
 

Van de Voorzitter van Z&PC De Zeeuwse Kust 
Februari 2022 

Beste Leden, ouders en bekenden, 

Graag wil ik langs deze weg laten weten dat we als vereniging druk bezig zijn om alles weer op 

orde te krijgen na een TURBULENT jaar. 

Wat bij bestuur en de vereniging hoge prioriteit heeft zijn de volgende zaken: 

• Plan werving NIEUWE leden 

• Bezetting/wisseling  bestuursleden en vrijwilligers 

• Op orde krijgen ALLE online berichtgevingen: DZK site, Facebook, Instagram, het grote 

scherm in het zwembad enz. 

 

 

1. Plan werving NIEUWE leden. 

Voor de werving NIEUWE leden zijn Jasmijn en Sem al erg druk bezig om scholen te benaderen op 

een eigentijdse wijze. Hier horen jullie op korte termijn meer over. 

Maar het is zeker niet onbelangrijk dat IEDEREEN zich inzet om onze vereniging te laten groeien. 

We hebben veel te bieden en niet iedereen weet dat. 

Dus praat met vrienden, kennissen, sporters, op school, op verjaardagen, op je werk of waar dan 

ook over jou passie “ZWEMMEN en/of POLO”. 

Hierdoor komt er beweging binnen de vereniging maar ook bij iedereen die op het punt staat op 

weer een sport op te pakken of te beginnen. 

En….we hebben een sport met de minst blessure gevoeligheid. 

 

2. Bezetting en wisseling bestuur en vrijwilligers. 

Dit jaar wisselen er 3 bestuursleden omdat zij hun volledige termijn bereikt hebben: 

Marijke van Hoek  Secretaris 

Corline Meulmeester  Voorzitter Zwemcommissie 

Jolanda Van Haren  Bestuurslid Algemeen 

Bestuurslid Algemeen Nog aan te vullen 



Verder kunnen we op alle fronten nog vrijwilligers gebruiken, die hard nodig zijn, om vereniging op 

alle onderdelen goed te kunnen laten functioneren. 

Per direct hebben we vervanging nodig voor de inschrijvingen voor zwemwedstrijden! 

Nu komt het vaak op enkele vrijwilligers neer die vele taken moeten vervullen. 

Een vereniging is als een grote Familie, die alles voor elkaar over hebben, elkaar helpen in 

moeilijke tijden en samen successen vieren. En NATUURLIJK er gewoon voor elkaar zijn! 

Vandaar de oproep, ben je bereid iets extra’s te doen, kun je een taak vervullen, wil je de 

vereniging helpen of heb je een kwaliteit die we goed kunnen gebruiken binnen de vereniging: 

LAAT HET ONS WETEN, WE HEBBEN JULLIE HARD NODIG. 

 

3. Het op orde krijgen ALLE online berichtgevingen: DZK site, Facebook, Instagram, het 

grote scherm in het zwembad enz. 

Zijn er binnen de vereniging leden en/of ouders die bereid zijn en / of kennis hebben van online 

berichtgeving? We willen heel graag met jullie in contact komen om een stabiel team te vormen 

op vele gebied. 

Denk hierbij aan: promotie filmpjes, advertenties, redactionele stukjes, online zetten via 

Instagram, Facebook, andere platforms, DZK , nieuwsbrief , maandthema site enz. enz. 

Het is zowel voor NIEUW te ontwikkelen onderdelen als ook het onderhouden van diverse 

onderdelen: 

LAAT HET ONS WETEN, WE HEBBEN JULLIE HARD NODIG. 

 

Voor alle gevraagde taken, vrijwilligers, bestuursleden gaan we een prima begeleiding verzorgen en een 

juiste taakomschrijving overhandiggen. 

Voor wat betreft bestuursleden zijn we van mening dat deze optimaal ingewerkt/begeleid worden alvorens 

definitief toetreden. Maar dat er ook een traject is nadat deze operationeel zijn met ondersteuning en 

begeleiding. 

Met andere woorden we gooien je niet gelijk in het diepe maar leren je eerst met kurken je drijvende te 

houden om daarna goed getraind de taak op je te nemen. 

En bedenk: 

Waarom is water zo belangrijk? 

Omdat het niet in de war kan raken. 

 

Tot ziens, 

Cees Bergmans 

Voorzitter Z&PC De Zeeuwse Kust 


