
Jaarverslag Technische Commissie 2019 

De Technische Commissie bestond in 2019 uit Angélique Vandenbroek, Simone Beers en Anneloes 

Vogelpoel. Simone Beers heeft als voorzitter van de commissie deel uitgemaakt van het bestuur. 

Anneloes Vogelpoel was tevens Technisch Leider.  

Eind maart zijn de zwemexamens geweest. Alle kandidaten zijn geslaagd. 

In de periode tussen de zwemexamens en de zomervakantie zijn er snorkellessen gegeven. Ook dit 

jaar weer afgesloten met persluchtzwemmen, met dank aan Atlantic. 

In september is er een ontruimingsoefening in het zwembad geweest.  

Gedurende het jaar hebben we deelgenomen aan de jeugdsportpas (1 periode van 6 zaterdagen). 

Verder is er zowel in het eerste lesuur als in het tweede lesuur op de zaterdag ochtend een 

instroomgroep ingedeeld voor nieuwe kinderen. Volwassenen kunnen ook in diverse trainingsuren 

instromen.  

Eind 2019 is er nieuw zwembad materiaal aangeschaft.  

Dit jaar zijn er geen aankomend instructeurs begonnen met de instructeursopleiding. Wel zijn er 

verschillende hulp instructeurs werkzaam in het zwembad; Amy, Jelmar, Jens, Hidde, Fleur en Devlin 

assisteren de instructeurs.  

Maandelijks komt het kader bijeen. Tijdens de instructeursbijeenkomst blijven de instructeurs zowel 

theoretisch als praktisch bijgeschoold en geïnformeerd.  

Eind 2019 heeft er een wijziging plaats gevonden in het gebruik van de douches.  

Eind 2019 heeft Notwin weer meegedaan aan de vierkamp dit jaar door ons zelf georganiseerd. Net 

als de vorige jaren was het geen wedstrijd meer maar een gezellige ochtend waarin verschillende 

opdrachten in het kader van zwemmend redden worden uitgevoerd. Voordeel daarvan is dat het niet 

meer noodzakelijk is om specifieke deelnemers in bepaalde leeftijdscategorieën te hebben en dat 

iedereen die mee wil doen ook mee kan doen. De estafette was wel in wedstrijdverband, echter door 

het mixen van alle deelnemers was het ook hier mogelijk dat alle deelnemers mee konden doen. 

Voor de winnaars van de estafette was er een kleine beloning. Het was een gezellige ochtend. 

Naast verschillende momenten waarop de gelegenheid is geboden voor het meenemen van ouders, 

broertjes, zusjes, vriend(innet)jes, het zgn. familiezwemmen, zijn er ook een aantal spellenochtenden 

georganiseerd. Op zaterdag 28 december hebben we het jaar afgesloten met een gezellige 

spellenochtend (mede georganiseerd door hulp instructeurs Hidde en Devlin). 

 

Angélique Vandenbroek 

Technische Commissie. 


