JAARVERSLAGEN
SEIZOEN 2017 – 2018
AFDELINGEN DAW
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JAARVERSLAG
WATERPOLO DAW
SEIZOEN 2017 - 2018
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Jaarverslag over het seizoen 2017-2018 en doelstelling voor seizoen 2018/2019
COMMISSIE

Waterpolo

Commissieleden

Pieter de Boer, voorzitter & herenwaterpolo
Rob Jonker, coördinator jeugdwaterpolo/miniwaterpolo
Sven de Goede, coördinator scheidsrechters
Alexander Smit, coördinator W-officials
Harold van Wouwen, coördinator waterpolo materialen
Frank Verlaan, trainer/coach waterpolo dames, trainer heren buitenselectie
Rick Bellekom, trainer/coach waterpolo heren selectie

Mutaties in 2017 - 2018

Saskia Kansen is gestopt als polosecrataris
Jan Koekenbier is gestopt als trainer/coach van de Dames waterpolo
Denise Plukker is aanspreekpunt geworden mbt de DAW kleding via de mail
te bereiken waterpolokleding@daw.nl
Joep Liefting en Kees Wit zijn begonnen om de wedstrijdplanning op zich te
nemen.
Frank Verlaan is begonnen als trainer voor de Dames waterpolo
Waterpolo leden mutaties terug te vinden in de ledenadministratie

Doelstelling voor
2018/2019

Handhaving van heren 1 in de bond
Handhaving van dames 1 in de bond
Aansluiting van jeugd meiden naar dames 1 en 2
Heren 2 kampioen in de reserve 1ste klasse
Indien mogelijk 3 trainers opleiden
Alex Meijer opleiden tot scheidsrechter
Afgevaardigde vinden voor de waterpolo afdeling in het bestuur van DAW
W-official cursus organiseren. Organisator Alexander Smit via de mail:
wofficials@daw.nl

Behaalde doelen
2017/2018

Handhaving van heren 1 in de bond
Handhaving van dames 1 in de bond
Promotie heren 2 naar reserveklasse na behalen van kampioenschap
DAW is sterk vertegenwoordigd in de organisatie van de waterpoloschool
De scheidsrechters hebben hun quotum weer gehaald met betrekking op het
minimum te fluiten wedstrijden
Alex Meijer is verenigingsscheidsrechter geworden
Frank Verlaan is einde van het seizoen begonnen als trainer/coach voor de
dames waterpolo

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

Waterpolokamp jeugd in Montenegro
Mede organisator van de waterpoloschool
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Organisatie minipolotoernooi
Jeugd toernooi met BBQ tbv jubileum

Geplande activiteiten
2018/2019

W-official cursus opzetten
Organisatie minipolotoernooi

Opgemaakt door

Pieter de Boer
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Mastercommissie
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Jaarverslag commissie over het seizoen 2017-2018 en doelstelling voor seizoen 2018/2019
COMMISSIE

Masterscommissie

Commissieleden

Alex Damen (voorzitter)
Kars Luttik
Jacqueline Tuin
Laura Badoux
Esther Steltenpohl
Maaike Vooren

Mutaties in 2017-2018

Er zijn in seizoen 2017-2018 4 mastersleden bij gekomen en er zijn 2 leden
gestopt.

Doelstelling voor
2018/2019

•
•
•
•

•
Behaalde doelen
2017/2018

•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

Deelname van minimaal 15 zwemmers aan de ONMK kb en ONMK
lb.
Het behalen van een of meerdere Nederlandse Masters Records op
een individuele of estafette afstand
Gemiddeld 5 zwemmers per ZMC wedstrijd afvaardigen
Grote ploeg naar Nijlen, België (minimaal 10 personen).
Minimaal 3 medailles halen op NK Open Water
4 individuele Nederlandse Masters Records en 2 Estafette
Nederlands Masters record.
Bij het EMK Slovenië zijn twee top 10 klasseringen behaald (een 6e
en een 8e plaats). In totaal nam 1 DAW masters deel.
De DAW masters hebben een 11e plaats behaald in het
medailleklassement bij de ONMK korte baan en een 6e plaats bij het
ONMK lange baan.
De succesvolle organisatie van de 6e ZMC wedstrijd in Alkmaar en 6
top 3 klasseringen in het ZMC Klassement (Allround of Sprint).
18 top 3 klasseringen bij de Wereld bedrijven Spelen in Nantes,
Frankrijk. Hieraan namen 2 DAW masters deel.
3 medailles bij de NK open water.
11 top 10 klasseringen in de Europese masters top 10 2017 (5 op
lang bad en 6 op kort bad).
3 individuele en 3 estafettes in de FINA top 10 2017 op kort bad
3 individuele en 5 estafettes in de FINA top 10 2017 op lang bad

• Diverse techniektrainingen;
• Wekelijkse core stability trainingen;
• Trainingskamp naar Heerenveen;
• Stripteasetraining;
• 3 keer mastersontbijt
• masters-bbq.
Wedstrijden 2017-2018:
• ZMC-wedstrijden, waaronder een eigen ZMC-wedstrijd in Alkmaar;
• ONMK korte en lange baan;
• Buitenlandse wedstrijd in Nijlen - België;
• Europese Masters Kampioenschap (EMK) in Slovenië;
• Deelname
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•
•

Diverse openwater wedstrijden.
Deelname diverse andere masterswedstrijden.

Geplande activiteiten
2018 / 2019

• Diverse techniektrainingen;
• Wekelijkse core stability trainingen;
• Trainingskamp;
• Stripteasetraining;
• 3 Keer een mastersontbijt organiseren;
• Organisatie nachtmarathon 100 jarig bestaan DAW
• Organiseren van een masters-bbq aan het einde van het seizoen.
Deelname wedstrijden:
• ZMC-wedstrijden, waaronder het organiseren van een eigen ZMCwedstrijd
• ONMK korte en lange baan
• Wedstrijd in Nijlen – België en Luxemburg
• European Masters Games Turijn
• Diverse openwaterwedstrijden
• Deelname diverse andere masterswedstrijden

Opgemaakt door

Masterscommissie
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Uitwisseling Bath Dolphin
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Uitwisseling Bath Dolphin-DAW
Op donderdagavond 29 maart mochten we de leden en het
bestuur van onze zustervereniging Bath Dolphin verwelkomen
in ons clubhuis. Voor vele oudere DAW en Bath leden een
warm weerzien, voor de jongere een (beetje spannende)
kennismaking.
Het weekend vol leuke evenementen, zoals een bezoek aan de
kaasmarkt, rondvaart, waterpolo clinic, gezamenlijk ontbijt om
daarna met een gids door de duinen te gaan wandelen (en dit
keer zijn we niemand kwijtgeraakt ;-).
Op zondag
hebben we
de
traditionele
wedstrijd
gezwommen, met voor iedere deelnemer een schitterend diploma.
Maandag zijn naar Volendam en Marken geweest. Het weer zat wat
tegen, maar desondanks was het erg leuk. Bij terugkomst in ons
clubhuis stond voor de gasten en gastouders een chinees buffet
klaar, waarna het al weer tijd was voor de afscheidsavond met DJ
De Singeltjesklubb. Ons uitwisselingslied 500 Miles van de
Proclaimers heeft meerdere keren de dansvloer gevuld.
Ondertussen hebben de uitnodiging om met Pasen 2019 naar Bath
met een ploeg DAWers ontvangen. De voorbereidingen hiervoor
starten we binnenkort.
Namens het organisatieteam: Tess de Boer, Monique Schaap, Joost
Hoetjes, Fred Heemstra, Benne van ’t Hoff en Hans Schoenmakers
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Kijk maar of je nog plek hebt voor onderstaande foto’s (hoeft niet).
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Trimzwemmers
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COMMISSIE

Trimzemmen

Commissieleden

Astrid van der Zijden
Linda Hoogenbosch – De Ridder
Wouter van Velzen
Marian van Mourik (Trainer)
Fred Heemstra (Trainer)

Mutaties in 2017/2018

-

Doelstelling voor
2018/2019

-

Juli 2018 – Lotta Stam stopt met lidmaatschap DAW en Commissie
ivm studie.
September 2018 – Kelly Pronk stopt met commissie ivm studie
September 2018 – Linda is commissielid geworden
Het verwelkomen van nieuwe leden
Zwemmers met plezier laten trainen en zn. het verbeteren van
techniek
50x50 einde seizoen, trainingsdoel

Behaalde doelen
2017/2018

-

Succesvolle deelname aan Clubkampioenschap, Marathon(masters)
Sfeer onder de trimzwemmers is goed en er wordt altijd een drankje
na de training gedaan.

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

-

Deelname nieuwjaarsduik, diverse evenementen ivm 100jarig
jubileum. Geslaagde pubbattle in ons clubhuis. Gezellige einde
seizoen borrel samen met de masters.

Geplande activiteiten
2018/2019

-

Evenementje zoals pubbattle met muziek in clubhuis (vrijdag 7
december 2018) voor heel DAW
Kerstborrel (optioneel)
Deelname aan clubkampioenschap
Trimzwemmers kamp weekend 21/22 september 2019
Einde seizoensborrel

Opgemaakt door

Wouter van Velzen
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Zwemmen
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Jaarverslagen commissies over het seizoen 2017/2018 en doelstelling voor seizoen
2018/2019
COMMISSIE

Zwemcommissie

Commissieleden

Zwemcommissie:
Valanee Moodley
Gerard Hoedjes
Marcel Snoek
Ralph Brink
Patrick Mul
Lars van der Velden
Zwemsecretariaat:
Monique Schaap
Dieuwertje Jorink
Ellen van der Velden
Valanee Moodley
Coordinatoren:
Saskia de Jonge
Ronald Hart
Melissa Zwaan
René van der Velden
Astrid van der Meij
Huub Delicaat

zwemsecretariaat
zwemsecretariaat
zwemsecretariaat / coördinator officials
badgeld administratie
coördinator talentcentrum
coördinator junioren
coördinator minioren
coördinator jeugd
coördinator senioren
coördinator landtraining

Mutaties in 2017/2018

1 september 2017 – Marcel Snoek voegt zich bij de zwemcommissie.
1 september 2017 – Constance van der Laan stopt als lid zwemsecretariaat.
1 januari 2018 – Dieuwertje Jorink voegt zich bij het zwemsecretariaat
1 juni 2018 – Marcel snoek stopt als lid zwemcommissie.

Doelstelling voor
2018/2019

Welke doelen heb je voor komend seizoen?
Om de communicatie soepeler te laten verlopen
Het opstellen van en werken met een sporttechnisch beleidsplan
Om veranderingen in het badwater voor elkaar te krijgen in samenwerking
met alle afdelingen
We willen de komende jaren gestaag groeien in ledenaantal bij Swim en Fun
(prioriteit!), minioren, junioren en jeugd/senioren en eventueel SuperSpetters.
Hierdoor wordt het realistischer om elk jaar ook meer zwemmers te laten
uitkomen op de Jaargangfinales, NJJK en ONK.

Behaalde doelen
2017/2018

1. Rust in de afdeling bewaren.
Dit is tot op zekere hoogte goed gelukt, gedurende het seizoen zijn er weinig
tot geen problemen geweest binnen de zwemafdeling.
2. Duidelijke organisatie opzetten.
Dit is in zekere zin gelukt, voorafgaand aan het seizoen is de organisatie van
de zwemcommissie gepubliceerd en gedeeld. Binnen het zwemsecretariaat is
dit ook gelukt en is er versterking gevonden.
3. Handhaving A-competitie.
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DAW heeft zich gehandhaafd in de A-competitie, in het seizoen 2017-2018
behaalde DAW de 13e plaats.
4. Langere voorbereidingstijd nemen voor evenementen en beleid.
Dit is af en toe niet gelukt, voornaamste reden hiervoor is dat er teveel zaken
speelden waardoor de aandacht niet goed verdeeld is.
5. Meer aandacht schenken aan de goede organisatie met de TC.
Dit is mede door de onduidelijkheid vanuit de KNZB moeilijk op gang
gekomen. Gedurende het seizoen was er op organisatorisch niveau veel
aandacht nodig om het in goede banen te leiden.
6. Een versterking voor het zwemsecretariaat.
Dit is gelukt, Dieuwertje Jorink is lid geworden van het zwemsecretariaat.
Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

Introkamp, georganiseerd door Ralph/Anna/Rene
Herfststage, georganiseerd door Lars/Ralph
Maastricht, georganiseerd door Chrisitaan, Ralph en René. (50 pers.)
Teambuildingsactiviteit, georganiseerd door Lars en Ralph. (70 pers.)
Techniekweekend, georganiseerd door Melissa/Ralph
Clubkampioenschappen georganiseerd door Ellen, Lars en Ralph. (80 pers.)
Seizoensafsluitende barbecue door Lars en Ralph. (140 pers.)
9 eigen georganiseerde wedstrijden:
- 1 competitieronde
- 4 limietwedstrijden (600+ personen)
- 1 clubkampioenschap
- 3 regiowedstrijden
48 wedstrijden waaraan is deelgenomen:
- 4 competitieronden
- 18 limietwedstrijden
- 9 wedstrijden op landelijk niveau (NK’s voor verschillende leeftijden)
- 17 regiowedstrijden (Regiokampioenschappen, -wedstrijden)
160 officials ingezet op verschillende wedstrijden/evenementen

Geplande activiteiten
2018/2019

Introkamp
100 jarig bestaan evenement
Herfststage
Maastricht
Techniekweekenden
Mei-stage
Pinkstertoernooi
Clubkampioenschappen
Eigen limietwedstrijden
Zola Cup - Antwerpen

Opgemaakt door

de zwemcommissie en zwemsecretariaat.
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Materiaal commissie

Jaarverslagen commissies over het seizoen 2017/2018
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COMMISSIE

Materiaal commissie

Commissieleden

Harold // Wim // Ralph

Mutaties in 2017

-

Geen

Doelstelling voor
2018/2019

•

Materiaal in orde houden en eventueel nieuw aanschaffen/repareren
indien nodig;

Behaalde doelen
2017/2018

•

Bijhouden materiaal, waar nodig reparaties uitgevoerd en defect
materiaal vervangen.

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

•
•
•
•
•
•
•

Waterpolodoel netten voor wedstrijd- & trainings doelen vervangen;
Nieuwe vangnetten achter wedstrijd doelen aangeschaft;
Nieuwe waterpolo ballen aangeschaft, (jaarlijks)
30 sec klokken 50 meterbad gerepareerd,
Diverse TL lampen &starters vervangen bij score bord;
Inrichting materiaal ruimte verbeterd dan wel bijgehouden;
Diverse (zwem/polo) materiaal bijgehouden, waar nodig
gerepareerd.

Geplande activiteiten
2018/2019

•

Aanschaf waterpolo ballen voor nieuw seizoen, zowel heren als
dames;
Aanschaf (zwem/polo) materiaal waar nodig (Na overleg);
Reparatie van (zwem/polo) materiaal indien noodzakelijk;
Leg- opbergplanken vervangen in materiaal ruimte.

•
•
•
Opgemaakt door

Harold van Wouwen
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Swim en Fun
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Jaarverslagen commissies over het seizoen 2017/2018 en doelstelling voor seizoen
2018/2019
COMMISSIE

Swim en fun

Commissieleden

Coördinatoren Gerard Hoedjes en Marian van Mourik

Mutaties in 2017/2018

Geen veranderingen

Doelstelling voor
2018/2019

De doelen die we voor dit seizoen hadden opgesteld waren:
• Het verwelkomen van tenminste 40 nieuwe leden
• Het laten doorstromen van tenminste 20 leden
• Begeleiding bieden aan verschillende stagiaires
• Tenminste één nieuwe trainer werven voor langs de badrand.

Behaalde doelen
2017/2018

De doelen die we voor dit seizoen hadden opgesteld waren:
• Het verwelkomen van tenminste 30 nieuwe leden
• Het laten doorstromen van tenminste 20 leden
• Begeleiding bieden aan verschillende stagiaires
Toelichting
Te beginnen bij het eerste doel is deze ruimschoots behaald met 35 nieuwe
leden. Opzeggingen zijn allemaal kinderen die zwemmen toch niet zo leuk
vinden of voor een andere sport kiezen.
Er is een grote groep kinderen die een combinatie zwemmen met een andere
afdeling. Een deel van deze groep zal in het komende seizoen nog een
combinatie blijven zwemmen bij swim en fun, een ander deel zal definitief
doorstromen naar de andere afdeling.

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

We zijn met de groep naar Walibi geweest. We hebben een laatste keer
diplomazwemmen gehad. Er is een feestje geweest welke georganiseerd
werd door de ouderen van swim en fun. In het begin van het seizoen zijn we
met de groep wezen bowlen.

Geplande activiteiten
2018/2019

Daar gaan we nog overleg over voeren. Het zal niet veel afwijken dan andere
jaren.

Opgemaakt door

Gerard Hoedjes en Marian van Mourik
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Clubhuis
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Jaarverslagen commissies over het seizoen 2017/2018 en doelstelling voor seizoen
2018/2019
COMMISSIE

Clubhuiscommissie

Commissieleden

Andrea de Nijs- beheerder/ agenda/ inkoop
Dick Vlug+
Harold van Wouwen- bouwcommissie/ onderhoud
Ria Knippels- schoonmaak/ onderhoud
Conny Bieman- styling en interieur
Marlies Grent- algemeen
Note:
Financiële ondersteuning- Patrick Wijdenes
Sleutelbeheer algemeen: Marcel van Hest.

Mutaties in 2017/2018

Geen

Doelstelling voor
2018/2019

•
•
•
•

Behaalde doelen
2017/2018

•
•
•

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

•

Doel omzet: €20.750,Up-to-date houden van vergunningen, sleutelverklaringen, bestaande
gebruikers-instructies/ huisregels.
Facilitaire bijdrage activiteiten per commissie/ afdeling.
Organisatie gezamenlijk DAW-event bij aanvang seizoen (verjaardag).
Doel omzet: €20.950,Resultaat: €22.000,Actualisatie van vergunningen…
Resultaat: actualiseren exploitatie-vergunning en aanvragen
evenementen-vergunning voor jubileum.
Facilitaire bijdrage jubileum jaar DAW 100
Resultaat: in gereedheid brengen clubhuis bij afdeling-gerelateerde
evenementen en samenwerking tijdens jubileum-weekend (‘18/’19).

•
•
•
•

Verhuur aan externe verenigingen die wederom gebruik maken van
clubhuis, zoals KNZB, badminton vereniging, basketball vereniging,
Dragontrek.
Invulling barbezetting door vrijwilligers bij deze events.
Maandelijks onderhoud door bouwcommissie.
Facilitaire bijdrage interne afdelingen.
Overleg eigenaar Jumpskills, mbt gezamenlijk gebruik.

Geplande activiteiten
2018/2019

•
•
•
•
•

Samenwerking jubileum-commissie tbv jubileum-weekend.
Maandelijks onderhoud.
Overleg eigenaar Jumpskills.
Facilitaire ondersteuning interne afdelingen.
Verjaardag aan begin seizoen.

Opgemaakt door

Andrea de Nijs, oktober 2018
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JAARVERSLAG DAW
SEIZOEN 2017 – 2018
Synchroonzwemmen
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Jaarverslagen commissies over het seizoen 2017/2018 en doelstelling voor seizoen
2018/2019
COMMISSIE

Synchroonzwemmen

Commissieleden

Daphne Schouten – Coördinator
Ilona Hogerheyde – Hoofdtrainer
Liza de Bruijn – Wedstrijdsecretariaat

Mutaties in 2017/2018

Geen

Doelstelling voor
2018/2019

Behoud van leden
Opleiden van trainers

Behaalde doelen
2017/2018

Deelname aan kampioenschappen:
- NK Senioren 2018 (ploeg: 8e plaats met 4 deelnemers zowel
technische als vrije uitvoering)
- NK Masters 2018 (duet: 4e plaats zowel technische als vrije
uitvoering)
- Synchrobeat (Age 1 solo 11e plaats, duet 9e plaats, ploeg 10e plaats,
Age 2 solo 9e en 10e plaats, duet 6e plaats, ploeg 5e plaats)
- NK Combinatie (startgemeenschap DAW-ZPCH met een zeer jonge
ploeg, 8e plaats)
Deelname aan internationale toernooien in Luxemburg en België (Brussel
Open Masters)
In het seizoen 2017-2018 hebben we 3 nieuwe leden mogen verwelkomen.
We zijn het seizoen 2018-2019 gestart met 33 leden.

Uitgevoerde activiteiten
in 2017/2018

In het kader van het 100-jarig bestaan van DAW hebben we het 2-daagse
evenement NK Senioren en Masters georganiseerd in januari 2018.

Geplande activiteiten
2018/2019

Synchrodag, deelname aan NK Senioren en Masters, NJK, Synchrobeat, NK
Combinatie en buitenlandse toernooien in België en Luxemburg.

Opgemaakt door

Daphne Schouten
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