
 VOORWOORD 

 

Bijgaand treffen jullie het Concept Beleidsplan 2017 - 2021 aan van ZZ&PC De Devel uit Zwijndrecht. 

Dit concept is besproken in het verenigingsbestuur en zal overlegd gaan worden met de verschillende 

commissies binnen de vereniging ten einde tot een breed draagvlak te komen en de nodige 

consensus te krijgen over de te ondernemen acties. Na goedkeuring door de onderliggende 

commissies zal het plan de definitieve status krijgen en zal het in de ledenvergadering van november 

2017 aan de leden gepresenteerd worden. 

 

 

  



INLEIDING 

 

Met behulp van dit plan moeten wij als vereniging met name de interne organisatie verbeteren en 

hier een solide basis neerleggen voor de komende jaren. Als de interne organisatie goed staat kan de 

focus met name gericht zijn op de sportieve prestaties en belevingen van onze leden. Uiteraard zal er 

ook een financiële paragraaf in opgenomen worden om dat wij als vereniging voor het uitvoeren van 

het beoogde beleid nu eenmaal sterk afhankelijk zijn van de beschikbare financiën. Om een duidelijk 

beeld te krijgen is gekozen voor de volgende structuur 

 

1. Uitgangspunten en huidige situatie 

2. Bestuurlijke organisatie inclusief organogram 

3. Sportieve doelstellingen van de vereniging 

4. Financiële positie van de vereniging 

5. Communicatie, zowel intern als extern 

6. De verschillende commissies 

7. Speerpunten 2017 – 2021 

 

Genoemde punten zullen op de volgende pagina’s uitgebreid beschreven worden. 

  



1. UITGANGSPUNTEN EN DE HUIDIGE SITUATIE 

 

Voorafgaand aan het opstellen van een beleidsplan zijn er altijd een aantal uitgangspunten waarmee 

rekening gehouden moet worden. Deze uitgangspunten treffen jullie onderstaand aan en zullen 

terugkomen in de verdere verwoording van dit beleidsplan. 

 

1. De beoefening en bevordering van de zwemsport (in de ruimste zin van het woord) blijft het 

primaire doel van onze vereniging. In een eerder opgesteld beleidsplan van de 

Zwemcommissie binnen onze vereniging is als missie neergelegd: 

 

Swim4all  

welke wij als bestuur graag over willen nemen als verenigingsmissie en deze als zodanig 

 willen uitdragen en naleven. Middels deze doelstelling willen wij ook onze maatschappelijke

 verantwoordelijkheid verankeren welke wij als vereniging hebben. Dit komt tot uiting in het 

organiseren van verschillende, soms niet kostendekkende, activiteiten (zoals het organiseren 

van de zwemvierdaagse, schoolzwemkampioenschappen, koningsspelen, mini polo 

toernooien e.d.) waarmee wij leden en niet leden kennis willen laten maken met facetten 

van de zwemsport. 

2. Ondanks het feit dat er binnen de vereniging verschillende disciplines zijn, blijven wij één 

vereniging en zullen wij ook als één vereniging naar buiten treden in onze communicatie. 

Alleen op deze manier kunnen wij als vereniging de doelstellingen behalen welke verderop in 

dit beleidsplan worden geformuleerd. 

 

3. Als vereniging moeten wij trachten om de leden zo lang mogelijk aan de vereniging 

verbonden te houden en middels een gevarieerd aanbod van zwemdisciplines te trachten om 

de duur van het gemiddelde lidmaatschap te vergroten. 

 

Op dit moment is er in de vereniging sprake van  een algemeen verenigingsbestuur waaronder  een 

zwemcommissie, polocommissie, ledenadministratie en clubhuis beheer vallen. De samenstelling van 

het verenigingsbestuur bestaat, naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en 

secretaris) uit een afgevaardigde namens de zwemcommissie, namens de polocommissie en namens 

het clubhuis beheer. Daarnaast is er nog één bestuurslid algemene zaken (zie paragraaf 2). 

 

De communicatie zowel intern als extern vindt momenteel te veel op ad-hoc basis plaats, waardoor 

er geen sprake is van een continue communicatiestroom. Hierdoor worden kansen op meer en 

positieve berichtgeving gemist en zijn leden onvoldoende geïnformeerd. Daarnaast moet er (nog) 

meer gebruik gemaakt worden van de beschikbare social media om onze leden te kunnen 

informeren.  

 

Door op verschillende momenten per dag de mogelijkheden voor de leden te creëeren om te kunnen 

zwemmen zijn wij van mening dat het aanbod momenteel goed is en de diversiteit in het totale 

pakket zorgt ervoor dat er voor een ieder iets te vinden is waar hij/zij bij kan aansluiten. Uiteraard is 



een verdere verfijning gewenst en kan er altijd gekeken worden naar verdere differentiatie van ons 

aanbod.  



2. BESTUURLIJKE ORGANISATIE EN ORGANOGRAM 

 

Het verenigingsbestuur heeft, zoals al eerder gemeld, de volgende samenstelling: 

- Voorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- Afgevaardigde zwemcommissie 

- Afgevaardigde polocommissie 

- Afgevaardigde clubhuis beheer 

- Algemeen bestuurslid/leden 

De taken welke onder het bestuur vallen en welke onder de andere commissies dienen nader 

omschreven te worden, alsmede ook de rechten en verplichtingen van het bestuur en de 

commissies. In de statuten is hier al het één en ander over opgenomen, maar dit dient verder 

uitgewerkt te worden. 

De verdeling van de onderlinge taken van de verschillende bestuursleden is niet als zodanig 

vastgelegd, waardoor er momenteel een onevenredige belasting van bepaalde functies plaats heeft. 

In de komende periode zal er een vernieuwde taakverdeling moeten plaatsvinden en dit dient ook 

vastgelegd te worden.  

Momenteel is het zo dat de activiteiten van het educatief zwemmen (de basis) zijn ondergebracht bij 

de zwemcommissie. Dit heeft kort na 2011 plaats gevonden, daar er, door het ontbreken van een 

basiscommissie, geen duidelijke rapportagelijn aanwezig was. Het bestuur wil graag zien dat de 

basisactiviteiten op termijn (binnen nu en twee jaar) worden losgekoppeld van de zwemcommissie 

en worden ondergebracht in een nieuw te vormen Basiscommissie, waarna deze commissie ook een 

plek in het bestuur zal krijgen.  

De laatste jaren is er binnen de vereniging voldoende te doen geweest over de Public Relations welke 

wij als vereniging onvoldoende uitbuiten. Daarom zijn wij als bestuur voornemens om hier een apart 

iemand binnen het bestuur verantwoordelijk voor te maken. Deze persoon wordt verantwoordelijk 

voor alle PR activiteiten binnen de vereniging en zal ook de aansturing van de social media 

(waaronder website, facebook, twitter, instagram e.d.) onder zijn/haar hoede krijgen. 

Na het doorvoeren hiervan komt het organogram van de vereniging er als volgt uit te zien:  
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Het bestuur beoogd met deze samenstelling slagvaardig te kunnen optreden en de uitdagingen 

welke wij in de komende jaren tegenkomen op een juiste manier aan te pakken en op te lossen. 

Basis voor dit alles is het beschrijven van de activiteiten van alle commissies en deze activiteiten op 

elkaar af te stemmen. Binnen deze beschrijving dienen ook de functieprofielen van de benodigde 

commissieleden opgenomen te worden, zodat bij een eventueel aftreden voor een ieder duidelijk is 

wat er binnen een bepaalde functie van iemand verwacht wordt. 

In de statuten is opgenomen dat bestuursleden maximaal voor 4 jaar in een functie gekozen mogen 

worden en dat zij maximaal twee periodes achter elkaar in eenzelfde functie actief mogen zijn. Het 

bestuur is voornemens deze regel ook voor de bestuursleden van de verschillende commissies te 

laten gelden met uitzondering van het wedstrijdsecretariaat van zowel de zwemcommissie als ook de 

polocommissie vanwege de grote specifieke kennis. Wel dient voor deze beide functies een duidelijk 

back-up scenario aanwezig te zijn en dient de kennis gedeeld te worden. 

  



3. SPORTIEVE DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING. 

 

Zoals gesteld in de missie van onze vereniging is het ons doel om voor iedereen een zo breed 

mogelijk aanbod van de zwemsport aan te kunnen bieden. Uiteraard moet het voor iedereen 

mogelijk zijn om op haar/zijn niveau de zwemsport te kunnen beoefenen.  

Naast de recreatieve activiteiten biedt de vereniging haar leden ook de mogelijkheid om op hoog 

niveau aan de zwemsport deel te kunnen nemen. Als vereniging zullen wij zowel de zwemafdeling als 

ook de poloafdeling faciliteren om met de leden welke hiervoor openstaan een 

“topsportprogramma” te draaien, uiteraard binnen de mogelijkheden welke wij als vereniging 

hebben. Deze topsportprogramma’s zullen door de afdelingen zelf begeleid worden. 

Zowel de zwemcommissie als de polocommissie dienen in hun eigen beleidsplannen de contouren 

van de topsportactiviteiten vast te leggen, waarna getoetst wordt of deze gefaciliteerd kunnen 

worden door het verenigingsbestuur. Uiteraard dienen de uitgangspunten van de beleidsplannen van 

de commissies overeen te komen met het plan van de vereniging. 

Ook voor leden welke niet op het topsportniveau hun sport bedrijven dient de vereniging een 

passend programma aan te bieden. Dit is uiteraard voor alle leden verschillend, doch een goede mix 

moet hierin gevonden kunnen worden. Op deze manier wordt Swim4all voor iedereen haalbaar. 

  



4. FINANCIELE POSITIE VAN DE VERENIGING. 

 

Na enkele jaren van financiële krapte lijkt het erop dat wij dit jaar (2017) aan het einde van het jaar 

weer positieve getallen kunnen laten zien. Met de lessen uit het verleden dient er een strak 

financieel beleid gevolgd te worden waarin diverse controlemomenten zijn/worden ingebracht. 

Tussentijdse rapportages (per kwartaal) door de penningmeester aan het verenigingsbestuur dienen 

er zorg voor te dragen dat er binnen de vereniging altijd meerdere mensen geïnformeerd zijn over de 

financiële situatie van de vereniging.  

De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit contributies van leden en de door de 

Gemeente Zwijndrecht verstrekte subsidies. De komende jaren dient getracht te worden om de 

vereniging minder afhankelijk te laten worden van of de contributie, of de subsidies, met andere 

woorden moet er gezocht worden naar alternatieve inkomstenbronnen. Hierbij moet o.a. gedacht 

worden aan een sponsoring programma en andere structurele inkomstenbronnen voortkomend uit 

terugkerende acties. 

De uitgaven van de vereniging bestaan voornamelijk uit de kosten voor huur van het badwater, 

benodigd voor de trainingen en de wedstrijden. Taak van het bestuur is om te zorgen dat dit tegen 

een zo gunstig mogelijk tarief gebeurt en onder de juiste voorwaarden. Daarnaast zijn er nog diverse 

andere kostenposten welke allen strak gemonitord dienen te worden. 

Om deze monitoring beter te kunnen laten plaatsvinden (zowel op de inkomsten als op de uitgaven) 

zal er een interne rapportage gemaakt worden waaruit duidelijk wordt wat de opbrengsten en de 

kosten per afdeling (zwem, polo, basis, overhead) zijn, zodat hier, indien nodig, op gestuurd kan 

worden. 

De komende jaren zal er, voor zover het budget van de vereniging dit toelaat, meer geld vrijgemaakt 

worden voor scholing van trainers en begeleiders, zodat de vereniging binnen twee tot drie jaar over 

een goed geschoold en gediplomeerd kader kan beschikken en de leden op een goede en juiste 

manier lessen en trainingen kunnen krijgen. Daarnaast dient er waar nodig en mogelijk ook 

geïnvesteerd te worden in lesmaterialen en trainingsmaterialen, welke door de leden gebruikt 

kunnen worden. 

  



5. COMMUNICATIE, ZOWEL INTERN ALS EXTERN. 

 

De laatste jaren heeft het bestuur met enige regelmaat problemen ondervonden in de tijdige 

communicatie met onder andere de leden van de vereniging. Dit leidt tot onnodige irritaties en 

onduidelijkheden welke voorkomen moeten worden.  

Om een eensluidende communicatie, zowel binnen de vereniging als buiten de vereniging, te kunnen 

waarborgen zal er een PR commissie worden samengesteld. Taak van deze commissie is om er voor 

te zorgen dat communicatie bestemd voor alle leden zorgvuldig en tijdig zal worden verstuurd. 

Daarnaast wordt deze commissie ook verantwoordelijk voor de uitingen van de vereniging in de 

media. Als vereniging zoeken wij te weinig de publiciteit op in de lokale pers en ook hier dient er een 

verbetering behaald te worden. 

De commissie is ook verantwoordelijk voor de huisstijl van de vereniging en de wijze waarop deze tot 

stand komt en de onderdelen waaruit deze bestaat. 

Naast bovenstaande zal de PR commissie ook verantwoordelijk worden voor alle uitingen op de 

website, via facebook, twitter en andere social media. Ook het onderhoud en beheer van de website 

zal binnen deze commissie gaan plaatsvinden. 

Deze commissie is nieuw binnen de vereniging en zal de komende jaren zijn plaats in de vereniging 

moeten krijgen. Uiterlijk Q4 2017 / Q1 2018 dient deze commissie operationeel te zijn. De commissie 

rapporteert aan één van de Algemeen bestuursleden en zal dus geen rechtstreeks deel uitmaken van 

het bestuur van de vereniging. 

  



6. DE VERSCHILLENDE COMMISSIES 

 

Binnen de vereniging zijn diverse commissies en subs actief. Hieronder treffen jullie een overzicht 

aan van de “hoofd”commissies en hun taakgebied. 

 

A. Zwemcommissie 

De zwemcommissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de 

wedstrijdzwemmers en de recreatieve trimzwemmers. Deze verantwoordelijkheid behelst 

onder andere het aanbieden van kwalitatief en kwantitatief voldoende trainingen en lessen, 

deelname aan/organisatie van diverse wedstrijden en het zorgen voor een veilige omgeving 

waarin de sport beoefend kan worden. 

B. Polocommissie 

De polocommissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de waterpolo 

spelers/speelsters van jong tot oud. Ook hier geldt dat deze commissie kwalitatief en 

kwantitatief voldoende trainingen en lessen voor de leden moet aanbieden en 

wedstrijdorganisatie op zich neemt. Ook hier dient sprake te zijn van een veilige omgeving 

waarin de leden hun sport kunnen beoefenen. 

C. Basiscommissie 

De basiscommissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de veelal 

jonge recreatieve zwemmers binnen onze vereniging welke voor de eerste maal in aanraking 

komen met de zwemsport. Hier wordt veelal ook in samenspraak met de zwemmer (of 

zijn/haar ouders) een keuze gemaakt tussen zwem of polo. Ook de groep Zwemmen met een 

Beperking valt onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.  Momenteel is deze 

commissie nog niet actief, maar het is de bedoeling om begin 2018 deze commissie nieuw 

leven in te blazen. 

D. Clubhuis Beheer 

Sinds een jaar is het beheer van het clubhuis in een aparte commissie ondergebracht. Hier 

ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer, inkoop, planning, schoonmaak en onderhoud 

van het clubhuis. Het financieel beheer ligt bij de penningmeester 

E. PR Commissie 

Dit is een nieuw op te richten commissie welke valt onder de verantwoording van een 

algemeen bestuurslid en uiterlijk Q4 2017 / Q1 2018 operationeel moet zijn. De taken van 

deze commissie zijn omschreven in hoofdstuk 5 van dit plan. 

F. Activiteitencommissie  

Binnen de vereniging (de verschillende disciplines) worden voor de leden regelmatig 

activiteiten naast het zwemmen georganiseerd. Nu vindt dit vrijwel alleen plaats binnen de 

eigen afdeling. Het bestuur zou een samenwerking hierin sterk aanmoedigen, waarbij de 

kanttekening gemaakt wordt dat er uiteraard voldoende ruimte overblijft om binnen de 

eigen afdeling zelfstandig activiteiten te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 



Naast de diverse commissies blijven er natuurlijk nog een aantal taken over waarvoor niet direct een 

commissie is samengesteld. Hierbij valt te denken aan het opzetten van een sponsorprogramma, de 

gevolgen van een eventuele nieuwbouw van het zwembad en wat verder op het pad komt van de 

vereniging. Met name sponsoring is een structureel terugkerend iets, echter kan dit binnen het 

bestuur opgenomen worden door bijvoorbeeld het Algemeen bestuurslid. Voor andere 

aandachtsgebieden kunnen tijdelijke werkgroepen worden opgericht onder verantwoording van een 

bestuurslid welke de voortgang rapporteert in de bestuursvergaderingen.  



7. SPEERPUNTEN 2017 – 2021 

 

In deze turbulente wereld is het vaak onmogelijk om gedetailleerd vooruit te kijken voor een periode 

van 4 jaar. De speerpunten voor onze vereniging zullen zich met name concentreren op de periode 

2017 – 2019, waarna het dan zittende bestuur de aandachtsgebieden voor de komende twee/drie 

jaar weer zal vaststellen. Voor de komende twee jaar zijn de aandachtsgebieden: 

A. Opknappen van het clubhuis, hetgeen reeds lang is beloofd aan de leden. Realisatie in Q4 

2017 onder verantwoordelijkheid van de Clubhuiscommissie 

B. Het maken van een beschrijving van alle activiteiten van de verschillende commissies en het 

beschrijven van de functies binnen de vereniging. Dit dient eind Q2 2018 klaar te zijn en staat 

onder verantwoording van het verenigingsbestuur. 

C. Het samenstellen van een Basiscommissie en de basisactiviteiten welke momenteel nog 

onder de verantwoording van de zwemcommissie vallen, hierin onder te brengen. Hiervoor 

dient uiteraard eerst een beschrijving van de basisactiviteiten en de profielen van de 

commissie leden gemaakt te worden. Realisatie in Q3 2018 onder verantwoordelijkheid van 

voorzitter vereniging en voorzitter zwemcommissie. 

D. Oprichten van een PR commissie zoals in hoofdstuk 5 omschreven. Na beschrijving van de 

taakgebieden en de functies dient deze commissie uiterlijk Q2 2018 operationeel te zijn. 

Verantwoordelijkheid bij het gehele bestuur. 

E. Samenstellen van een sponsor programma, waardoor de vereniging financieel minder 

afhankelijk wordt van de contributie en subsidie stromen. Dit programma dient uiterlijk Q4 

2018 klaar te zijn en staat onder verantwoording van het Algemeen bestuurslid in 

samenspraak met de Penningmeester. 

F. Het opstellen van een permanent scholings- en opleidingsprogramma voor ons kader, 

waardoor er meer gediplomeerd kader binnen de vereniging aanwezig is. Dit is uiteraard een 

continue proces. 

 

De gestelde tijdslijnen zijn heel ambitieus maar kunnen, als alles op zijn plaats valt, gehaald worden. 

Bij het stellen van deze tijdslijnen is geen rekening gehouden met eventueel vertragende factoren en 

invloeden van buiten de vereniging. Rapportage over de voortgang van dit programma zal in de 

eerstvolgende ALV plaatsvinden. 


