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Bij de start van seizoen 2018-2019 heeft de voorzitter van het eerste uur 

van de BC, Jan Kees Mol, zijn functie overgedragen aan Netty Tiggelman. 
Samen met secretaris Bastiaan Bijvanck, penningmeester Ad van ‘t 

Westende, bestuursleden Erik Walraven en Marcel Kort en voorzitter van 
de vereniging Betinho de Voogd vormden zij dit seizoen het bestuur. 

Positief van deze samenstelling was dat meerdere takken van de 
vereniging vertegenwoordigd waren terwijl Netty als nieuwkomer bij DZK 

veel vragen kon stellen. 
 

Er is vanaf oktober 2018 zes maal vergaderd: iedere dinsdag van iedere 

eerste week van de even maanden. Vaste punten van de agenda waren 
financieel overzicht, verenigingsinformatie, evenementen.  

Extra agendapunt tot juni was het ontwikkelen en uitvoeren van de 
enquête voor de sponsoren: doel was om alle huidige sponsoren te 

bevragen over motivatie, verwachtingen, meningen, ideeën en wensen 
teneinde de sponsoren beter te kunnen bedienen. Korte samenvatting  

volgt hierna… 
 

De financiële positie van de BC gaf ruimte om de afdelingen, de  
commissies, het bestuur van de vereniging nadrukkelijk te vragen naar 

hun verlanglijst: aandacht voor materialen, clinics, 
trainingsmogelijkheden. Dit was nieuw, maar het is goed gelukt: voor de 

BC zeker de manier om dit ieder seizoen te vervolgen. 
 

De evenementen Kanaalrace 2018 en 2019, het Sportcongres van 

Sportraad Vlissingen, de clinic van Ranomi Kromowidjojo en Ferry 
Weertman, de Nieuwjaarsreceptie 2019, “ DZK kleurt oranje” zijn in goed 

overleg financieel ondersteund.  
De zwemmers kregen nieuwe badmutsen, sets met flippers, goggles en 

diverse spel- en trainingsmaterialen.  
Een opblaasbaar waterpoloveld is aangeschaft: wachten is op het eerste 

evenement of clinic! 
De promotiefilm van DZK en het eerste sponsorpromotiefilmpje zijn klaar 

en ook de website kon vernieuwd worden. 
Voor het bad wordt een onderwatercamera-systeem opgezet. 

En ook voor het bad wordt onderzocht hoe, en wanneer, de aantikplaten 
vernieuwd kunnen worden. 

 



Wat gaat er komend seizoen gebeuren, met BC ondersteuning? 
- De attenties voor de vrijwilligers 

- Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2020 

- Sponsorbijeenkomst 
- ……..wat de commissies/afdelingen/bestuur indienen aan wensen 

 
En de enquête resultaten: 

35 % respons 
80 % zgn. “warme” betrokkenheid, 20 % : sport voor personeel belangrijk   

93 % tevreden over communicatie 
100 % tevreden over de sponsoruitingen op LEDscherm en site  

70 % wensen voor meet&greet met topsporters en -clinics, 
themabijeenkomsten, netwerkborrels. 

15 % geen interesse voor uitnodigingen, 
0 % voor zwem-activiteiten voor en met personeel 

 
Onze conclusies: 

Communicatie, website en LED-scherm minimaal zo houden, evt. 

versterken 
Samen met de vereniging aandacht besteden aan activiteiten waar  

thema’s aan de orde komen, waar ge-netwerkt kan worden en waar 
topsport bekeken of ervaren kan worden. 

 
 

Financiële wensen van de BC: 
- Behoud en uitbreiden van sponsoren 

- Meer aandacht c.q. promotie van de Sponsorkliks 
- Alternatieve actie onderzoeken ter vervanging van Grote Clubactie 

 
Bestuur: 

Het rooster van aftreden van de bestuursleden van de BC zorgt ervoor dat 
er een vacature is ontstaan voor de secretarisfunctie. En de nieuwe 

voorzitter van de vereniging zal Betinho ook in de BC vervangen. 

Aanvulling met één of twee leden zou fijn zijn… 
 

Huidige samenstelling:  
Voorzitter      Netty Tiggelman 

Penningmeester   Ad van ’t Westende 
Secretaris    vacant 

Algemeen lid   Erik Walraven 
Namens de vereniging   Betinho de Voogd 

 
Tot slot wensen wij jullie allen een gezond en sportief nieuw seizoen! 

 


