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Algemene informatie  
 
Geachte leden en lezers voor jullie ligt het jaarverslag namens WS Twente voor het (kas)jaar 2017 met de 
volgende inhoud: 

• Bestuur 

• Woord voorzitter 

• Vertrouwenspersoon 

• Jaarverslag Sponsorcommissie 

• Jaarverslag HRM 

• Jaarverslag AquaMania 

• Jaarverslag Selectiezwemmen 

• Jaarverslag Masters 

• Jaarverslag Waterpolo 

• Jaarverslag Financiën 
 
Het bestuur bestond 31 december 2017 uit:  

• Voorzitter: Hans Westerhof 

• Penningmeester: Herbert Hofmeijer 

• Secretaris: Frank Hagreis 

• AquaMania: Nancy Heijnekamp (agendalid) 

• Selectiezwemmen: Arno Hofmeijer 

• Masterzwemmen: Patrick Roozeboom 

• Waterpolo: Geert Schrijver 

• HRM: Patrick Sluik 

• Sponsorcommissie: Marco Elsweier (agendalid) 
 
Mailadres van het bestuur: secretariaat@wstwente.nl  
De vereniging is ingeschreven bij de KvK.: 40073918 
E-mail:sectretariaat@wstwente.nl; het adres van de website www.wstwente.nl  
 
Het Algemeen Bestuur (AB) vergaderde in 2017 ca. iedere 6 tot 8 weken in het jeugdhonk in Borne.  
Verslagen worden door het secretariaat gemaakt en bewaard. Deze kunnen eventueel met goedkeuring van 
het bestuur opgevraagd worden. Verder streven de afdelingen naar een zo update mogelijke website omdat 
er vanuit wordt gegaan dat de leden de belangrijke informatie van de website halen. Namens het bestuur wil 
ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Verder mag ik ook namens het bestuur 
iedereen bedanken voor het vertrouwen voor wat betreft het afhandelen en oplossen van alle zaken die het 
afgelopen jaar voorbij zijn gekomen.  
 
Secretaris Frank Hagreis. 
 

Van de voorzitter 
 
In de afdelingsverantwoordingen kunt u de diverse prestaties en ontwikkelingen lezen. Ik kan niet anders dan 
blijvend concluderen  dat WS Twente een levendige en sportieve vereniging is midden in de maatschappij. Ik 
ga niet in op de terugkoppelingen van de diverse afdelingen. Ik wens u hierin veel lees plezier. 
   
Als voorzitter wil ik wel blijvend aandacht schenken aan onze vrijwilligers, want zonder hun is niets mogelijk 
binnen de vereniging. Vrijwilligers die het niet doen voor zich zelf, maar juist doen om anderen de mogelijkheid 
te geven om te kunnen sporten. Mijn dank is groot aan al die vrijwilligers die het anderen mogelijk maken om 
te genieten van onze vereniging. Ook een speciale dank voor alle bestuursleden, die vaak naast het besturen 
ook de gaten vullen bij andere vrijwilligers taken. Als ik kijk naar ons huidig bestuursmodel kan ik concluderen 
dat dit goed heeft gewerkt. Afdelingen die budget gestuurd functioneren, vanuit een visie en missie. Als 
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voorzitter vind ik dat wij ons voldoende bewust moeten zijn dat communicatie en sponsering mede cruciaal is 
voor ons voortbestaan. Dat deze commissies afgedekt dienen te zijn door deelnemers uit de diverse 
afdelingen. Het financieel beleid is om voldoende vermogen te creëren zodat bij tegenslagen WS Twente 
voldoende ruimte en tijd heeft om oplossingen te vinden. Je hoopt deze reserves nooit aan te spreken, maar 
de afnemende kindergeboorten en bijbehorende concurrentie, maar ook het verschil in machtsverhouding 
tussen verhuurder en huurder zullen altijd als donkere wolken boven onze reserves blijven hangen.    
 
Het jaar 2017 stond sterk in het teken van de (lopende) verbouwingen van het Twentebad. Deze verbouwing 
is nog niet klaar en zal in het 2018-2019 verder plaatsvinden. Door deze verbouwing moesten zowel 
breedtesporters als topsporters inschikken en op andere tijden trainen. Met hun eigen groep of juist met 
anderen dan normaal. Natuurlijk heeft dit zijn effect op de lopende zaken en ledenaanwas. Dit “geschuif” levert 
altijd spanning op, maar zonder inleving in een ander is dit moeilijk op te lossen. Uiteindelijk komt er iets beters 
voor terug. Na 2019 zal het Twentebad in “rustig” vaarwater komen en kunnen wij als WS Twente gaan werken 
aan “vaste” tijden voor onze doelgroepen. Echter ook de verbouwing van het zwembad in Borne staat er aan 
te komen. Deze verbouwing kan mogelijk gelijktijdig plaatsvinden met de laatste verbouwing van het 
Twentebad. Of wel een extra uitdaging. 
 
Samenvattend was 2017 het jaar van de inleving en flexibiliteit. Verder moeten wij ons elke dag bewust zijn 
dat de vele wensen, dromen en ideeën binnen een vereniging als WS Twente altijd afhankelijk blijft van tijd 
en beschikbare mankracht. Dit is de enige manier om niet in de valkuil te komen dat de beste stuurlui aan wal 
staan, terwijl vrijwilligers verzuipen zonder de reddende hand toe te reiken. 
 
Hans Westerhof, algemeen voorzitter en namens het bestuur WS Twente 
 

Vertrouwenspersoon, prettig en veilig sporten bewegen 

 
Sport is voor iedereen belangrijk. WS Twente wil een vereniging zijn waar iedereen dan ook prettig en veilig 
kan sporten. Door het aanstellen van twee vertrouwenspersonen is hier in 2012 verder vorm aangegeven. 
Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke personen die kunnen worden ingeschakeld als een iemand binnen 
de vereniging problemen ervaart, een vrijwilliger vragen heeft of zich zorgen maakt over een kind of het gedrag 
van een groep of bij seksueel overschrijdend gedrag. Daniëlle Hansté en Jeannette Ruesink zijn de benoemde 
vertrouwenspersonen van WS Twente. 
 
Bij de taak van de vertrouwenspersoon wordt al snel gedacht aan seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon 
heeft hier zeker een taak in maar er is nog veel meer. Belangrijk is dat binnen de vereniging het bewustzijn 
groeit dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de sfeer en goed gedrag. WS Twente wil stimuleren dat 
de leden, begeleiders, ouders enz. initiatief nemen om een positieve bijdrage te leveren de sfeer. Weet je niet 
goed hoe je dat moet aanpakken, dan kan je raad vragen aan de vertrouwenspersoon. Je kunt hierbij denken 
aan pestgedrag, treiteren, een onoplosbaar lijkende ruzie enz. Ook kan je je zorgen maken over een kind. Dit 
kan teruggetrokken of juist te druk gedrag zijn. Begeleiders en trainers zullen hiervoor bij de ouders terecht 
kunnen maar het kan prettig zijn om eerst de situatie door te spreken met de vertrouwenspersoon. Verder kan 
het voorkomen dat een kind een ander wat toevertrouwd waarvan diegene vindt dat er wat mee gedaan moet 
worden in het belang van het kind. De vertrouwenspersoon deelt informatie die met haar besproken is niet 
zomaar. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan staat uitgelegd in het stuk "introductie" op de website van 
WS Twente.  
 
Op de site van WS Twente zijn de omgangsregels, de gedragscode en een meldprotocol seksueel misbruik 
te vinden in het tabblad "algemeen", Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is te bereiken door een 
mail te sturen naar vertrouwenspersoon@wstwente.nl. 
 
Daniëlle Hansté en Jeannette Ruesink, vertrouwenspersonen WS Twente 
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Jaarverslag Sponsorcommissie 
 
De bezetting in 2017 is gevormd door: 

• Raymond Thijert: secretaris 

• Monique van de Struik: penningmeester 

• Marco Elsweier: agenda lid AB, voorzitter 

• Ewoud Rupert:  bordsponsoring 

• Marja Zandjans: ondersteund algemeen/notulen 

• Kim Brokkelman: huisstijl 
Voortgang 2017: 

• In 2017 zijn er een paar nieuwe bordsponsoring binnengehaald 

• Clubkleding voor trainers is uitgerold 

• Waterpolo badpakken en zwembroeken eigen huisstijl ontworpen en uitgeleverd  

• Ledenavond bij Topsport Oldenzaal georganiseerd met grote kortingen 

• Verder beheer van lopend sponsoring 

• Paasstol actie wederom een succes circa € 2650,= opbrengst 
Seizoen 2018-2019: 

• Een nieuwe kartrekker/voorzitter voor de sponsorcommissie 

• Raymond Thijert: secretaris 

• Monique van de Struik: penningmeester 

• Marco Elsweier: clubkleding 

• Ewoud Rupert:  bordsponsoring 

• Marja Zandjans: ondersteund algemeen/notulen 

• Kim Brokkelman: huisstijl 
 
Conclusie: De lopend zaken zijn in beheer, we zoeken nieuwe input van iemand die de kar wil gaan trekken 
en tijd kan vrijmaken om achter nieuwe sponsoren aan te gaan en verder te werken aan ideeën om sponsoring 
verder te ontwikkelen en uit te bouwen. In ieder geval blijven alle leden van de sponsorcommissie op zijn haar 
manier nog wel betrokken en bereidt om wat voor de club te doen. 
 
Ons mailadres: secretariaat.sponsorzaken@wstwente.nl 
 
Namens de Sponsorcommissie, Marco Elsweier 
 

Jaarverslag HRM 
 
Introductie AVG, geheimhoudingsverklaring en VOG bij WS Twente 
 
Per 25 mei 2018 moest ook WS Twente voldoen aan de regels Algemene Verordening Gegevens (AVG). 
De KNZB heeft voor haar leden een externe partij ingehuurd om dit te bewerkstelligen. Via deze externe partij 
hebben wij kennis kunnen nemen van de wet en regelgeving m.b.t. de AVG en de wijze waarop we e.e.a. 
dienen te implementeren binnen de vereniging. Via een toetsing konden we nadien controleren of wij aan alle 
voorwaarden voldeden zoals gesteld in de AVG. Vanuit de verplichtingen van de AVG komen de volgende 
documenten voort : 

• Privacyverklaring zoals gepubliceerd bij downloads op de site van WS Twente 

• De verplichte geheimhoudingsverklaring voor een ieder die werkt met NAW gegevens en/of financiële 
gegevens van WS Twente 

 
Vanuit de KNZB is een boeteregeling van kracht van 5000,= euro, deze heeft het bestuur verlaagt naar 250,= 
euro. Reden voor de verlaging van het boetebedrag is geweest dat we het bedrag van 5000,= zoals aangeven 
door de KNZB (en zijn externe adviseurs) onredelijk vonden voor onze vrijwilligers die zich belangeloos en 
vrijwillig inzetten voor de club. Echter indien geen verenigingsboeteregeling van kracht is 
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(verenigingsverantwoordelijkheid) blijft alleen maar royeren over (en dus ook bij de KNZB). Er is geen 
verenigingsstap meer mogelijk om (eerst) van een fout te leren. En gaat in ons geval meestal om NAW 
gegevens en niet om privacy gegevens zoals rekeningnummers, saldo, enz.  
 
Met de implementatie van de AVG hebben wij als bestuur tevens besloten om nog actiever aan de slag te 
gaan met het aanvragen van de VOG voor al onze trainers, bestuursleden en overige vrijwilligers. We hebben 
al een flink aantal VOG’s binnen, maar zeker nog niet alles. De afdelingen zullen in 2018 betrokken leden hier 
nogmaals op aanspreken. 
 
Namens HRM, Patrick Sluik 
 

Jaarverslag afdeling AquaMania, spelend beter zwemmen 

 

Aquamania is de afdeling waar Aquamania, SportMania en de breedte sport zijn ondergebracht. Aquamania 
fungeerd als een zelfstandige afdeling binnen de organisatie met afgevaardigde in het bestuur van WS Twente 
tot september 2017. Na vertrek van Ronald Richardson is het stokje overgedragen aan mij, Nancy 
Heijnekamp. Omdat er nog bij de afdeling selectiezwemmen geen vervanger voor mij is gevonden als 
trainerscoördinator, is besloten om als coördinator bij Aquamania de afdeling te trekken. Bij de AB-overleggen 
maakt ik geen deel uit van het bestuur, maar kan aanschuiven als het nodig is. Anders wordt Aquamania 
vertegenwoordigd door de voorzitter Selectiezwemmen, Arno Hofmeijer.  
 
Het doel van Aquamania is kinderen een basis bij te brengen voor een leven lang zwemplezier. De doelgroep 
van Aquamania binnen WS Twente zijn de jongste leden die minimaal zwemdiploma B hebben tot aan de 
breedtesport/SportMania zwemmers tot maximaal 20 jaar. Gedurende het jaar 2017 heeft de Aquamania 
leden verloren in beide baden (Hengelo en Borne). Deels komt dit door activiteiten van de Zwemkids (leeftijd 
5-8 jaar) in het Twentebad op 2 dagen van de week. Daardoor kan de instroomleeftijd in Hengelo, evenals in 
2016, weer wat omhoog gegaan zijn. Om toch genoeg nieuwe jonge leden te krijgen voor de vereniging, is de 
samenwerking met het Twentebad opgezocht om zo gezamenlijk op te trekken en zwemmers te binden na 
de groep Zwemkids. Na overleg en een voorgesteld plan is er groen licht gegeven en kunnen de plannen 
verder uitgewerkt worden na de verbouwing. We zien nu regelmatig aanmeldingen van kinderen in de leeftijd 
van 10-11 jaar. De tijd om kinderen op niveau te brengen voor de Swimkick is eigenlijk te kort. Gevolg hiervan 
is een tekort aan wedstrijdzwemmers in bepaalde leeftijden in de Swimkick. In 2017 zijn er veel kinderen van 
verschillende leeftijden doorgestroomd naar de Swimkick. De kinderen beginnen met één keer per week 
meezwemmen bij de Swimkick, met wedstrijden meedoen waar ook de trainer en zwemmers uit de Swimkick 
aanwezig zijn. Daardoor is er de mogelijkheid om te wennen aan intensiteit van de trainingen, trainer en 
wedstrijden. Daarnaast hebben ze een kans om meer trainingsuren te maken. In verband met de reeds 
genoemde hoge instroomleeftijd bij de Aquamania worden kinderen regelmatig gescout door trainers om 
zodoende potentiële talenten vroegtijdig te kunnen ontdekken en onder hun hoede verder te begeleiden. Een 
ander gevolg is een vergrote doorstroom naar de 2de selectie om kinderen toch bij het wedstrijdzwemmen te 
kunnen houden. De doorstroom naar de waterpolo verdient nog enige aandacht en daarbij wordt met 
polotrainers gesproken om hier een verbeterslag te kunnen maken. Om de zwemvaardigheid van de jongste 
waterpoloërs te bevorderen hebben ze de mogelijkheid om bij Aquamania mee te trainen. 
 
Gedurende het jaar werden Interne wedstrijden georganiseerd in Borne op de zondagochtend op initiatief van 
de activiteitencommissie. Daarnaast probeert de activiteitencommissie ook nog rondom het clubhuis in Borne 
iets te organiseren buiten het zwemmen om en kunnen kinderen mee met het jaarlijkse zwemkamp. 
 
Door de verbouwing en afname van het aantal trainers zijn de zwemmers van de groep Sportmania binnen 
de Aquamania opgevangen en staan er 2 enthousiaste jeugdtrainers van de waterpolo voor deze groep. In 
2018 wordt er gekeken wat voor deze groep de beste oplossing gaat worden. De breedtesport in Borne is erg 
in trek bij de recreatieve zwemmers. Hier wordt op een fanatieke manier getraind en techniek bijgeschaafd en 
mogen zij zelf bepalen of zij met wedstrijden mee willen doen. Dit wordt alleen nog in Borne aangeboden en 
is voor zwemmers van 12-20 jarigen.  
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Binnen de zwemselecties is er begonnen met een nieuw beleidsplan te maken. Omdat het gewenste niveau 
van zwemmers voor de zwemselecties te bereiken is er besloten om aan te sluiten bij het maken van een 
beleidsplan. Daarbij is ook een voorstel gedaan om de Breedtesport aan te laten sluiten bij de zwemselecties 
en de naam te veranderen in 3de selectie om zo duidelijk te krijgen dat daar alleen wordt gezwommen.  
In 2017 is er begonnen met een beleidsplan waar ook wordt gewerkt aan duidelijke en uniformiteit binnen 
Aquamania in beide baden. Meer samenwerken van trainers, samen overleggen en dezelfde doelen van de 
groepen hanteren zal de insteek worden. Als onderligger van de inhoud van trainingen wordt er gebruik 
gemaakt van het Sterrenplan van de KNZB.  
 
Naast alle (jeugd) trainers die in september 2017 gestopt zijn i.v.m. studie of werk, is de trainersgroep gelukkig 
aangevuld met een aantal nieuwe jeugdtrainers en is er voldoende animo om de maatschappelijke stages bij 
Aquamania te volbrengen. Deze stagiaires komen uit allerlei gelederen binnen de verenging en een aantal 
blijven ons team versterken na de verplichte aantal stage-uren. Aandachtspunten voor het komende jaar 
mogen we niet uit het oog verliezen. Zoals reeds genoemd is het teruglopende aantal zwemmers en de 
instroomleeftijd bij de Aquamania nog steeds aan de hoge kant waardoor het steeds moeilijker wordt om 
kinderen op jonge leeftijd door te laten stromen naar het niveau van de Swimkick. Een mindere instroom van 
de Swimkick is nu echt de achilleshiel voor de selectie geworden. Daar kan de samenwerking met het 
Twentebad goed uitpakken en wordt er ook in 2018 hard gewerkt aan een goede samenwerking. Ook in 2018 
gaat er nog een verbouwing plaatsvinden in het doelgroepenbad en misschien in Borne. Dat betekend nieuwe 
uitdagingen en nieuwe kansen voor het komende jaar. In 2017 hebben we laten zien dat we met ons 
fantastische team van trainers en jeugdtrainers, ondanks de veranderingen, in staat zijn uitdagingen aan te 
gaan. Er zullen nog meer uitdagingen gaan komen in 2018. Met het team dat er nu staat, zullen we 
ongetwijfeld ook daar met frisse moed een mooi resultaat neerzetten. 
 
Ik wil graag alle trainers, jeugdtrainers, stagiaires en andere vrijwilligers bedanken voor hun medewerking in 
het afgelopen jaar en wens iedereen veel zwemplezier in 2018. 
 
Namens de afdeling AquaMania, Nancy Heynekamp.   
 

Jaarverslag afdeling Selectiezwemmen, met techniek en plezier 

 
Inleiding: Het voorliggende jaarverslag 2017 van de afdeling Selectiezwemmen is een coproductie van de 
leden van de Zwemcommissie. De samenstelling van de Zwemcommissie was in 2017 als volgt: 

• Arno Hofmeijer (afdelingsvoorzitter);  

• Erna Binnendijk (inschrijvers en wedstrijdsecretariaat);  

• Ingrid Wiegmann (VOF);  

• Nancy Heijnekamp (trainerscoördinatie) 

• De vacatures secretariaat en PR zaken zijn in 2017 niet ingevuld. 
De Zwemcommissie heeft dit jaar vijf reguliere vergaderingen belegd. De belangrijkste thema’s die dit jaar 
door de zwemcommissie zijn behandeld: 

• Opstellen Beleidsplan 2017-2022;  

• Door ontwikkelen organisatiestructuur van de afdeling;  

• Registreren regiorecords;  

• Presentje voor alle vrijwilligers van WS Twente (Sinterklaas);  

• Regelen opvolging hoofdtrainer 1e selectie;  

• Wedstrijd categorieën in Splash geactualiseerd;  

• Gymzaal voor landtraining 1e selectie geregeld;  

• Organiseren deelname Sportstad Twente op Koningsdag 27 april;   

• Ondersteuning bij Paasstollenactie Sponsorcommissie;  

• Officialcursus in eigen huis georganiseerd;  

• Organiseren geschenken voor jubilarissen;  

• Vaststellen en huldigen clubkampioenen;  
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• Inventarisatie, aanschaf en beheer materialen;  

• Regelen busvervoer voor competitiewedstrijden 1e Selectie;  

• Jaarplanning opstellen met wedstrijden, evenementen en acties;  

• Prestatiemedailles KNZB bestellen en uitreiken;  

• Vacaturelijst opgesteld ten behoeve van vrijwilligers werving;  

• Initiëren, voorbereiden en begeleiden van wedstrijden, toernooien, acties en evenementen. 
 
Zwemmers: In 2017 is een sterk beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de zwemmers. Door de 
(ver)bouw van het 50 meter bad waren er minder trainingsuren beschikbaar dan gewenst en noodzakelijk 
voor het bereiken van de gestelde doelen. Voor de 1e zwemselectie resulteerde dit er zelfs in dat op alle 
doordeweekse ochtenden is getraind in plaats van de gebruikelijke drie ochtenden per week. Ook de andere 
selecties hebben grote flexibiliteit getoond, hetgeen erin heeft geresulteerd dat er onveranderd op hoog niveau 
is gepresteerd. En het was de moeite waard, aan het begin van 2018 hebben we een geweldig zwembad in 
gebruik genomen dat ons nog veel zwemplezier en mooie prestaties zal brengen. 
 
In 2017 is wederom deelgenomen aan vele wedstrijden waarbij de volgende aansprekende resultaten zijn 
behaald: 

• Handhaving (9e plek) van het 1e Competitieteam in de Hoofdklasse (hoogste klasse) van de 
Nationale competitie; 

• Handhaving van het 2e Competitieteam in de 1e klasse Regio Oost;  

• Winnaar van de Nederlandse Lange Afstand Competitie (LAC) (PS: 3e keer op rij);   

• Vele individuele en estafette medailles bij voornoemde wedstrijden. 
 
Voor de seizoensafsluiting van het seizoen 2016-2017 hebben de trainers van de 2e Selectie voor hun 
zwemmers een zeer geslaagde barbecue georganiseerd. De zwemmers van de 1e Selectie hebben met 
ondersteuning van de trainers hun eigen seizoensafsluiting georganiseerd. 
 
Het seizoen 2017-2018 is traditiegetrouw begonnen op het toernooi in Epe. Het was de 30e keer dat we als 
vereniging deelnamen aan dit toernooi. Hier zijn de clubkampioenen gehuldigd van het seizoen 2016-2017. 
De catering is dit jaar voor de vierde keer tot in de puntjes verzorgd door Jan en Jeanette Boers, die zijn 
ondersteund door vele bereidwillende ouders.   
 
De aansprekende resultaten van de individuele zwemmers blijven niet onopgemerkt bij andere verenigingen 
in de regio. Ook in 2017 hebben goede getalenteerde zwemmers de overstap gemaakt naar WS Twente. De 
groei van het aantal leden en het stijgende niveau van de zwemmers leidt tot nieuwe inzichten en vraagt om 
een gedegen plan voor de komende jaren. In de tweede helft van 2017 is het beleidsplan 2017-2022  
opgesteld. Het plan is onder begeleiding van Ruut Kousman opgesteld door de Zwemcommissie, de 
trainerscoördinator, de hoofdtrainer en de selectiecoördinatoren.      
 
Trainers: De trainers hebben weer vele uren langs de badrand doorgebracht. Deze inspanningen dragen 
voor een groot deel bij aan de resultaten van de zwemmers en de selecties. Naast de normale trainingsuren 
in het bad besteden zij ook tijd aan het maken van trainingsschema’s, het coachen bij wedstrijden, het 
communiceren met ouders, vergaderen over beleid en de samenstelling en vooruitgang van zwemmers 
binnen de selecties en groepen. In september 2017 is door het vertrek van Ramon Grootelaar (coördinator 
1ste selectie) een verschuiving geweest bij de coördinatoren. Ook hebben verschuivingen plaatsgevonden 
binnen de trainers gilde door vertrek, andere selectie willen trainen en nieuwe lichting (jeugd)trainers. 
Trainerscoördinator Nancy Heijnekamp (met ondersteuning van Arno Hofmeijer) verzorgt de afstemming 
tussen de selectiecoördinatoren: 

• Stef Heijnekamp (1e Selectie);  

• Gerben van den Berg (2e Selectie);  

• Roy Verveld (Minioren);  

• Sebastiaan Baars (Swimkick). 
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De inzet en tijd van deze vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Om de selecties draaiende te houden en te 
zorgen dat er genoeg wedstrijden gezwommen kunnen worden op alle niveaus, hebben we veel vrijwilligers 
nodig. Niet alleen voor de wedstrijden maar ook tijdens trainingen en achter de schermen zijn vrijwilligers 
onmisbaar.  
 
De samenwerking met Aquamania is onverminderd belangrijk voor de doorstroom naar de selecties. Ronald 
Richardson is in 2017 gestopt met zijn activiteiten bij Aquamania en Nancy Heijnekamp heeft hem opgevolgd. 
Zij is al als trainerscoördinator bij de overleggen aanwezig en kan zo de aansluiting en de doorstroom te 
versoepelen en de kinderen voorbereiden op de gestelde eisen in de selecties.  
 
Het handhaven van WS Twente team 1 in 2017 in de hoofdklasse in de competitie (plek 9) vraagt goede 
organisatie rondom trainingen en zwemmers. Ook voor de trainers van de 2de selectie (dit team zwemt in de 
1ste klasse Regio Oost) vergt weer een hoge inzet. Ook in de LAC hebben we goed gepresteerd en zijn we 
voor de 3de keer op de 1ste plek terecht gekomen. Naast de goede resultaten zijn er vele pr’s gezwommen 
en grenzen verlegd. De zwemmers hebben op allerlei niveaus regionaal, provinciaal en landelijk goed 
gepresteerd en het aantal deelnemers bij deze wedstrijden wordt steeds groter. Dit geeft aan dat WS Twente 
in Nederland een steeds grotere rol van betekenis gaat spelen.  
  
Het stijgende niveau van de vereniging en zwemmers vraagt niet alleen om een focus op talentvolle 
zwemmers, maar ook naar bevoegde en bekwame trainers voor zowel water als landtraining. De (bij) 
scholingen voor (gediplomeerde) trainers vinden plaats in de vorm van mogelijkheden binnen de KNZB of via 
de NVVZT (Nederlands Vereniging Van Zwemsporttrainers) waar WS Twente bij is aangesloten. Een aantal 
trainers zijn in 2017 begonnen met hun opleiding voor trainer wedstrijdzwemmen niveau 2 (3 trainers) en 
niveau 3 (2 trainers), om de bestaande trainersgroep te versterken met gediplomeerde trainers. 
 
Inschrijvers: In 2017 zijn er weer meerdere wedstrijden in het Twentebad georganiseerd. De wedstrijden 
kwamen voort uit de KNZB-circuits, de Competitie en een aantal zijn na overleg met de verenigingen uit deze 
regio georganiseerd. Tijdens de trainingsuren op de vrijdagavond zijn de LAC wedstrijden gezwommen. De 
Regionale Minioren Finales in het tweede weekend van juni 2017 werden ook in het Twentebad gezwommen.  
 
Ondanks dat het aantal wedstrijden in 2017 weer groot was is het door de inzet van de inschrijvers weer 
gelukt om de zwemmers van WS Twente elk op hun eigen niveau deel te laten nemen aan de wedstrijden. 
Vaak wordt vergeten dat er veel tijd gaat zitten in het verzorgen van de inschrijvingen en dat de inschrijvers 
naast hun taken binnen de vereniging ook een privéleven hebben. Voor het jaar 2018 gaan we proberen het 
aantal inschrijvers uit te breiden waardoor we een betere verdeling krijgen van de wedstrijden. 
 
Verenigings-Officials (VOF): De VOF bestond in 2017 uit drie personen: Ingrid Wiegmann, Erna Binnendijk 
en Gerwi Roozeboom, waarvan allen hebben aangegeven te stoppen met deze functie of al gestopt zijn. Gelet 
op het aantal wedstrijden, waarvoor officials moeten worden geregeld, is het wenselijk deze functie door 3 of 
4 personen te laten vervullen. Vanuit de Zwemcommissie worden hiervoor nieuwe vrijwilligers gezocht. De 
vereniging heeft op dit moment 35 officials, waarvan een aantal zeer actief is, anderen met regelmaat klokken 
en weer anderen een aantal keren per jaar de gaten opvullen. Een kleine groep officials is zelfs bijna ieder 
weekend tijdens een wedstrijd in de Regio of elders in het land actief. Om de druk bij deze groep officials te 
verlichten zijn we continu op zoek naar uitbreiding van deze groep. Gelukkig hebben er in oktober/november 
2017 een aantal vrijwilligers de official cursus bevoegdheid 4 gevolgd en deze met succes afgerond, waarvan 
een aantal al weer zijn doorgestroomd naar de bevoegdheid 3. Tevens hebben twee officials met bevoegdheid 
3 de Jury-cursus gevolgd, zodat zij nu ook als Jury mogen fungeren. Ook is een official bezig om de 
bevoegdheid van Scheidsrechter te halen, zodat de vereniging weer een 'eigen' scheidsrechter heeft.  
Voor 2018 hebben zich drie vrijwilligers aangemeld om de cursus tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris 
(bevoegdheid 4) te volgen. Dit is mooi vertrekpunt en we hopen ons team nog verder uit kunnen breiden, met 
name met ouders van zwemmers in de Aquamania-groepen. Deze laatste groep heeft op dit moment geen 
'eigen officials', maar wordt opgevangen door andere officials, die het belangrijk vinden dat alle kinderen 
wedstrijden kunnen zwemmen. Het werven van officials in deze groep zal volgend seizoen dan ook onze 
aandacht hebben. 
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PR: In 2017 heeft de Zwemcommissie door capaciteitsgebrek geen nieuwsbrieven uitgegeven. De intentie is 
om dit met een zes wekelijkse frequentie te doen maar dit lukt vooralsnog niet omdat de vacature voor PR 
zaken binnen de Zwemcommissie nog niet is ingevuld en de overige commissieleden te veel andere zaken 
om handen hebben. Daarnaast is het in 2017 nog niet gelukt om de contacten met de schrijvende pers te 
verbeteren. Incidenteel worden artikelen geplaatst over de prestaties van WS Twente maar een structureel 
karakter ontbreekt nog.  
 
Ouders en overige vrijwilligers: De ouders en overige vrijwilligers zijn het afgelopen jaar wederom op vele 
fronten actief geweest: materialen bestellen (zwemkleding en -attributen), prijzen regelen, voorraadkast 
bijhouden, ledenwerving door flyers huis aan huis te verspreiden, jureren bij schoolzwemwedstrijden, actueel 
houden website, bad opbouwen, kaartjes lopen, bordjes draaien bij het LAC, catering verzorgen bij 
wedstrijden, programma’s verkopen en het faciliteren van activiteiten in het clubhuis in Borne. De inzet en tijd 
van onze vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Om de selecties draaiende te houden en te zorgen dat er 
genoeg wedstrijden op alle niveaus gezwommen kunnen worden, hebben we veel vrijwilligers nodig. Niet 
alleen voor de wedstrijden maar ook achter de schermen zijn mensen onmisbaar. Ook komend jaar gaat veel 
aandacht uit naar de werving van vrijwilligers voor ‘reguliere’ taken en bijzondere evenementen. 
 
Tot slot danken wij alle trainers, inschrijvers, officials en overige vrijwilligers voor hun inzet in 2017. 
 
Namens de afdeling selectiezwemmen, Arno Hofmeijer 
 

Jaarverslag afdeling Masterzwemmen, van basistechniek tot master topsport 

 
Ledenaantal: Gedurende het kalenderjaar 2017 is het aantal leden redelijk gelijkwaardig gebleven in 
vergelijking tot 2016. Al konden we wel merken dat de opkomsten tijdens de trainingen minder was. Dit was 
voornamelijk te wijten aan het feit dat er andere traingingstijden zijn geweest door de verbouwing van het 
„oude buitenbad“. Ondanks dat zijn we deze periode goed met elkaar doorgekomen.  
Aantal leden 2017 – 96 
Aantal leden 2018 – 108 
*bron sportlink categorie masters “80”    
 
Nieuwe leden: Na de opening van het nieuwe bad zijn er weer meer leden weer begonnen met trainen. Tot 
nu toe zien we in 2018 toch een behoorlijke stijging in het aantal nieuwe leden. Met name de aanwas in de 
beginners/techniek groep is groot. Aanvragen van nieuwe leden worden gelijk op gepakt en de potentieel 
nieuwe leden contacteren we om af te stemmen waar de behoefte ligt. Naar aanleiding van dit gesprek komt 
er een advies in welke groep we de persoon willen laten beginnen. Bij de gevorderde masters zien we ook 
dat het ledenaantal stijgt. Een aantal leden vanuit het selectiezwemmen zwemt al regelmatig mee om de 
sfeer te proeven. De humor en een mindere prestatiedruk worden als zeer prettig ervaren. Verder merken 
we ook dat de positieve sfeer ervoor zorgt dat er veel aan mond tot mond reclame word gedaan. Er zijn 
zwemmers van andere verenigingen die toch bij ons vrijblijvend eens een paar keer mee willen trainen 
omdat ze nieuwsgierig zijn. De trainers hebben een groot aandeel in de aanwas van de nieuwe leden. Door 
differentiatie van de groepen voelen mensen zich beter thuis maar ook de diversiteit aan trainingen en 
trainers valt goed in de smaak. Ieder trainer geeft op zijn eigen manier training.  
 
Nieuwe zwembad: Met dit prachtige nieuwe zwembad en de trainingsfaciliteiten zullen we enorme 
aantrekkingskracht gaan krijgen voor nieuwe leden. Daarnaast biedt het nieuwe bad ons ook meer 
mogelijkheden om meer diversiteit in onze trainingen aan te bieden.  
 
TRAININGEN 
Videotraining: De masters hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een techniektraining waarin 
opnamen van de zwemmer worden gemaakt. Er vindt nadien een evaluatie plaats en er is gelegenheid om 
de training nog eens te herhalen. Het accent wordt vaak op 1 slag per keer gelegd om de zwemmers goed 
mogelijk te begeleiden. Het is vrij uniek dat dit bij de masters gebeurt, er zijn andere verenigingen die dit 
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faciliteren maar dan wordt er vaak een bijdrage gevraagd. Onder het mom, je bent nooit te oud om te leren 
zwemmen kunnen de masters gratis gebruik maken van deze faciliteit. Wij zien dat de deelnemers enorm 
positief zijn en veel leren van de training door de visuele bewustwording. Iedere dinsdag avond van 20.30 
tot 21.30 uur word deze trainging verzorgd door Hugo Staudt. De vooruitgang die de zwemmers boeken is 
erg mooi om te zien. Niet alleen geeft het de zwemmer maar ook de trainers voldoening.  
 
Start- en keerpunt training: Dit onderdeel is begin 2018 toegevoegd om de training ook een beetje breder 
te maken. Starts- en keerpunten zijn niet alleen belangrijk om je tijd te verbeteren maar ook nog eens 
bijzonder leuk om te oefenen. Op deze manier kunnen we niet alleen de gevorderde maar ook de 
beginnende zwemmers de gelegenheid bieden om dit onderdeel te verbeteren. Hiervoor hebben we onze 
jeugdmaster Matthieu Boers bereid gevonden. Dit is ook een onderdeel waarbij de verschillende groepen in 
de mix kunnen laten trainen. In principe staat deze training 1 x per maand gepland (intentie iedere 1e 
donderdag van de maand).  
 
Techniektraining: Herbert Katgert, Kees Seinstra en Harrie Oude Weernink bekommeren zich om de 
beginners- en techniekgroepen. Veel zwemmers vinden het erg leuk om van verschillende trainers 
begeleiding te krijgen. Iedere trainer probeert op zijn eigen manier zijn steentje bij te dragen. Het geeft de 
zwemmers ook enige houvast en de trainers veel waardering. Het komt regelmatig voor dat trainers door de 
zwemmers in het zonnetje worden gezet. Het is mooi om te zien hoe dit proces zich verder aan het 
ontwikkelen is. In een volgende fase willen we gaan proberen om de trainingen verder uit te breiden, 
eventueel ook meetmomenten in te bouwen. Op deze manier kunnen we nog gerichter ondersteuning geven 
aan de zwemmers die hier behoefte aan hebben. Daarnaast is overleg tussen de trainers maar ook  met de 
zwemmers om te kijken welke behoefte er is en wat we nog meer kunnen doen om niet alleen beter te leren 
zwemmen maar ook plezier te hebben. 
 
PRESTATIES MASTERS 
WK MASTERZWEMMEN Budapest Augustus 2017: Ruim 9400 deelnemers hebben genoten van de 
wedstrijden in de 4 binnen een straal van 1,5km gelegen wedstrijdbaden. De nieuwe DUNA Arena bevatte 
twee 50m baden, het Hajos complex met twee openlucht 50m baden op het Margareta-eiland. Dan was er 
binnen die straal nog een trainingsbad aan de andere kant van de Donau beschikbaar. Laten we het dan 
maar niet over de recreatie- en thermale baden in de buurt hebben. Indrukwekkende faciliteiten dus. In 
totaal deden er 156 wedstrijdzwemmers mee waarvan 8 masters van WS Twente. Met veel persoonlijke 
records en met 3 medailles kijken we terug op een prachtige ervaring en een succesvol toernooi.  
 
Open Nederlandse Masterskampioenschappen korte baan in Terneuzen: Gehouden van 18 t/m 21 
januari 2018. In totaal waren 800 zwemmers uit heel Europa aanwezig, met meer dan 6000 starts. Onze 19 
zwemkanjers hebben maar liefst 18 gouden, 10 zilveren en 9 bronzen medailles en één 
kampioenschapsrecord bij elkaar weten te behalen. Hiermee behoort WS Twente tot de beste Masters 
zwemverenigingen van Nederland. 
 
Open Nederlandse Masterskampioenschappen lange baan in Den Haag: Van 3 tot en met 6 mei jl. 
heeft WS Twente met 14 zwemmers meegedaan aan de Open Nederlandse Master Kampioenschappen 
lange baan (50 meter bad) te Den Haag. De zwemmers van WS Twente varieerde in leeftijd van bijna 20 tot 
bijna 80 jaar. WS Twente behaalde in totaal 33 medailles, waarvan 9 x goud, 13 x zilver en 11 x brons. WS 
Twente behaalde de 10 plaats op de medaille-ranking met 145 deelnemende verenigingen uit de hele 
wereld. Een geslaagd toernooi in prachtige omstandigheden en vooral met heel veel plezier. 
 
Frans van Enst door KNZB onderscheiden met bronzen prestatiemedaille: Vrij recent hebben we Frans 
van Enst in het zonnetje gezet voor zijn bijzondere zwemprestaties tijdens het WK Masterszwemmen in 
Budapest. Frans is al vele jaren actief in de zwemsport en heeft in de afgelopen jaren een prachtige erelijst 
opgebouwd. Voor velen is hij een voorbeeld als het gaat om sportiviteit en vitaliteit. Wij zijn als WS Twente 
enorm trots om Frans in ons midden te hebben. Op deze mooie dag hebben we Frans een bronzen 
prestatie medaille mogen overhandigen vanwege zijn optreden tijdens het WK master zwemmen in 
Budapest afgelopen zomer. Gedurende dit mondiale evenement heeft Frans maar liefst 3 medailles in de 
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wacht weten te slepen. Op de 100 & 200 rug werd een bronzen plak behaald en op de 50 rug zelfs een 
zilveren medaille. Momenteel heeft Frans ook nog eens 10 Nederlandse records op zijn naam staan en 
al meer dan 197 titels behaald. Een geweldige prestatie waar we als vereniging ook enorm trots op zijn. 
 
ACTIVITEITEN 
BBQ: Lekker onder het genot van een hapje en een drankje een mooie avond beleefd om de 
daaropvolgende dagen de overtollige kilo‘s er weer af te zwemmen. 
 
Ludieke training: Vrijdag 29 december 2017 stond een ludieke training op het programma. Niet alleen 
zwemmen met je handen en voeten maar met allerlei spannende attributen. Een leuke avond die werd 
afgesloten onder het genot van een hapje en drankje. Een aantal zwemmers konden het niet te laat maken 
omdat de volgende dag nog een mooie (sport)uitdaging op het programma stond. 
 
Zwemmarathon: Met 23 deelnemers geprobeerd om onze grens te verleggen door 10, 20, 40 of 80 x 100 
meter te zwemmen. Iedereen zwom meer als verwacht, mede mogelijk gemaakt door de opzwepende 
muziek en de hospitality dames en heer aan de badrand. Komend jaar gaan we ook ons best doen om nog 
een goed doel te koppelen aan de zwemmarathon en hopen wij op nog meer deelnemers. 
 
Nieuwjaarsontbijt: De goede voornemens voor het nieuwe jaar kunnen weer in gang worden gezet. Dat 
begint bij velen tijdens het lekkere nieuwjaarsontbijt. Onze vrijwilligers doen altijd hun uiterste best om een 
zo groot mogelijk eetfestijn voor te bereiden want wie gesport heeft komt met een lege maag binnen. 
Wederom een hele leuke ochtend samen beleefd en de start op een mooi 2018.  
 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 
Borsthuis: Als masters afdeling proberen we ook ons maatschappelijke steentje bij te dragen. 31 maart 
jongstleden hebben 24 masters we met veel plezier wafels gebakken voor de bewoners van het borsthuis. 
Met 4 chef koks ontvingen de bewoners een lekker tussendoortje. Zo lekker dat sommigen zelfs tot 2 x toe 
genoten van de heerlijke wafels. 
 
Vrijwilligerswerk: Al een paar jaar verrichten de masters iedere zondagochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur 
kantinediensten om inkomsten voor de vereniging te genereren. En met veel succes want ook dit jaar 
bedroegen de gezamenlijke inkomsten meer dan € 12.000,00. 
 
ZICHTBAARHEID MASTERS 
De afgelopen maanden hebben wij getracht om ook naar buiten toe goed zichtbaar te zijn. Achter de 
schermen zijn wij druk bezig de processen te ontwikkelen om interessant en relevant nieuws te delen. Met 
onze 2 maandelijkse nieuwsbrief worden alle master zwemmers via de mail op de hoogte gehouden van alle 
avonturen. Berichten worden ook via Facebook pagina en website gedeeld. Wij zien met deze middelen ook 
een mogelijkheid nog verder te groeien.   
 
DE TOEKOMST 
Wij zijn erg positief over de toekomst van onze afdeling. Omdat we groeien zullen we bepaalde zaken beter 
moeten gaan stroomlijnen. Door de stijging van het aantal leden, de activiteiten en faciliteiten willen we ons 
verder gaan professionaliseren. Het is de bedoeling om kalenderjaar 2018 een beleidsplan voor onze 
afdeling te gaan presenteren, waarin wij onze koers voor de komende 3 tot 5 jaar op papier willen gaan 
zetten. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren vragen wij input vanuit verschillende geledingen van 
onze vereniging. Met dit plan kunnen wij meer overzicht creëren en processen in gang gaan zetten om onze 
afdeling verder te ontwikkelen. Vanuit de plannen kunnen wij dan een actieplan maken om de taken uit te 
gaan voeren. 
 
DE KRACHT VAN ONZE CLUB 
Een vereniging is niets zonder zijn vrijwilligers. De kracht van onze afdeling en activiteiten komen 
voornamelijk voort uit een grote groep mensen die niet alleen lekker willen bewegen maar ook erg 
betrokken zijn bij de vereniging. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat ik regelmatig een beroep kan doen op 
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mijn Master-collega‘s. Wij besteden best wel wat tijd in de activiteiten voor de vereniging. Dat is niet altijd 
even gemakkelijk omdat er best wel wat bij  komt kijken. Ik wil dan ook mijn dank uitspreken naar alle 
vrijwilligers die in 2017, maar ook in 2018 weer hun steentje zullen bijgedragen. Zonder jullie was dit 
allemaal niet mogelijk geweest. Dank jullie wel masters commissieleden, trainers en alle vrijwilligers! 
 
Met sportieve groet, 
Namens de afdeling Masterszwemmen, Patrick Roozeboom 
 

Jaarverslag afdeling Waterpolo, voor jong en oud 

 
Het afgelopen jaar is een redelijk stabiel jaar geweest voor de waterpolo-afdeling als geheel. Met trots kunnen 
we melden dat ons Onder-13 team ongeslagen kampioen is geworden. Op de laatste dag hadden we bijna 
nog een kampioenschap kunnen vieren, maar helaas wist Heren 3 zijn laatste duel niet te winnen. Gelukkig 
kon het verdriet tijdens de barbecue gelijk verdrongen/verdronken worden. Ons dames 2 zal volgend jaar een 
klasse lager gaan spelen.  
Langzaamaan worden er stappen gezet om de organisatie verder in te richten. Enkele zaken waarop we ons 
het afgelopen jaar hebben gericht of waarmee we bezig zijn geweest: 

1) Aansluiting bij de Aquamania. Opbouw van de jeugdafdeling begint bij de jongste jeugd. Onze visie 

is dat er bij de allerjongsten niet gesproken moet worden over zwemmen of waterpolo, maar over 

zwemsport. Dat is ook de visie die we aan de KNZB hebben toegelicht. 

2) Waterpolo-selectie naar hoger niveau tillen. Afgelopen jaar hebben we een behoorlijk aantal leden 

van buitenaf mogen verwelkomen die een waardevolle aanvulling zijn op de selectie van de 

waterpolo. Voor volgend jaar is het doel om met beide teams promotie af te dwingen.  

3) De website moet verder worden geactualiseerd. De teams zijn nu goed ingevuld, maar het gehele 

waterpolo-gedeelte moet opnieuw worden vormgegeven.  

Om bovenstaande punten verder van de grond te krijgen is meer ondersteuning nodig. Belangrijkste punten 
hierin zijn: 

1) Er is een gebrek aan trainers/coaches/begeleiders voor de jeugdteams. Momenteel zijn we in 

gesprek met de selectie om te kijken welke rol zij kunnen krijgen bij het trainen/coachen van de 

jeugd.  

2) Door de groei van de selectie en de mogelijkheid om jeugdteams in het nieuwe bad mee te laten 

trainen met de selectie is er behoefte aan één extra gediplomeerde trainer. Gesprekken worden hier 

momenteel over gevoerd.  

3) Doordat afgelopen jaar wederom een scheidsrechter is gestopt, dreigt een tekort aan 

scheidsrechters voor het aantal teams dat we in de toekomst willen inschrijven. Voor volgend jaar 

zullen we dus op zoek moeten naar extra scheidsrechters.  

Eén van de belangrijkste randvoorwaarden om verder te kunnen groeien is een trainingsrooster waarin voor 
zowel de jeugd als de senioren voldoende ruimte is om te kunnen trainen. Hierbij is het met name voor de 
jeugd belangrijk om op geschikte trainingstijden te kunnen trainen. Het blijkt een uitdaging te zijn om dit 
verenigingsbreed te realiseren, mede omdat ook de belangen vanuit de zwemselectie (voldoende 
trainingsuren om stap te zetten naar landelijke top) en het Twentebad zelf (commerciële exploitatie van nieuwe 
bad) lastig te verenigen zijn met de wens vanuit de waterpolo. We proberen daarin creatief te zijn, mede door 
trainingen van jeugdleden en senioren samen te voegen. Onze doelstelling blijft echter: Voldoende 
trainingsuren in zowel Borne als Hengelo, waarbij de jeugdleden de beschikking dienen te krijgen over 
trainingsuren die qua tijdstip passen bij hun leeftijd.   
 
Bovenstaande punten zal de waterpolo-afdeling het komende jaar zonder mij als voorzitter moeten doen. Ik 
heb besloten om na twee jaar mijn voorzitterschap neer te leggen. De afgelopen jaren is het gelukt om de 
waterpolo-afdeling is stabieler (polo)water te krijgen. Om de volgende stap te maken is er, zoals ik het zie, 
behoefte aan een waterpolo-voorzitter die binnen de waterpolo en de vereniging breed bekend is, die in staat 
is om verdere verbanden te vormen en die waar nodig de gevestigde orde op kan schudden. Ik ben voor deze 



 

Algemeen Ledenvergadering  
Aanwezigen 

 
11 juli 2018 

 

 

 

 

WWW.WSTWENTE.NL 
WaterSport Twente: opgericht 2 juli 1922 Twentebad, Lage Weide 3, Hengelo 

KvK Enschede: 40073918  Laco ’t Wooldrik, ’t Wooldrik 3, Borne 

ABNAMRO: NL18ABNA0590432931 ING: NL33INGB0000941102  

   

vervolgfase niet de geschikte persoon. Dat houdt ook in dat we voor volgend seizoen op zoek gaan naar een 
nieuwe voorzitter voor de waterpolo afdeling.  
 
Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor de waterpolo-afdeling. Ik 
denk dan met name aan de (jeugd)trainers, scheidsrechters, maar ook aan bijvoorbeeld de w-officials en de 
mensen die het oud papier voor de vereniging ophalen. Een bijzonder woord van dank aan Frank Vaalt (en 
anderen), die er elke keer weer voor zorgt dat het clubhuis klaarstaat voor diegenen die er behoefte aan 
hebben, ook al werden data en tijden soms niet helemaal goed door mij aangeven .  
 
Overzicht prestaties teams: 
Team Klasse Positie 

WS Twente 1 2e klasse Bond 5 
WS Twente 2 Reserveklasse  6 
WS Twente 3 2e klasse District 3 
WS Twente 4 2e klasse District 10 
WS Twente 5 3e klasse District 4 
WS Twente 6 3e klasse District 3 
WS Twente D1 2e klasse Bond 6 
WS Twente D2 3e klasse District 11* 
WS Twente D3 3e klasse District 2 
WS Twente gemengd O17 2e klasse gemengd BG 4 
WS Twente gemengd O15 2e klasse gemengd CG 3 
WS Twente gemengd O13 2e klasse gemengd DG 1 

* degradeert naar 3e klasse district 
 
Namens de afdeling Waterpolo, Geert Schrijver  
 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 
Voorwoord.  
Voor u ligt het financiële verslag over het boekjaar 2017. De boekhouding van WS Twente is gebaseerd op 
het kasstelsel. Dit betekent dat alle afboekingen en inkomsten tussen 01-01-2017 en 31-12-2017 verwerkt 
zijn in de boekhouding 2017 en alle afboekingen en inkomsten na 31-12-2017 op het boekjaar 2018 komen. 
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat ten opzichte van de begroting.   
 
De Stichting Vrienden van WS Twente heeft weer belangrijke financiële bijdrages geleverd aan het jeugdkamp 
2017 en het zwemtoernooi in Epe. Hierdoor konden we de financiële bijdrage van de deelnemers en de 
vereniging laag houden.  
 
De stichting Vrienden Clubhuis heeft diverse activiteiten in het clubhuis gesponsord met het kosteloos 
beschikbaar stellen van het clubhuis en speciale prijzen voor snacks en drankjes.  
 
De sponsor commissie heeft ook in 2017 weer veel geld binnengehaald mede namens de inzet van veel WS 
Twente leden. Daarnaast zijn er weer pasavonden voor clubkleding georganiseerd met kortingen op allerlei 
zwemartikelen.  
 
In de ledenvergadering van 19 december 2017 is de begroting voor 2018 met een nieuw contributievoorstel 
door de ledenvergadering goedgekeurd. De begroting 2018 en de nieuwe contributietarieven 2018 zijn voor 
de volledigheid opgenomen in het financiële jaarverslag 2017.  
 
Herbert Hofmeijer, penningmeester 

 


