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Nieuwsbrief 
Omdat we de leden maar in beperkte mate en kleine groepen zien willen we jullie 
middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en 
bijzonderheden. 
Als bestuur zijn we druk bezig met de planning voor volgend jaar, maar dat kost 
tijd, iets wat iedereen tekort komt. Ook de afwezigheid van een voorzitter is erg 
voelbaar en een groot gemis. Naast de oproep voor nieuwe vrijwilligers voor de 
zwemafdeling verderop in deze nieuwsbrief, blijft de vacature voor voorzitter ook 
van kracht. Op deze manier verder gaan is niet wenselijk en goed voor de 
vereniging! 
In juli (iets later dan normaal) willen we de ALV plannen en hopelijk kan dat tegen 
die tijd ergens in een zaaltje zodat we elkaar kunnen zien. Uiteraard volgt de 
uitnodiging hiervoor later nog. 
Eventuele vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunnen altijd gestuurd 
worden naar: secretaris@zpc-dzk.nl 
 
Het bestuur van Z&PC De Zeeuwse Kust 
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Buitentraining 
Toen het buitenbad van Heinkenszand open 
ging, hebben we onze kans gegrepen! Hop, 
lekker het buitenbad in. De kou viel mee, al 
was het voor de eerste groep zwemmers 
wel fris. Daarna volgden mooie avonden die 
ideaal waren om een duik te nemen in het 
buitenbad. Het was van korte duur. 
Inmiddels zijn we lekker weer allemaal 
binnen aan het zwemmen en waterpoloën! 

Versoepelingen! 
Goed nieuws! We gaan steeds weer een 
stapje meer richting normaal. Ook voor ons 
is het goed nieuws dat er per 5 juni meer 
versoepelingen komen. We mogen met 
meer personen in het zwembad zijn, wat 
betekent dat er ook weer meer getraind kan 
worden. Hoe dat er precies uit gaat zien? De 
trainers zijn nu hard aan het werk om de 
indeling rond te krijgen. Van je trainer krijg 
je bericht over wanneer je vanaf 5 juni weer 
welkom bent om te komen zwemmen of 
waterpoloën.  
 
 

Compensatieregelingen 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we als DZK in aanmerking komen voor 
compensatie voor het badwater dat we wel huren, maar niet hebben kunnen gebruiken. De 
compensatie van Q4 van 2020 is op dit moment nog niet bekend, maar we verwachten hier zeer 
binnenkort meer informatie over te ontvangen. De regering heeft aangegeven dat er ook voor 2021 
een compensatieregeling is. Optisport vraagt deze compensatie voor ons aan. Zodra we ook hier meer 
over weten zullen we jullie hierover informeren. Zodra we meer weten kunnen we de compensatie ook 
op een passende manier doorgeven aan onze leden.  



 
 
 
 
 
 
 
Dringende oproep van de zwemafdeling. 
Na jarenlang voor de zwemvereniging de wedstrijdinschrijvingen verzorgd te hebben, ook 
nadat haar eigen dochter Judith DZK al lang verlaten had, heeft Yvonne Stap besloten 
hiermee te stoppen. Hoewel wij dit betreuren, is het heel begrijpelijk dat zij haar tijd wil 
gebruiken voor andere dingen. Uiteraard zijn wij haar erg dankbaar en willen wij op gepaste 
wijze, hopelijk tijdens de komende ALV, afscheid van haar nemen. Yvonne, heel erg bedankt 
voor je geweldige inzet en we zullen je zeker missen. 
We zoeken dus op korte termijn een vervang(st)er of nog liever meerdere personen om de 
werkzaamheden van Yvonne over te nemen. 
 
Werkzaamheden Inschrijvingen@zpc-dzk.nl 
 

Belangrijk is dat onderstaande taken te verdelen zijn onder verschillende 
vrijwilligers. 
 

• Zwemkalender wedstrijden invoeren die door de Hoofdtrainer zijn aangewezen en door 
Regio Zuid en/of KNZB 

• Alle inschrijvingen voor wedstrijden in Team Manager volgens zwemkalender en evt. extra 
toegevoegde wedstrijden: 

➢ Competitie A + B team 
➢ Fundament wedstrijden 
➢ Minioren wedstrijden 
➢ Circuit wedstrijden 
➢ Zeeuwse Kampioenschappen zomer en winter 
➢ Masters 
➢ NJJK ONK en ONMK 

• Alle inschrijvingen worden bijgehouden op de zwemkalender DZK bij “Inschrijvingen” 

• Uitnodigingen versturen voor bepaalde wedstrijden (zoals Fundament, Minioren en 
Competitie) 

• Uitslagen verwerken in Team Manager en op zwemkalender bijwerken. 

• DZK-officials uitnodigen voor wedstrijden zowel thuis als uit 

• Inschrijvingen en afmeldingen verwerken bij de desbetreffende organisaties 

• Vragen van ouders beantwoorden over wedstrijden. 

• Nieuwe leden en leden die opzeggen, via Jolanda (ledenadministratie), bijwerken in Team 
Manager m.b.v. Sportlink 

Het aantal uren is afhankelijk hoeveel wedstrijden er in een bepaalde periode zijn en of het dagelijks 
bijgehouden kan worden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  

Daarnaast heeft Jeanine Faes aangegeven ook te stoppen met de wedstrijdorganisatie komend 
seizoen. Dus ook hiervoor zoekt de vereniging vervanging.  
 

Ook hier kunnen de taken verdeeld worden onder meerdere vrijwilligers.  
 
Deze werkzaamheden bestaan uit: 
 

• Samen met een team vrijwilligers zorg je voor de wedstrijdorganisatie van 
zwemwedstrijden georganiseerd door DZK; 

• Je coördineert de werkzaamheden die passen bij het organiseren van een wedstrijd; 

• Je zorgt ervoor dat er genoeg vrijwilligers bij de wedstrijden aanwezig zijn zodat alle taken 
verdeeld kunnen worden; 

• Je bewaakt samen met de penningmeester het depot startgeld; 

• Je woont vergaderingen van de zwemcommissie en de zwemcommissies Zeeuwse 
verenigingen bij; 

• Je overlegt met andere verenigingen uit de Hoofdklasse hoe de wedstrijden verdeeld 
worden. 
 

Als coördinator wedstrijdorganisatie wedstrijdzwemmen besteed je ongeveer 25 uur aan 
werkzaamheden voor een wedstrijd. Hierbij hoort 15 tot 20 uur bij wedstrijdvoorbereiding en 10 
uur op de wedstrijddag zelf. DZK organiseert ongeveer 4 wedstrijden per seizoen.  
Je werkt niet alleen. Samen met je team zorg je ervoor dat alle vrijwilligers en gasten goed 
ontvangen worden en met plezier hun wedstrijd in Vlissingen zwemmen! 
 

Concreet betekent dit dat wanneer er geen opvolging komt voor de 
wedstrijdorganisatie en de wedstrijdinschrijvingen door Z&PC De Zeeuwse 
Kust niet deelgenomen kan worden aan zwemwedstrijden het komend 
seizoen. De oproep is dus:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Openwater zwemmen 
 
Gelukkig gaan de temperaturen (zowel van de lucht als het water) wat omhoog de komende 
week, dus hopelijk kan DZK ergens in juni starten met de openwater trainingen. Ook in de hoop 
dat er later in het seizoen weer wedstrijden georganiseerd mogen / kunnen worden. Houd de 
mail in de gaten want binnenkort zullen jullie hier meer nieuws over ontvangen!  
 
 
En om twijfelaars over de streep te trekken, lees het bericht van onderstaande link: 
5 redenen om te gaan zwemmen in open water 

Masterzwemmer Bart de Bruin 
 
Op 26 juni gaat “onze” masterzwemmer Bart de Bruin zwemmen in 
het Kanaal door Walcheren van Vlissingen naar Arnemuiden voor het 
goede doel: een tocht van ongeveer 12 km. Hoewel hij nooit eerder 
in openwater zo’n grote afstand gezwommen heeft, gaat hij nu de 
uitdaging aan om geld in te zamelen voor Compassion in haar strijd 
tegen armoede bij kinderen. 
Sponsoring is van harte welkom en meer informatie is te vinden via:  
 
https://home.muskathlon.nl/deelnemers/bart-de-bruin 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/05/5-redenen-om-te-gaan-zwemmen-in-open-water/
https://home.muskathlon.nl/deelnemers/bart-de-bruin

