
 

 

9 februari 2021 / Justin van de Grootevheen 

INHOUD 

 

Voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering TV Zwefilo op 11 februari 2021 

zijn de volgende vragen gesteld. 

1. Voldoet de financiële bijdrage die de Vereniging doet aan de 

Teamcompetitie aan de ingeschatte spin-off? 

Komen er meer deelnemers van Zwefilo bijeen door de Teamcompetitie, 

krijgen we daardoor meer leden of blijft het bij een kleine groep 

waarbij dan de vraag gesteld kan worden of de club deze bijdrage niet 

moet aanpassen. 

Dit wil ik aan de vergadering voorleggen waarbij ik aan het bestuur 

verzoek om uiteen te zetten wat de kosten zijn geweest voor de club de 

afgelopen 3 jaar en wat de opbrengst is geweest daartegenover. 

2. Is het mogelijk om voor de meer recreatief ingestelde leden de 

zwemtraining in te korten tot 1 uur en zij daarin een ander programma 

voor te schotelen. 

Veel zwemleden zijn enthousiast met de huidige wijze van de zwemtraining 

maar er is ook een groep die behoefte heeft aan 1 uur zwemmen i.p.v. 5 

kwartier waarin minder aandacht wordt besteed aan de uitgebreide 

techniektrainingen maar waarin meer aandacht wordt gegeven voor het 

lekker recreatief bezig zijn in de vorm van circa 5 minuten inzwemmen, 

10 minuten techniek, 40 minuten programma en 5 minuten uitzwemmen. Deze 

recreatieve groep vind het prima als er een papieren schema wordt 
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opgehangen waarbij de trainer periodiek toekijkt om technische 

aanwijzingen te geven. Hierdoor kunnen wij deze zwemmers m/v behouden 

voor de club. 

Wellicht kan hier op de zaterdagmiddag 1 baan per uur aan besteed worden 

in de vorm van 16.00 tot 17.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en dat kan vooraf gepeild 

worden. 

3. Wat houdt de instemming met de besluitvorming tijdens de Algemene 

ledenvergadering in? 

 

Opgesteld op 9 februari 2021 door Justin van de Grootevheen. 

 

 

 

Bestuursstuk 2 van 2 


