigt als 5e in Gemengd E1e klasse A. 
• DG2: Eindigt als 1e in de Gemengd D 2e klasse A met 

dispensatie spelers.   
• CJ: Zijn kampioen in de Jongens C 1e klasse A. en doen 

mee met onofficiële NK in Hilversum 
• BJ: Eindigt met dispensatie spelers als 1e in Jongens B 

1e klasse A.  
• CM: Zijn kampioen in de Meisjes C1e klasse A.  
• BM: Eindigt als combiteam met OZV als 3e in de 

Meisjes B1e klasse A.  
• Da1: Eindigt als 6e in de dames 2e klasse B.  
• H7: Eindigt als 4e in de 4e klasse B. 
• H6: Eindigt als 6e in de 3e klasse B. 
• H5: Eindigt als 5e in de 2e klasse B. Hebben in 2019-

2020 de ambitie om te promoveren.   
• H4: eindigt als 5e in de reserve 2e klasse.  
• H3: eindigt op de 3e plaats in reserve 2e klasse, maar 

promoveert alsnog naar de reserve 1e divisie.  
• H2: speelt zich veilig in reserve eredivisie 
• H1: Voor het tweede achtereenvolgende jaar winnen 

we de KNZB-Beker. In een sfeervolle en spannende 
finale wordt in het Hofbad in Den Haag met 11-10 
gewonnen van GZC Donk. Wordt sportploeg van het 
jaar in Alphen aan den Rijn. In de halve finale play-offs 
om landstitel wordt AZC helaas in de 3e beslissende 
wedstrijd via strafworpen uitgeschakeld door ZVL-
1886. 

Namens de afdeling waterpolo 
Chris Boot 
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Jaarverslag  
Afdeling Zwemmen/AZC Swimming 

seizoen 2018-2019 
Algemeen: 

Het seizoen 2018-2019 is een goed jaar geweest waarin 
we een transitie hebben ingezet ondanks dat het 
ledenaantal is teruggelopen. Inmiddels beschikt de 
afdeling Wedstrijdzwemmen, dat overigens miv. dit 
seizoen AZC Swimming heet, over voldoende geschoold 
kader. Komend seizoen zal de nadruk liggen op 
ledenwerving, sponsoring en vrijwilligers, maar ook op 
het meer faciliteren van onze meest enthousiaste 
zwemmers. 

Voor komend seizoen dus een spannend maar vol 
vertrouwen jaar voor de boeg. De zwemcommissie 
bestaat momenteel uit: 

Joeri Stoffels Voorzitter 

Carmen Bootsma Technische Commissie 

Marion Casteleijn Secretariaat 

Sandra Daamen, Tamara Nooitgedacht Wedstrijdsecr& 
Monique Remst, Esther Woerdam Officials 

Monique Munnik Activiteiten Commissie 

Peter Bootsma Penningmeester 

Michael Go  Kleding\ PR  

Op dit moment heeft de zwemafdeling ongeveer 100 
zwemmende leden, een daling t.o.v. het vorige seizoen. 
Komend seizoen ligt hier dan ook de uitdaging.  

Naast de groepen Minioren en Junioren hebben we ook 
nog de groep Masters en doen we aan ouderzwemmen 
tijdens de trainingsuren, die allen graag onder 
begeleiding willen trainen van de trainers van 
Wedstrijdzwemmen. Daarnaast trainen leden van 
andere AZC-afdelingen mee.  

Trainers 

Ook dit seizoen stond in het teken van het opleiden van 
de zwemmers die eigenlijk al trainingen verzorgden. Het 
verzorgen van de trainingen bij Start4AZC is wederom 
een succes gebleken, vooral door de enthousiaste 
trainers.  

Sportieve resultaten 

In de nationale vereniging competitie hebben wij ons 
helaas niet weten te handhaven. In de traditionele 

Vijfkamp zijn we dit seizoen derde geworden. Vanuit de 
groep Masters zijn er AZC zwemmers geweest op het 
NK Masters op de lange en korte baan met tevens 
sportieve successen. Ook zijn er 5 AZC Masters naar het 
officiële WK voor Masters gegaan. Voor het eerst in de 
historie van de zwemafdeling startte er een AZC 
estafette op een WK!!! Gewoon supergaaf dat AZC op 
een dergelijk evenement is vertegenwoordigd. 

Secretariaat en Wedstrijdsecretariaat 

Dankzij een aantal vaste groep vrijwilligers lopen beide 
onderdelen goed. Nieuwe mensen zijn overigens altijd 
welkom. Dit geldt overigens ook voor de andere 
onderdelen van AZC Swimming. 

Activiteiten 

Er zijn veel activiteiten geweest zowel voor onze 
zwemafdeling alsmede verenigingsbreed. Een aantal 
lichten wij hier uit: 

1. Filmavond in zwembad 
In samenwerking met Thermen2 hebben wij aan het 
einde van het seizoen een leuke filmavond gehouden in 
het bad voor de jongste zwemmers. 

2. Seizoensafsluiting 16+ 
In juni hebben wij als afdeling een geslaagde BBQ 
gehouden ter afsluiting van het zwemseizoen. 

3. Kamp 
Uiteraard is het inmiddels klassieke groot-AZC kamp is 
wederom een succes geworden. Wij zien dit als een van 
de belangrijkste momenten waarbij wij de afdelingen 
kunnen verbinden.  

Sponsoring 

Een aantal partijen zijn benaderd voor het komend 
seizoen. Doel voor komend seizoen is het aantal 
sponsoren uit te breiden.  

Vooruitblik 2019-2020 

In het komende seizoen zal de nadruk liggen op het 
investeren in onze leden, ledenaanwas en ons jaarplan.   

Op deze manier hopen wij verdere continuïteit te geven 
aan het sportief en financieel gezond houden en 
verbeteren van AZC Swimming. 

Namens de commissie en de trainersgroep, 

Joeri Stoffels 
Voorzitter wedstrijdzwemcommissie 


