Beste leden en ouders / verzorgers van onze (jeugd)leden,
Zoals veel van jullie weten, is er op woensdagavond 5 april 2017 een Bijzondere Algemene Vergadering
geweest. De aanleiding van deze vergadering was het vormen van een nieuw bestuur. Marijke Burger en
Roel Westenbrink hebben zich afgelopen jaren dapper ingezet, ondanks dat de druk op hen hoog was.
Jammer genoeg heeft Roel besloten te stoppen met het bestuur. Op de BAV was een afscheidsmoment
voor hem ingepland, maar helaas kon hij door omstandigheden niet aanwezig zijn. Vanaf deze plek
willen wij Roel bedanken voor zijn inzet. We hopen dat hij aanwezig zal zijn op een nieuw
afscheidsmoment tijdens de volgende ledenvergadering.
Als vereniging wil je continuïteit kunnen garanderen. Het is belangrijk vooruit te kijken en richting te
bepalen. Dit is beter te realiseren als er voldoende bestuursleden zijn. Gelukkig hadden maar liefst acht
leden aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie. Helaas bleek tijdens de BAV niet helemaal
duidelijk te zijn hoe een nieuw bestuur gevormd dient te worden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door
verwarring tussen de statuten en het huishoudelijk reglement. Er werd door de leden echter besloten toch
al tijdens de BAV een bestuur te kiezen. Dit omdat de nood erg hoog was. Tijdens de eerste
bestuursvergadering is over deze gang van zaken gesproken en in aanloop naar de volgende
ledenvergadering zullen jullie hier meer informatie over ontvangen.
Desalniettemin zijn we blij dat er een bestuur gevormd is. We zijn een bestuur voor jullie, de leden, en
daarom erg blij met jullie input. Enkele reeds aangedragen aandachtspunten zijn: communicatie,
overzicht, transparantie, ledenbinding en naamsbekendheid. Mocht je nog punten hebben, dan horen we
deze graag. In het kader van communicatie en transparantie is deze nieuwsbrief, waarin de bestuursleden
zich voorstellen, de eerste stap. We gaan er iets moois van maken!

Het bestuur

MARIJKE BURGER

Functie: algemeen bestuurslid
Contact: marijke@zdrv.nl
Doordat mijn oudste twee dochters op Diploma Zwemmen zaten in het Veenbad te Vinkeveen waar je noodgedwongen bleef wachten totdat ze weer klaar waren (ik ben woonachtig in Mijdrecht) zag ik ook folders liggen van
de Zwemvereniging De Ronde Venen. Deze folders voorzag ik met pen van wat op- en aan-merkingen en gaf deze
terug. Vervolgens werd ik door Alice benaderd om het bestuur te versterken in 2001. In oktober 2001 werd ik
benoemd tot algemeen bestuurslid en dat is tot op heden zo gebleven.
Al mijn kinderen hebben het diploma voor het ABC zwemmen via de Zwemvereniging behaald. De twee oudste
dochters zijn zelfs instructrice geworden, en een andere dochter heeft zich in de EC gestort. De Zwemvereniging is
een vereniging met capabele instructeurs die het verdienen om door te mogen gaan met hun ambitie om (jonge)
kinderen op te leiden voor verschillende disciplines, waar ik dan via het bestuur de ruimte voor wil geven om deze
activiteiten te kunnen blijven ontplooien.

HANS VERBURG

MARION VISSER

Functie: voorzitter
Contact: voorzitter@zdrv.nl

Functie: technisch commissaris
Contact: tc@zdrv.nl

Al ruim 30 jaar ben ik lid van de verening. Eerst als leerling op de afdelingen Zwemmend Redden en Diploma
Zwemmen en later, vanaf mijn 17e, als instructeur bij Zwemmend Redden. Van Zwemmend Redden doorgegroeid
naar Varend Redden, bewakingen uitvoeren en organiseren, maar ook strandwacht gaan lopen op het mooie eiland
Texel.

Ik word al langere tijd gevraagd voor het bestuur maar heb dit nooit opgepakt omdat ik het niet zag zitten naast het
afdelingshoofdschap, studie en een gezin met kleine kinderen. Inmiddels heb ik meer tijd en is de vraag naar nieuwe
bestuursleden dringend. Een mooi moment om er in te stappen en gezamenlijk aan de slag te gaan en te werken aan
de vereniging.

In 1988 kwam ik vanuit Den Haag naar Mijdrecht om daar met mijn uit Amsterdam afkomstige (destijds a.s.) man te
gaan samenwonen. In een poging hier wat in te burgeren, pakte ik mijn oude hobby op en werd lid van de Reddingsbrigade Mijdrecht (RBM). Op woensdagavond had men daar voor volwassenen het trimzwemmen. Een onderdeel van
de huidige vereniging dat nog steeds bestaat, zij het onder een andere naam, en met veel trouwe leden die nu nog
steeds bij ons zwemmen! In de loop der jaren ben ik minder gaan zwemmen en meer zwemlessen gaan geven, zowel
op het gebied van zwemmend redden als van elementair zwemmen. Daarnaast ben ik binnen de vereniging op veel
fronten actief geweest. Momenteel doe ik de leden- en financiële administratie, ben ik instructeur en (administratief)
mede-afdelingshoofd van de afdeling Diploma Zwemmen en sinds kort in het nieuwe bestuur Technisch Commissaris.
Verder houd ik mij met de website bezig zodra deze weer in de lucht is. Aangezien het bestuur dringend uitbreiding
nodig had, ben ik hier voor de 3e keer ingestapt. Ik hoop met de kennis die ik in de achterliggende jaren en in de
verschillende functies heb verzameld een positieve bijdrage te kunnen leveren, vooral op het gebied van het
administratief organiseren van de zaken die nodig zijn om een vereniging met een breed programma aan activiteiten
en verantwoordelijkheden zo soepel mogelijk te laten functioneren. Daarnaast heb ik vooral saamhorigheid en
gezelligheid hoog in het vaandel staan.

OLIVIER VAN SCHIE

DENISE VAN SCHIE

SIMON TELLING

ALICE DEN HOLLANDER

Van jongs af aan ben ik al lid bij onze leuke
vereniging. Na het zwem ABC ben ik meteen
doorgestroomd naar Zwemmend Redden in
Vinkeveen. Sommige instructeurs die nu aan het bad
staan, hebben mij toen les gegeven en kennen mij
sindsdien. Anderen kennen mij misschien als gezicht
van de afdeling Varend Redden. Samen met Corné
ben ik afdelingshoofd van Varend Redden. Wij houden
contact met de organisatie van evenementen,
plannen bewakingen, organiseren opleidingen en
onderhouden het materiaal. Hoogtepunten zijn
daarbij het slagen van negen examenkandidaten
vorig jaar en de sponsoring van een nieuwe snelle
boot in 2015. De laatste jaren zijn er steeds meer
bewakende leden bijgekomen en merken we dat
samenwerking en gezelligheid onze afdeling typeren.

Voor velen ben ik een bekend gezicht bij de ZDRV.
Dat is niet zo raar, aangezien ik al van kleins af aan
lid ben. Het begon allemaal met het halen van
brevetten, maar ondertussen doe ik veel meer dan
alleen zwemmen. Elke woensdagavond geef ik met
veel plezier les aan junior redden 4. Ik krijg energie
van het zien hoe leerlingen groeien in wat ze kunnen.
Voeg daar een hele lading enthousiasme aan toe en
mijn avond kan niet meer stuk.

In 1979 verhuisde ik met mijn ouders van Vinkeveen
naar Mijdrecht en ik wilde graag gaan zwemmen.
Vinkeveen had in die tijd geen binnenzwembad.
Aangezien de Reddingsbrigade de enige vereniging
was die in Blijdrecht zwom, ben ik daar lid geworden.
Na 5 jaar les gehad te hebben begon ik officieel met
lesgeven, daarvoor al af en toe als invalkracht. Ook
werd ik gevraagd om bij het Diploma Zwemmen te
komen lesgeven, want dat was toen net opgericht en
had dus erg weinig instructeurs. Twee jaar later werd
ik mede-afdelingshoofd van de maandag (zo heette
ZR toen) en dat was een bestuursfunctie, dus zat ik
ook gelijk in het bestuur. Daarna van alles gedaan
waar behoefte aan was. 4 verschillende functies in
het bestuur, in diverse commissies, in de werkgroep
gezeten met o.a. Alice om de RBM en RVP fusie te
regelen, oefening namens de RVP medegeorganiseerd, de afdeling VR opgericht.Kortom van
alles. Wat ik al die jaren ben blijven doen is lesgeven
bij het ZR. Vanaf 1984 heb ik ook strandwacht
gelopen tot een paar jaar geleden. In 2000
gestopt met de meeste functies binnen de ZDRV en
me meer op Reddingsbrigade Nederland gericht.
Ik wil vooral gaan kijken waar behoefte aan is binnen
de vereniging en dat oppakken, dat past mooi bij de
rol van algemeen bestuurslid. Mocht je meer willen
weten, dan kan je het altijd vragen.

Alweer sinds 1988 draai ik mee bij Zwemvereniging
De Ronde Venen, toen nog Reddingsbrigade
Mijdrecht. Ik deed een opleiding Zwemleider B en
deze werd gegeven door Saskia Koster. Bij mijn
toenmalige zwemvereniging had ik het niet naar
mijn zin en Saskia haalde mij over naar Mijdrecht te
komen, want daar was het zo gezellig. Saskia had
gelijk! Inmiddels rijd ik dus al zo’n 29 jaar bijna elke
zaterdagmorgen met plezier vanuit Woerden naar
Mijdrecht (tussendoor ook een poosje naar
Vinkeveen) om daar les te geven in de ABCzwemdiploma’s en het vervolg daarop. Het is prachtig
om een kind te mogen leren zwemmen en daarbij
vooral ons motto: ‘zwemmen met plezier’ in te zetten.
Mijn dagelijks leven breng ik vooral lerend door: Ik
ben nu vierdejaars PABO-student en loop mijn
lio-schap in groep 6 op een Woerdense basisschool.
In die 29 jaar zwemvereniging heb ik verschillende
functies gehad, zowel op de afdeling als in de
evenementencommissie en in het bestuur. Op de
afdeling ben ik sinds dit zwemseizoen (weer)
afdelingshoofd, samen met Marion. In het bestuur
was dringend uitbreiding nodig en aangezien ik de
vereniging een warm hart toedraag kon ik het niet
laten om mijzelf ook hier weer aan te melden.
Wellicht kan mijn jarenlange ervaring in de
vereniging en het geleerde in mijn studie bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging.

Bij Zwemmend Redden ben ik zo’n 17 jaar afdelingshoofd geweest. Ik heb 3 jaar geleden dit stokje doorgegeven aan
anderen. Het lesgeven ben ik blijven doen. Ik doe dit graag en met veel plezier en enthousiasme. Ook geef ik sinds dit
seizoen weer les bij Diploma Zwemmen. Mijn jongste dochter krijgt daar nu les en ik kan mijn tijd dan nuttig besteden
aan de badrand.

Functie: penningmeester
Contact: penningmeester@zdrv.nl

In het najaar ga ik starten met de Master
Accountancy. Momenteel ben ik bezig met de
Bachelorfase. Deze opleiding volg ik naast mijn baan
bij een accountantskantoor waar ik op de controleafdeling werk. De vaardigheden vanuit mijn werk en
opleiding komen zeker van pas bij de functie
penningmeester. Daarnaast wil ik mij tijdens de
bestuursperiode inzetten om het plezier bij alle leden
te verhogen en met nieuwe ideeën de zichtbaarheid
en communicatie van de vereniging te verbeteren.

Functie: secretaris
Contact: secretariaat@zdrv.nl

Daarnaast zet ik mij in voor de
evenementencommissie. Ik vind gezelligheid binnen
de vereniging een belangrijk onderwerp en denk
daarom graag mee over leuke activiteiten. Inmiddels
ben ik bijna twee jaar afgestudeerd aan Academie
Artemis, een hogeschool voor styling en vormgeving.
De opleiding heeft mij breed opgeleid in het
creatieve vakgebied. Ik heb er geleerd te denken
vanuit concepten en hoe deze vervolgens praktisch
uit te werken. Momenteel houd ik mij bezig met
branding, marketing, communicatie, fotografie en
conceptontwikkeling voor verschillende bedrijven.
Ik kijk uit naar een leerzame bestuursperiode en
hoop dat ik mijn kennis en vaardigheden kan
gebruiken om de vereniging een stapje verder te
helpen.

Functie: algemeen bestuurslid
Contact: simon@zdrv.nl

Functie: algemeen bestuurslid
Contact: alice@zdrv.nl

