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"Zorg altijd voor die 100% inzet, want zonder inzet haal je het ook niet in een wedstrijd." 
"100% inzet betekent niet continu maximaal hard zwemmen, maar je trainingsoefeningen goed uitvoeren." 
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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Allereerst de beste wensen voor een voorspoedig, gezond en sportief 2017! 
 
Het zwemseizoen 2016-2017 begint direct met een wedstrijd voor een selecte groep zwemmers 
die voldeed aan de limieten voor de Winterkampioenschappen van onze kring Amsterdam-'t Gooi. 
Zij zullen op 7/8 en 14/15 januari aanstaande laten zien wat zij waard zijn. Een mooi begin van het 
nieuwe jaar. 
 
Maar dit alles gaat bij een zwemvereniging alleen als daar hulp van vrijwilligers/ouders bij komt. 
Met een mooi woord: ouderparticipatie. Denkt u nu: "Ja, maar ik betaal toch om mijn kinderen te 
laten zwemmen, dan hoef ik verder toch niets te doen? Daar zijn toch betaalde trainers voor?!" 
Nou, dan kan ik u vertellen dat u in dat geval véél te weinig betaalt! Er zijn zwemverenigingen 
waarbij soms tot € 800 euro per jaar moet worden betaald. En zelfs dan wordt er nog inzet van u 
verwacht…. Inzet van ouders is namelijk een normaal verschijnsel, niets iets unieks. En dat 
gebeurt vrijwillig, bij het wedstrijdzwemmen zonder vergoeding. 
 
Gelukkig hebben we een aantal zeer behulpzame ouders. Met name zijn dit de trainers, het 
wedstrijdsecretariaat en de officials, zonder verder alle vrijwilligers bij wedstrijden overigens tekort 
te willen doen. Maar bekijken we de namen, dan zien we veel dubbele namen. Vaak vervult een 
vrijwilliger wel 2 taken, bijvoorbeeld 1x per week assisterent trainer en incidenteel official bij 
wedstrijden. Feitelijk is er een klein aantal ècht helpende ouders op ons huidige aantal van 90 
zwemmers (begin 2017). Een verhouding van circa 1 actieve ouder op 7 zwemmers, oftewel een 
ouderparticipatie van minder dan 15%. Conclusie: een teleurstellend lage ouderparticipatie! 
Landelijk ligt dit percentage bij sportverenigingen boven de 30%. 
 
Aan u om daar dit jaar verandering in te brengen! Uw goede voornemen voor 2017: 

 Ik word vrijwilliger bij de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 

Een makkelijker te verwezenlijken voornemen is er bijna niet. Rest voor u de vraag: "Wat kan ik 
doen?!". Daarop kan ik prima antwoord geven. Een korte opsomming van opties waaruit u kunt 
kiezen: 
 



 

Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 
woensdag 4 januari 2017 

Nieuwsbrief 6.01 - Vrijwilligers 

 

 
 
 
 

 
 
"Zorg altijd voor die 100% inzet, want zonder inzet haal je het ook niet in een wedstrijd." 
"100% inzet betekent niet continu maximaal hard zwemmen, maar je trainingsoefeningen goed uitvoeren." 
 

Pagina 2 van 2 
 
 

Zwemcommissie: regelt zaken rond wedstrijden, zoals inschrijvingen, startgelden, organisatie 
van wedstrijden in het Bijlmerbad en vervoer naar wedstrijden elders. Tijdsindicatie: 1 vergadering 
per maand van 2 à 3 uur plus activiteiten wanneer nodig. 
 
Officials: na een korte cursus ben je al bevoegd om wedstrijden te "klokken", als tijdwaarnemer. 
Je bent dan doorgaans actief op wedstrijden waar je eigen kind toch al zwemt, dus dan heb je 
daar ook wat te doen. Tijdsindicatie: 2 tot 8 uur per maand. 
 
Trainers: geven training op basis van het trainingsschema van de hoofdtrainer. Kinderen 
zwemles geven is soms simpeler dan het lijkt. Moet ik alle slagen kennen? Nee. Moet ik zelf 
kunnen zwemmen? Nee; hoewel wel handig. Dus ga niet op de tribune kijken, maar leveren een 
uiterst nuttige bijdrage! Tijdsindicatie: vanaf 45 minuten per week. 
 
Bestuursleden: geven leiding aan de zwemvereniging. Vergaderen iedere 3 weken en regelen 
verder allerlei zaken ten goede van de leden. 
 
En daarnaast is er nog een aantal activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van de 
Duitsland-trip (het "zomerkamp"), de zwemvierdaagse en het schoolzwemkampioenschap, dus 
voor iedereen is er wel wat leuks te doen. 
 
N.B. eigen initiatief wordt uiteraard zeer gewaardeerd, dus spreek ons rustig eens aan! 
 
De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 kan slechts bestaan dankzij de inzet van 
vrijwilligers. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Leendert Hageman 
 
Hoofdtrainer Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 

  


