
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februari #1 

De Waterflipper 

nieuwsbrief 
N

ie
u
w

sf
lit

s 
Vakantie en versoepelingen 
Tijdens de voorjaarsvakantie van 28 februari t/m 6 maart wordt er geen 
training gegeven. Vanaf maandag 7 maart zullen alle trainingen uiteraard weer 
doorgaan. 
Er gelden vanaf maandag 7 maart geen coronamaatregelen meer in het 
zwembad en bij onze trainingen en wedstrijden. Wel blijft de basisregel “bij 
klachten, blijf thuis” gelden voor al onze activiteiten. 
  

Bestuur 
De afgelopen 2 jaar is het bestuur veelal op de achtergrond bezig geweest 
met het zoveel mogelijk door kunnen laten gaan van de activiteiten binnen 
onze vereniging. Dit alles volgens alle geldende maatregelen en zo veilig en 
verantwoord als mogelijk voor alle leden. Helaas is hierdoor het gevoel 
ontstaan dat de binding en samenwerking met leden iets verslechterd is en 
daar wil het bestuur uiteraard iets aan veranderen. Er zijn al enkele plannen 
om jullie als leden meer te kunnen betrekken bij de besluitvorming en de 
plannen van de vereniging die de komende periode meer vorm zullen krijgen. 
Eén van deze plannen is dat onze bestuursleden jullie regelmatig mee nemen 
in wat er speelt binnen hun functie en wat er allemaal bij komt kijken. Vandaag 
beginnen we met de functie van Penningmeester. Onze penningmeester 
Henriëtte Schreuders stelt zich dan ook graag opnieuw aan jullie voor op de 
volgende pagina’s van deze nieuwsflits! 
 
Gelukkig is niet alles wat we als bestuur afgelopen 2 jaar gedaan hebben op 
de achtergrond gebleven. Zo is afgelopen januari onze nieuwe website live 
gegaan! Momenteel werken we nog hard aan de ‘finishing touch’ op de 
website, maar het is toch iets waar we na hard en lang werken trots op zijn! 
Heb jij al een kijkje genomen? (www.doorwaterfit.nl) 
 

Tot slot 
Corona is nog lang niet weg. Daarom willen we blijven benadrukken om goed 
op jezelf te letten en op elkaar. Blijf bij klachten en/of een positieve test thuis 
zodat je je mede teamleden niet kunt besmetten.  
 
Komende periode zullen we als vereniging weer meer kunnen doen en meer 
kunnen organiseren, hierbij willen we je als lid (of ouder/verzorger van een lid) 
graag meer betrekken. Heb je een goed idee, of wil je ergens mee helpen? 
Laat dit dan weten aan 1 van onze bestuursleden! Het bestuur zal zichzelf 
regelmatig tonen in het zwembad en het gesprek met jullie aangaan. Je vindt 
de emailadressen ook op de vernieuwde website. 
Ideeën kun je ook kwijt in de ideeënboom die vanaf 7 maart in Baan 7 staat.  
 
Wij hopen jullie allemaal weer zo vaak als mogelijk te mogen verwelkomen in 
het zwembad en hopen samen de stijgende lijn die voor corona ingezet was, 
weer voort te zetten! 
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De Penningmeester 
Hallo. Mijn naam is Henriëtte Schreuders. In 2019 heb ik, na een paar 
maanden meegekeken te hebben, het stokje overgenomen als 
penningmeester van Door Water Fit. Ik neem je graag mee in wat er de 
afgelopen 2 jaar heeft gespeeld in mijn rol als penningmeester en in de 
moeilijke beslissingen die we hebben moeten nemen. 
 
COVID-19 periode 
Inmiddels heb ik als bestuurslid en penningmeester al heel wat meegemaakt. 
De impact van de COVID maatregelen hebben niet alleen invloed gehad op 
het zwemmen zelf, maar ook op de vereniging in het algemeen. Dan denk ik 
onder andere aan de besluiten met betrekking tot de contributie (wel of niet 
door laten betalen), hoe gaan we onze reguliere badhuur betalen terwijl we 
wachten op de afhandeling van de regelingen die door de overheid zijn 
toegezegd (TVS-regelingen), en hoe dienen we de aanvragen in voor deze 
regelingen in samenspraak met Optisport en de Gemeente. (Uiteindelijk bleek 
dat Optisport deze aanvraag bij het Rijk in moest dienen met als gevolg dat 
we lang op ons geld moesten wachten). 
 
Met elkaar is gekeken of er andere mogelijkheden zijn om wel te kunnen 
zwemmen. Voorbeelden hiervan zijn het zwemmen in het buitenbad in het 
voorjaar van 2021 (zelfs bij temperaturen rondom het vriespunt!), 
mogelijkheden om te zwemmen gedurende de zomervakantie van 2021 en 
een aantal zaterdagen in december toen er een avondlockdown van kracht 
was. Behalve dat dit geregeld moet worden met het zwembad, is aan mij ook 
de vraag gesteld of dit financieel mogelijk was. Door een heel gedegen 
administratie kunnen dit soort vragen snel beantwoord worden en kunnen we 
de afweging maken of dit wel of niet financieel verantwoord is. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld ook snel zien wat er nog op de rekening staat en wat we nog 
verwachten aan inkomsten en uitgaven. 
 
Eens per maand vergaderen we als bestuur in Baan 7, op dinsdagavond 
(meestal de 1e dinsdag van de maand). Gedurende COVID hebben we de 
vergaderingen allemaal online gedaan en indien nodig hebben we deze 
uiteraard vaker belegd. 
 
Terug naar normaal 
Nu alle COVID maatregelen langzaam verdwijnen wordt mijn taak als 
penningmeester weer eenvoudiger: het incasseren van de contributie, betaling 
van rekeningen, ondersteuning van de commissies binnen DWF en de 
maandelijkse vergadering in Baan 7. 
 
Bij de maandelijkse bestuursvergaderingen worden inkomsten en uitgaven 
besproken. Als er bijzonderheden zijn wordt dit ook besproken (o.a. ook 
vragen en opmerkingen van leden). 
 
Wat wel nieuw is in 2022 is de ondersteuning van diverse commissies. Elke 
commissie heeft zijn eigen plan gemaakt voor 2022 met een bijbehorende 
begroting. Ik zorg er voor dat zij overzicht houden op de inkomsten en 
uitgaven. Op deze manier kunnen er bijvoorbeeld extra activiteiten 
georganiseerd worden of kan er trainingsmateriaal aangekocht worden. 



  

 
 
 
 
 
 
 

Vervolg Penningmeester 
Naast dat jullie mij kennen als penningmeester, kunnen jullie mij ook kennen 
als een fervent openwaterzwemmer. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk mee 
te doen met de trainingen van Jan Willem op de dinsdagavonden gedurende 
de wintermaanden. 
 
Open water zwemmen 
Het zwemmen, of eigenlijk het niet kunnen zwemmen, heeft in deze afgelopen 
periode ook nieuwe uitdagingen gebracht bij de openwaterzwemmers. In 2021 
zijn we voor het eerst niet gestopt met het zwemmen in openwater in 
november, maar hebben we het hele jaar door gezwommen. Dat betekende 
grenzen verleggen: korter zwemmen, andere materialen aanschaffen en 
vooral; elkaar nog beter in de gaten houden tijdens het zwemmen. 
 
Uiteraard is het leuk als mensen het ‘stoer’ vinden dat je zwemt in alle 
temperaturen, en dan voornamelijk de hele koude temperaturen, maar het is 
ook elke week weer een overwinning om toch dat water in te stappen. En na 
het zwemmen jezelf buiten om te kleden, in weer en wind, waar je ook steeds 
handiger in wordt. Met als beloning de warme thee, koffie of wat lekkers. 
 
Ook wij kijken uit naar een watertemperatuur van weer minimaal 15 graden 
zodat we wetsuit, sokken en zwemhandschoenen weer thuis kunnen laten en 
weer gewoon kunnen zwemmen. 
 
Zo ontstaat ook het idee om eens te kijken of er meer leden zijn, jong en oud, 
die het leuk vinden om eens buiten mee te zwemmen. Bijvoorbeeld in ‘de 
Binnenmaas’, waar stichting OWW De Binnenmaas in samenwerking met ZVS 
op 19 juli de gezelligste wedstrijddag van het hele jaar organiseert. 
 
Meer informatie over mijn rol als penningmeester, een vraag over de 
contributie, informatie over openwaterzwemmen of meedoen in De 
Binnenmaas? Ik hoor het graag!  
Je kan mij altijd bereiken via penningmeester.dwf@gmail.com  
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