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1. Openingswoord 
 
Het seizoen 2015-2016 was op sportief gebied een mooi seizoen. In de landelijke competitie is het eerste team als 
9e geëindigd en zal dit seizoen weer op het hoogste niveau uitkomen. Het 2e team is helaas door onder andere 
capaciteitsproblemen gedegradeerd uit de 1e klasse. Wij hebben door deze problemen het 2e team moeten 
terugtrekken uit de competitie. Aan de nationale verenigingscompetitie zullen wij dan ook met één team 
deelnemen. De zwemmers uit het 2e team zullen mogelijk toegevoegd worden aan het 1e team. In de 
regiocompetitie was MNC onverslaanbaar en werd verdiend kampioen. Honderden persoonlijke records en 
tientallen medailles werden er veroverd. Op de Nederlandse Kampioenschappen werden er door onze zwemmers 
veel medailles gewonnen. 
 
Van 16 juni tot en met 19 juni 2016 organiseerde MNC en de KNZB de Nederlandse Junioren en Jeugd 
kampioenschappen lange baan. Een groot evenement dat door de inzet van vele vrijwilligers een groot succes is 
geworden en waar wij met trots op kunnen terugkijken. 
 
De infrastructuur, bestaande uit trainers, ouders, broers en zussen hebben dit mede mogelijk gemaakt. 
 
Het komend seizoen wordt weer een uitdaging. Zwemmers stromen door naar junioren of jeugd, beginnen aan 
een nieuwe opleiding, gaan werken en dat vergt van een ieder weer de nodige aanpassingen. 
 
Wij hebben afscheid moeten nemen van enkele zwemmers die hun sportieve loopbaan bij een andere vereniging 
voortzetten of die op grond van een nieuwe maatschappelijke carrière zijn gestopt met zwemmen. Wij wensen 
hen veel succes. 
Daarnaast is het fijn te zien dat veel nieuwe (veelal jonge) zwemmers de weg naar MNC weten te vinden. Het 
aantal wedstrijdzwemmers is op dit moment 110 actieve wedstrijdzwemmers (instromers, minioren, junioren, 
jeugd en senioren). 
 
Wij zijn verheugd dat er voor alle doelgroepen gediplomeerde trainers beschikbaar zijn en assistent trainers. Dit 
trainerskader zal voortborduren op de ingeslagen weg. 
 
Het seizoen is gestart op maandag 15 augustus 2016 voor de junioren/jeugd en senioren. De instromers en 
minioren zijn gestart op maandag 22 augustus 2016. Het seizoen 2016-2017 eindigt op zaterdag 1 juli 2017. 
 
De Zwemcommissie wenst een ieder een geweldig zwemseizoen toe. Mooie prestaties en PR’s maar zeer zeker 
ook plezier en teamgevoel. 
Indien er vragen, suggesties of andere zaken zijn die het wedstrijd zwemmen aangaan, laat het de 
Zwemcommissie weten. Commentaar leveren mag, maar doe het wel met mate en met respect. En draag zelf ook 
bij door deelname aan het opbouwen van het bad, klokken of andere activiteiten. Het zwemplezier van uw kind 
staat in ieder geval bij ons centraal. 
 
 
De Zwemcommissie 
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2. Taakverdeling zwemcommissie 
 

          Dick Bouman                  Voorzitter 
                                                    Algemene zaken minioren, junioren en senioren 
                                     Auteur wekelijkse nieuwsbrief 

 
          dickjolien@hotmail.com 

 
 
 

 
 

           Marianne Boom                  Notulist 
 
           mnvermeij@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

  
Kor Florijn  Financiële zaken 

   Externe contacten 
   Organisatie NK’s en NJK’s 
 
                                                   k.florijn@jvsbv.nl 
 
 
 
 Henk Hillebrink  Algemene zaken pupillen en minioren 
   Wedstrijdorganisatie 
   Veiligheid 
 
                                                   h.hillebrink@upcmail.nl 
 
 

 
        Conny Busch                    Financiële zaken 
              Organisatie NK’s en NJK’s en organisatie 
              badopbouw 
 
        connybusch@hotmail.com 

         
                                             Reinier Mieris                    Organisatie NK’s en NJK’s 

                    Wedstrijdsecretariaat en organisatie jury 
 
 zwemsecretariaat.mnc@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

mailto:mnvermeij@gmail.com
mailto:connybusch@hotmail.com
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Ondersteunend aan de Zwemcommissie 
 
Janny Laffeber Reserveringen badwater 
 Organisatie thuiswedstrijden 
 Medailles bestellen voor onze thuiswedstrijden 
 
Ruud Snijders Assistentie Wedstrijdsecretariaat 
 zwemsecretariaat.mnc@gmail.com) 
 
Remco Brand Assistentie Wedstrijdsecretariaat 
 (zwemsecretariaat.mnc@gmail.com) 
 

Gerard Bruijgoms Assistentie Wedstrijdsecretariaat bij thuiswedstrijden 
 (zwemsecretariaat.mnc@gmail.com)  
 
 
 

3. Speerpunten technisch jaarplan 
 
Strategische doelstellingen 2016-2017 

1. Voor een brede doelgroep toegankelijk en zodoende ook gericht op de breedtesport 
2. Groeien in zowel het aantal zwemmers als de prestaties op N(J)K’s 
3. Aantrekken van kwalitatief en kwantitatief kader behorend bij de hoeveelheid zwemmers 
4. Handhaving in de hoofdklasse 

 
Elk jaar wordt een technisch jaarplan geschreven, waarin afspraken per onderdeel (onder andere organisatie, 
financiën, talentherkenning en -ontwikkeling, kader, communicatie, veilig leerklimaat, wedstrijden en 
samenwerking omliggende verenigingen) worden gemaakt tussen Bestuur, Zwemcommissie en trainers. 
Afspraken die eraan moeten bijdragen om bovenstaande doelstellingen te realiseren. 
 
Talentcentrum 
Aankomend jaar krijgen wij alweer voor het 7e jaar ondersteuning vanuit de KNZB voor het zwem technisch 
beleid, gezien het keurmerk. Dit in het kader van onze status als ETC (Talentcentrum). Dit keurmerk maakt het 
mogelijk om jaarlijks KNZB visiebijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast krijgt kader, bestuur en commissie 
(on)gevraagd advies vanuit de KNZB. Ook dit jaar zullen wij deze ondersteuning aanpakken om de TOP IN DE 
VOLLE BREEDTE ook daadwerkelijk te bereiken.  
 
  

mailto:zwemsecretariaat.mnc@gmail.com)
mailto:zwemsecretariaat.mnc@gmail.com
mailto:zwemsecretariaat.mnc@gmail.com
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4. Instromers en minioren 
 

Instromers/minioren 1/2 
Instromers zijn nieuwe leden die nog niet in het bezit zijn van een startnummer(licentie) en leden die nog niet zo 
lang lid zijn maar wel al een wedstrijdlicentie hebben. Doel is om de nieuwe zwemmers binnen afzienbare tijd de 
zwemslagen te leren. De startnummers worden afgegeven als de zwemmers alle slagen beheersen. 
 
De trainers van de instromersgroep zijn Ria Hillebrink, Mario Bastiaansen, Ingo van Strien, Rem de Tender en 
Dick Bouman  

Instromers/minioren ½   

Emma Janssen Weronika Sas  

Tim Paardekoper Kjeld Vos  

   

 

Trainingstijden                                           Trainers Tijd 

Woensdagmiddag Rem 17.00-18.00  

Zaterdagochtend Ria, Mario,Ingo 07.45-08.45 

 

Let op! In de schoolvakanties wordt NIET getraind 

               
Minioren 3, 4 en 5 
Bij de minioren is een indeling gemaakt op basis van leeftijd. Daarbij zijn wij per miniorengroep uitgegaan van de 
trainingsuren die de KNZB voor een bepaalde leeftijd aanbeveelt in haar MOZ-plan (zie website KNZB).  
In principe kunnen meisjes minioren 5 en jongens minioren 6 vijf keer trainen in de week. Dat is nodig als je 
daarna bij de junioren goed mee wil komen op hoofdklasse competitieniveau omdat anders de stap naar de A-
selectie van junioren te groot is. Bovendien moet je ook wennen aan het trainen in de ochtend. Lukt het aantal 
trainingen niet dan moet je dat met je trainer overleggen. Verder geldt dat minioren soms sneller doorstromen 
naar meer trainingen of dat ze stage lopen bij de junioren. Je moet dat leuk vinden natuurlijk, graag willen en ook 
qua zwemvaardigheden kunnen. Het is aan de trainers om te beoordelen of een zwemmer daarvoor klaar is. 
 
De trainers van de miniorengroep zijn David Verlek, Ingrid Kurstjens-Mulder, Ria Hillebrink, Slava Bougrimov, 
Ingo van Strien, Rem de Tender, Mario Bastiaansen en Dick Bouman. 
Trainers landtraining: Astrid Koert, Daniëlle Agterdenbos en Marianne Boom 
 
Dispensatiezwemmers 
Van de indeling kan door de trainer in samenspraak met de Zwemcommissie worden afgeweken. 
 
Indeling minioren 3, 4, 5 en 6 

Minioren 3 Minioren 4 Minioren 5 Minioren 6 

Eliska Bosscher Erika Dijksman Sam Boom Mees Perquin 
(dispensatie ) 

Anniek Colijn Sverre Engelenburg Stijn Brand David Dashijan 

Lijsanne Dijksman Mees van Houwelingen Amelie van Hal Aaike de Tender 

Leyla Hiati Lewis Jansen Danique v.d. Hoeven Tjomme de Tender 

Mila Jovanovic Yarnick Lonkhuizen Iwan de Jong Marco Zondag 

Joey de Keizer Ingmar Mulder Nova Krijger Amar Zukanovic 

Kayman Vos Emmanuela Timman Adam Loubane  

Lynn Wouters  Jeannet Loubane  

Thomas Zondag  Malak Loubane  

  Tigo Moret  

  Karol Sas  

  Lize de Visser  
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Trainingsdagen Minioren Trainers Tijd 

Maandag minioren 3/4/5/6 Ingrid, Mario en Dick  16.30-17.45 uur 

Maandag (landtraining) Daniëlle en Marianne 18.00-18.15 uur 

Dinsdag minioren  3/4  Ria en Dick 17.00-18.00 uur 

Woensdagochtend minioren 5/6 David  05.45-07.00 uur 

Woensdag minioren 5/6 Dick 17.00-18.00 uur 

Donderdag minioren 3/4/5/6 Slava en Mario 17.00-18.00 uur   

Donderdag (landtraining) Astrid, Daniëlle en Marianne 18.15-18.45 uur 

Vrijdag (minioren 5/6)  Ria 17.00-18.00 uur   

Zaterdagochtend minioren 3/4/5/6 David en Rem 07.45-08.45 uur 

 
Van de meisjes minioren 5 en jongens minioren 6 wordt verwacht dat zij de woensdagochtend komen trainen. Dit 
om alvast te wennen als zij later doorstromen naar de junioren. Alleen als er op woensdagochtend wordt getraind 
is overgang in het aankomende seizoen naar de A-selectie van de junioren mogelijk.  
 

Let op! In de schoolvakanties wordt NIET getraind 
Als er landtraining is, vergeet dan niet je matje en extra droge handdoek mee te nemen. 
 
Verder verwachten wij van alle minioren dat zij een zwembrilletje, plankje en beendrijver (botje), 
zoomers/zwemvliezen hebben. Als je niet weet wat je moet aanschaffen, kan je dat met de trainers bespreken. 
Voor instromers is in elk geval een zwembrilletje noodzakelijk. 
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5. Junioren en jeugd  
 
In het kader van de Nederlandse Junioren en Jeugd kampioenschappen is voor dit seizoen besloten de junioren en 
jeugd zwemmers samen te laten trainen. De junioren en jeugd  zwemmers zijn verdeeld in 2 categorieën 
zwemmers. Er is een splitsing gemaakt tussen A- en B-zwemmers. De indeling is door de trainers samengesteld. 
Hoe je in een bepaalde selectie komt, heeft te maken met motivatie, prestatie en opkomst bij trainingen.  
 
Dispensatiezwemmers 
Van de indeling kan door de trainer in samenspraak met de Zwemcommissie worden afgeweken. 
 
De trainers van deze junioren zijn: Gerard en Kees Agterdenbos, Dick Bouman, Mario Bastiaansen, David Verlek, 
Slava Bougrimov en Ingrid Kurstjens-Mulder. 
Trainers landtraining: Gerard Agterdenbos, Astrid Koert, Daniëlle Agterdenbos en Marianne Boom 
 
Indeling Junioren en jeugd 

A-selectie    

Junioren 1 Junioren 2 Junioren 3 

Sem Agterdenbos (dispensatie) Danique v.d. Berg Bryan Agterdenbos 

Feia Engelenburg Danique Gerritsen Lieke Bastiaanse 

Jennifer de Keizer Nils Mulder Anouk Brand 

Anastasia Romano  Debbie Bruijgoms 

Timo Wouters  Jordi Kuijlaars 

  Daan Snijders 

Junioren 4 Jeugd 1 Jeugd 2 

Sasa Stefanovic Wesley Agterdenbos Stijn Geelen (sen dispensatie) 

 Luke Boom Sanne Busch 

 Isa Boom Pernilla Mulder 

 Ilse Kraaijeveld  

 Marijn in ‘t Veld  

 

Trainingsdagen A selectie Trainers Tijd 

Maandag(landtraining) Gerard, Daniëlle en Marianne 17.00-17.30 uur 

Maandag Gerard, Kees, Ingrid, Mario en Dick 17.45-19.00 uur 

Dinsdagochtend David 05.45-07.00 uur 

Woensdagochtend Gerard, Kees en Slava 05.45-07.00 uur 

Donderdagochtend Kees en David 05.45-07.00 uur 

Donderdag (landtraining) Gerard, Astrid, Daniëlle en 
Marianne 

17.15-17.45 uur 

Donderdag Gerard, Kees, Slava, Ingrid en 
Mario 

18.00-19.00 uur 

Vrijdag Gerard, Mario en Ingrid 16.30-18.00 uur 

Zaterdag Gerard, Kees en Slava 07.30-09.00 uur 

 
Eisen selecties A-zwemmers 

A-zwemmers:      

Minimaal 5 x per week trainen    

Minimaal 2 ochtendtrainingen    

Volgen landtraining     

 
Als je niet voldoet aan de gestelde criteria voor een selectie wordt een gesprek met de trainer gehouden. 
Gekeken wordt wat de problemen zijn en hoe dat kan worden opgelost.  
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Junioren/Jeugd B selectie Junioren/Jeugd B selectie Junioren/Jeugd B selectie 

Rosa Arkesteijn Tsha Manandhar Willem Smit 

Tom de Boer Timo Kolk Serena Tijssen 

Nathan Janssen   

 
 

Trainingsdagen B selectie Trainers Tijd 

Maandag Dick Bouman 17.45-19.00 uur 

Dinsdagochtend David 05.45-07.00 uur 

Woensdagochtend Gerard, Kees en Slava 05.45-07.00 uur 

Donderdagochtend David, Kees, Mario en Slava 05.45-07.00 uur 

Donderdag Gerard, Kees, Slava, Mario 18.00-19.00 uur 

Zaterdag Gerard en Kees 07.30-09.00 uur 

 

6. Senioren  
 

Dit jaar zullen er gedurende het seizoen 2 categorieën zwemmers zijn. De categorieën bestaan uit een A- en B-
selectie. De indeling is door de trainer samengesteld. Hoe je in een bepaalde selectie komt, heeft te maken met 
motivatie, prestatie en opkomst bij trainingen.  
 
Dispensatiezwemmers 
Van de indeling kan door de trainer in samenspraak met de ZC worden afgeweken. 
 
De trainers van deze selectie zijn Dick Bergsma, Cor v.d. Weel en Natasja Mieris. 
 
Indeling senioren 

Senioren A-selectie Senioren A-selectie Senioren A-selectie 

Birgit Adriaansen Kim Busch (NTC) Igor Ostrowski 

Laura Advocaat Matthew Dullemond Arjan v.d. Plaat  

Mark Baars Anton Janssen (jeugd 
dispensatie) 

Marco Rolla 

Jeroen Baars Camo Mieris (jeugd 
dispensatie) 

Thomas Verhoeven 

Myrthe Bakker Fabio Mieris Duane Wemmers 

Tessa Bruijgoms Ian Minningh  

Senioren B-selectie Senioren B-selectie Senioren B-selectie 

Tim v.d. Berg Charlotte Eijkelenboom Nick van Ingen 

Dennis Bougrimov Koen Florijn Eva Kelderman 

Isabel v.d. Boor Lilly Gommers Astrid Koert 

Kayra Deger Alwin Hillebrink Katja Kuijlaars 

Martijn Dolk Jelmar Hillebrink  

 

Trainingsdagen Trainers Tijd 

Maandag Dick Bergsma 16.30-18.00 uur 

Dinsdagochtend Dick Bergsma en Natasja Mieris 05.45-07.00 uur 

Dinsdag Dick Bergsma 16.30-18.00 uur 

Woensdagochtend Dick Bergsma 05.45-07.00 uur 

Donderdagochtend Dick Bergsma en Natasja Mieris 05.45-07.00 uur 

Donderdag Dick Bergsma 17.30-19.00 uur 

Vrijdag Dick Bergsma 16.30-18.00 uur 

Zaterdag Dick Bergsma en Cor v.d. Weel 07.30-09.00 uur 
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Voor een selecte groep is er een extra training op maandagochtend. De zwemmers worden hiervoor door de 
trainer uitgenodigd. 
 
Let op! Als er landtraining is, vergeet dan niet je matje en gymkleding mee te nemen. 
 
Eisen A-selectie 

A-zwemmers:      

Minimaal 5 à 6 x per week trainen    

Aantal avonden -1 = aantal ochtendtrainingen; dus minimaal 2 ochtenden 

Volgen landtraining     

Krachttraining in overleg 

 
Mocht een zwemmer 2 weken niet aan de vereiste opkomst komen, wordt een gesprek met de trainer gepland. 
Als de opkomst na dit gesprek weer op niveau is, blijft de zwemmer in dezelfde selectie. Zo niet wordt de 
zwemmer in een andere selectie teruggeplaatst. 
 
 
 

7. Financiën 
 
Inschrijfgeld nieuwe leden  éénmalig    € 28,00 
Contributie tot 12 jaar    per maand   € 22,00  
Contributie 12 jaar tot 16 jaar  per maand   € 25,00 
Contributie 16 jaar en ouder  per maand   € 26,00 
Donateur    per jaar    € 50,00 
Overschrijving naar MNC  éénmalig   € 11,35 

Bij contante betaling of het zelf overmaken van de contributie is een extra bedrag van €1,00 verschuldigd. Bij 
automatische incasso worden deze kosten niet in rekening gebracht. 
Voor het innen van de contributie en jaarlijkse bijdragen kunt u een machtiging tot automatische incasso 
afgeven. Dit heeft de voorkeur boven het zelf overmaken. U kunt het machtigingsformulier krijgen bij "het 
tafeltje" in het clubhuis. 

Wedstrijdkosten en trainingsbijdrage 
 
Aan het begin van het seizoen worden de kosten van de KNZB startkaart geint, zoals we deze ook moeten 
afdragen aan de KNZB en de trainingsbijdrage wordt in 12 termijnen geïnd, tegelijk met de maand contributie. Op 
de factuur worden deze bedragen wel gespecificeerd. Als iemand tijdens het seizoen zijn startkaart aanvraagt, 
dan wordt op dat moment de startkaart kosten geïnd en wordt de maandbijdrage geïnd.  

Wedstrijdzwemmen  Selectie  2016  Startkaart KNZB  Maand  

Leeftijdscategorie  
    

Minioren  B  € 82,50  € 48,90  € 2,80  

Minioren  A  € 97,35  € 48,90  € 4,04  

Junioren, Jeugd, Senioren  B  € 163,90  € 48,90  € 9,58  

Junioren  A  € 169,95  € 48,90  € 10,09  

Jeugd, Senioren  A  € 214,50  € 48,90  € 13,80  

Voorbeeld: Voor 2016 is de wedstrijdbijdrage voor de B junioren vastgesteld op € 163,90 en voor de A junioren 
op € 169,95. Met ingang van het nieuwe seizoen betalen de leden: B Junioren - KNZB Startkaart: € 48,90 per 
seizoen - Wedstrijdbijdrage per maand: € 9,58 - Vergelijking oude – versus nieuwe methodiek € 163,90 versus 12 
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* 9,58 = 114,96 + 48,90 = € 163,86 A Junioren l - KNZB Startkaart: € 48,90 per seizoen - Wedstrijdbijdrage per 
maand: € 10,09 - Vergelijking oude – versus nieuwe methodiek € 169,95 versus 12 * 10,09 = 121,08 + 48,90 = € 
169,98 De kosten van de startkaart zullen separaat op 12 september worden geïnd, de maand wedstrijdbijdrage 
wordt met de MNC maandcontributie iedere maand rond de 27e geïnd, in september voor de eerste keer.  
 
Instromers betalen alleen contributie. Zodra een startnummer is aangevraagd en zij doorstromen naar de 
minioren en dus gaan deelnemen aan wedstrijden, moeten deze bijdragen ook betaald worden. 
 
Nieuwe leden of nieuwe aanvragen voor startnummers dienen een automatische machtiging in te vullen. 
 
Zwemmers die deelnemen aan NK, NJK, limietwedstrijden, et cetera dienen de kosten die daaraan verbonden zijn 
vooraf te betalen op een separate rekening op basis van begroting. Zwemmers die niet overnachten, maar wel 
deelnemen, betalen een kleine bijdrage per dagdeel afhankelijk van de begroting.  
Bij bijzondere evenementen (limietwedstrijden, buitenlandse ontmoetingen, et cetera) worden ook startgelden 
mogelijk doorbelast aan individuele zwemmers. 
 
 

8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MNC DORDRECHT  
 
I. Spelregels voor leden betreffende contributie-bijdragenadministratie 

 
Aanmelden en opzeggen lidmaatschap 

1. Bij aanmelden van het lidmaatschap en opzeggen van het lidmaatschap geldt het volgende: 

a. Het aanmelden of opzeggen dient schriftelijk (via Postbus 8074, 3301 CB, t.a.v. de ledenadministratie) 
of digitaal via het e-mailadres ledenadministratie@mncdordrecht.nl te gebeuren. 

b. Aanmelden/opzeggen op een andere wijze (bijvoorbeeld via trainer/zweminstructeur) is niet mogelijk 
en wordt daarom niet geaccepteerd.  

c. Een opzegging of een aanmelding is eerst geldig indien deze bevestigd is door de ledenadministratie. 

d. Aanmelden voor het lidmaatschap kan alleen via een volledig ingevuld inschrijfformulier, dat op de 
website te downloaden is.  

e. Voor het inschrijven is de als lid in te schijven persoon het door de Algemene Vergadering 
vastgestelde bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, in de eerste maand dat ook de contributie is 
verschuldigd.  

f. Opzeggen gebeurt met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 kalendermaanden, te rekenen 
vanaf de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de opzegging door de ledenadministratie 
is ontvangen. 

g. De opzegtermijn geldt niet bij deelname aan een diplomazwemmen bij MNC Dordrecht, onder de 
voorwaarde dat in de maand dat het diplomazwemmen plaats vindt wordt opgezegd bij de 
ledenadministratie, overeenkomstig het bepaalde in sub a, b en c van dit artikel.  

h. Voor de maand waarin diploma wordt gezwommen blijft onverkort contributie verschuldigd. 

 
Overige mutaties 

2. Mutaties, anders dan het aanmelden en het opzeggen van het lidmaatschap (bijvoorbeeld het wijzigen 
van bestaande contactgegevens et cetera.) worden gedaan via het e-mailadres 
sportlinked@mncdordrecht.nl. 

 
 

mailto:ledenadministratie@mncdordrecht.nl
mailto:sportlinked@mncdordrecht.nl
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Seizoen 
3. Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

 
Rechten en plichten leden 

4. Een lid heeft de volgende rechten en verplichtingen: 

a. Een persoon mag gebruik maken van zwemles-, trainings- en wedstrijdfaciliteiten (hierna: de 
verenigingsfaciliteiten), eerst nadat hij zich hiervoor heeft aangemeld als lid overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1. In overleg met de betreffende afdeling kan een proefperiode worden 
afgesproken van maximaal één maand. 

b. Elk lid is het door Algemene Vergadering vastgestelde bedrag aan contributie verschuldigd.  

c. Bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo geldt dat het betreffende lid - naast de 
contributie - jaarlijks een door de Algemene Vergadering vastgestelde extra bijdrage (hierna: de 
specifieke bijdrage) verschuldigd is. 

d. De specifieke bijdrage bestaat uit een voor een ieder lid gelijk KNZB lidmaatschap-tarief (in verband 
met de startkaart) en een seizoenbijdrage (in verband met wedstrijd- en trainingsfaciliteiten), dat 
afhankelijk is van leeftijd en niveau. Een lid kan, voor aanvang van het seizoen, ervoor kiezen geen 
gebruik te zullen maken van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten, waardoor alleen het KNZB 
lidmaatschapstarief verschuldigd is. 

e. Het KNZB lidmaatschapstarief is jaarlijks aan het begin van het seizoen verschuldigd.  

f. De contributie en de seizoenbijdrage (1/12 deel) zijn maandelijks verschuldigd. 

g. Elk lid machtigt de vereniging dat de contributie en specifieke bijdrage (dus het KNZB lidmaatschap 
én de seizoenbijdrage) via automatische incasso wordt betaald. 

h. Indien een persoon in een maand lid wordt en voor de 15e van die maand gebruik maakt van 
verenigingsfaciliteiten starten vanaf die maand zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de 
contributie en - bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo - de specifieke bijdrage. 

i. Indien een persoon in een maand lid wordt en eerst in de periode vanaf de 15e van die maand 
gebruik maakt van verenigingsfaciliteiten starten per de daaropvolgende maand zijn 
betalingsverplichtingen ten aanzien van de contributie en - bij deelname aan het wedstrijdzwemmen 
of het waterpolo - de specifieke bijdrage. 

j. Bij opzegging van een lid die deelneemt aan het wedstrijdzwemmen en het waterpolo blijft de 
specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment 
van opzegging. 

 
Uitblijven tijdige betaling 

5. Indien een lid niet tijdig betaalt geldt het volgende. 

a. MNC Dordrecht stuurt eerst een aanmaning. 

b. Bij uitblijven van betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt een incassobureau 
ingeschakeld.  

c. De extra kosten zijn voor het betreffende lid. 

Achterstand in betalen kan leiden tot het niet meer deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden! 
 
Bijzondere omstandigheden 

6. Het bestuur beoordeelt of in bijzondere gevallen afgeweken kan worden van deze spelregels. Een 
omstandigheid waarin de specifieke bijdrage (al dan niet gedeeltelijk) kan worden kwijtgescholden is dat 
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een lid door onvoorziene omstandigheden langer dan drie maanden niet kan deelnemen aan de 
betreffende verenigingsactiviteiten. De specifieke bijdrage over de periode tot en met die drie maanden 
alsmede de contributie over alle maanden blijven te allen tijde verschuldigd.  

 

MNC website 
MNC is in het bezit van een eigen website: www.mncdordrecht.nl. Gezocht wordt naar iemand die de nieuwe site 
wil bijhouden voor de zwemafdeling. (Gegadigden kunnen zich melden bij de Zwemcommissie.) 
 

Tot slot 
 Als u nieuws heeft kunt u dit per e-mail doorgeven aan Dick Bouman; dickjolien@hotmail.com 

 
9. Reglement wedstrijdzwemmen 

 
De regels die in dit reglement staan vermeld, gelden voor alle leden van MNC Dordrecht. Afwijking van deze 
regels is alleen toegestaan na expliciete en schriftelijke toestemming van de zwemcommissie. 
 
Algemeen 

 Leden dienen de vereniging niet in diskrediet te brengen door uitingen en/of gedrag. 

 Vragen en kritiek van zwemmers en/of hun ouders met betrekking tot het wedstrijdzwemmen in de meest 
brede zin, worden voorgelegd aan de Zwemcommissie; zwemcommissie@mncdordrecht.nl  

 Bij het uitblijven van een bevredigende oplossing door de Zwemcommissie hebben de zwemmers en hun 
ouders, maar ook de Zwemcommissie, de mogelijkheid het conflict voor te leggen aan het dagelijks bestuur 
van de vereniging en/of vertrouwenspersoon.  

 
Trainen 

 Iedereen traint in de groep waarin hij/zij is ingedeeld, op de uren die voor die groep beschikbaar zijn en bij de 
trainer(s) die voor die groep verantwoordelijk is(zijn). 

 Omkleden alleen in de daarvoor bestemde kleedruimten. 

 Iedereen is 10 minuten voor aanvang aanwezig voor de warming-up en het doornemen van het 
trainingsschema. 

 Iedereen dient actief deel te nemen aan de trainingen. 
o Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer eerder of later te beginnen. 
o Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer eerder te stoppen. 
o Geen plaspauzes zonder toestemming van de trainer (sowieso max. 1 keer per training). 
o De training is niet bedoeld om gezellig bij te kletsen. 

 Alleen trainers en zwemmers zijn toegestaan aan de zwembadrand.  

 Vragen over de inhoud van de training kunnen, slechts na afloop van de training, worden gesteld aan de 
trainer. Eventueel kan de trainer ervoor kiezen voor de beantwoording een afspraak in te plannen. Indien 
men er met de trainer niet uitkomt, dient de vraag te worden voorgelegd aan de Zwemcommissie. Ook kan de 
trainer ervoor kiezen de zwemmer of ouder door te verwijzen naar het ‘Aanspreekpunt zwemmers/ouders’ 
binnen de Zwemcommissie. 

 Indien een zwemmer niet aan een training kan deelnemen, dient hij zich telefonisch of per e-mail of SMS 
vooraf af te melden bij de trainer die deze training zal geven. 

 Indien trainingen niet doorgaan, zal dit worden vermeld in de nieuwsbrief. 

 Het is verboden om op alle middagen gebruik te maken van de achteruitgang van het zwembad. 
 
Wedstrijden 

 Alle wedstrijden vallen onder verantwoordelijkheid van de Zwemcommissie. Het is niet toegestaan zelf voor 
wedstrijden in te schrijven. 

 Opstellingen worden gemaakt door het wedstrijdsecretariaat, in overleg met de trainersstaf. Hierbij geldt dat 
de trainersstaf eindverantwoordelijk is. Voor competitiewedstrijden geldt dat zwemmers niet kunnen 
weigeren om bepaalde programmanummers te zwemmen. 

http://www.mncdordrecht.nl/
mailto:dickjolien@hotmail.com
mailto:zwemcommissie@mncdordrecht.nl
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 Uitnodigingen voor wedstrijden worden uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd op papier en per mail verspreid.  

 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bekend zijn met de opstelling van een wedstrijd. 

 Afmelden kan tot uiterlijk de datum die op de uitnodiging is aangegeven (in de regel 5 dagen voor de 
wedstrijd). 

 Een boete als gevolg van te laat afmelden wordt doorbelast aan de zwemmer (€2,50) in kwestie, tenzij de 
afmelding het gevolg is van een zwaarwegende reden, dit achteraf ter beoordeling aan de Zwemcommissie. 
Vanaf dit seizoen zal dit consequent worden toegepast. 

 Een boete opgelegd door de KNZB als gevolg van te laat afmelden wordt volledig doorbelast aan de zwemmer 
in kwestie, tenzij de afmelding het gevolg is van een zwaarwegende reden, dit achteraf ter beoordeling aan de 
Zwemcommissie.  
Vanaf dit seizoen zal dit consequent worden toegepast. 

 Afmeldingen op de wedstrijddag dienen altijd rechtstreeks aan de ploegleider te worden doorgegeven. 

 Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn bij de wedstrijd. Deze tijd staat op de uitnodiging aangegeven (bij 
‘Verzamelen’). Te laat komen kan als gevolg hebben dat de zwemmer wordt afgemeld en niet mag starten. 

 Bij competitiewedstrijden (Verenigingscompetitie en ZRO) blijven alle zwemmers bij het team tot na het 
laatste programmanummer. Voor de overige wedstrijden geldt deze verplichting niet, hoewel het uiteraard 
wel wenselijk is (niemand zwemt graag het laatste programma zonder publiek). 

 Bij elke wedstrijd wordt een ploegleider en één of meer trainers aangewezen als begeleiding. De trainers 
hebben als taak de zwemmer optimaal voor te bereiden, te coachen tijdens de wedstrijd en na afloop van een 
race de zwemmer een inhoudelijke terugkoppeling te geven. Alle andere zaken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de ploegleider. 

 Na afloop van een race dient de zwemmer zich altijd eerst te melden bij de verantwoordelijke trainer voor 
een analyse van de gezwommen race. 

 Gedurende de wedstrijd blijven zwemmers bij de groep. Toiletbezoek of kort bezoek aan ouders en dergelijke 
op de tribune is uiteraard toegestaan, mits vooraf gemeld aan de ploegleider. 

 
Sancties 

 Als een lid zich niet aan afspraken houdt of storend gedrag vertoont, volgt eerst een berisping van de 
trainer/ploegleider. 

 Bij herhaling van dit gedrag of ernstig storend gedrag is de trainer/ploegleider bevoegd het lid een ernstige 
berisping op te leggen. Dat betekent dat de trainer/ploegleider het betreffende lid verwijdert van de 
training/wedstrijd en/of het lid, met een maximum van een week, de aanwezigheid tijdens de trainingen en 
wedstrijden ontzegt. In geval van het opleggen van een ernstige berisping informeert de trainer/ploegleider 
de zwemcommissie hierover zo spoedig mogelijk.  

 Als een minderjarige zwemmer door een trainer van de training wordt verwijderd, zullen naast het 
informeren van de Zwemcommissie ook de ouders/verzorgers van de betrokken zwemmer hierover door de 
betrokken trainer nog dezelfde dag worden geïnformeerd.  

 De Zwemcommissie besluit binnen een week of en hoe de ernstige berisping een verder vervolg krijgt, 
bijvoorbeeld in de vorm van een eventuele langere ontzegging in voornoemde zin. 

 De Zwemcommissie hoort de zwemmer - in het geval van een minderjarige in het bijzijn van zijn 
ouders/verzorgers - en de trainer/ploegleider alvorens hierover een besluit te nemen.  

 De zwemmer - en in het geval van een minderjarige zwemmer ook de ouders - krijgt het gemotiveerde besluit 
van de commissie op schrift. 

 De zwemmer en/of de ouders/verzorgers kunnen binnen twee weken na dagtekening van dit besluit bij het 
bestuur een bezwaarschrift indienen. Na deze termijn is het besluit van de Zwemcommissie onherroepelijk. In 
dit bezwaarschrift dient te staan van wie het afkomstig is, de motivatie waarom men het niet eens is met het 
besluit van de commissie. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn. Bij een minderjarige door zijn ouders.  
Indien een bezwaarschrift wordt ingediend hoort het bestuur de zwemmer/ouders, trainer/ploegleider en de 
Zwemcommissie en neemt vervolgens binnen twee weken een beslissing op het bezwaarschrift. In onderling 
overleg kan een langere termijn worden overeengekomen. 
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10. Hulp bij wedstrijden 
 

Voor komend seizoen zijn er binnen de regio afspraken gemaakt over de wedstrijden die zij organiseren in de 
Sportboulevard. De bedoeling is dat MNC bij deze wedstrijden de brug gaat opbouwen/afbouwen. Verder is de 
organisatie aan andere ploegen. Denk bij deze wedstrijden aan de regiocompetitie, enzovoorts. Voor deze 
wedstrijden zijn wij op zoek naar ouders die daarbij willen helpen. Je zult dan niet bij andere wedstrijden wordt 
opgeroepen. Het blijft dan bij deze wedstrijden en alleen de brug opbouwen/afbouwen. Dat duurt ongeveer 30 
minuten met 4 mensen. 
 
Bij alle andere wedstrijden zullen er zwemmers en ouders worden opgeroepen. Het is niet de bedoeling dat de 
zwemmers zware activiteiten gaan doen. Maar zij kunnen wel zorg dragen dat er vlaggetjes hangen, de valse 
startlijn is opgehangen en de banken klaar staan. Dit geldt voor zowel voor als na de wedstrijd. Er zal zoveel 
mogelijk rekening worden gehouden met wanneer de zwemmer moet zwemmen in het programma. 
 
Verder zullen wij natuurlijk rekening houden met de wedstrijden die de zwemmer moet zwemmen. De ouders 
worden niet opgeroepen als hun kinderen niet hoeven zwemmen. Maar wij zullen dit jaar wel bijhouden wie er 
komen helpen. Het is immers niet de bedoeling dat altijd dezelfde ouders helpen. Als wij allemaal wat doen, is de 
klus zo geklaard. Natuurlijk hebben wij begrip voor ploegendiensten, oproepdiensten, enzovoorts. Maar wij 
vragen ook jullie begrip dat wij willen proberen jullie kinderen zo goed mogelijk georganiseerde wedstrijden te 
laten zwemmen. En daar hebben wij echt ouders bij nodig. Graag aanmelden bij Conny Bush; 
connybusch@hotmail.com  
 
De ouders die gevraagd worden om bij een wedstrijd te helpen, zullen per mail en via de nieuwsbrief op de 
hoogte worden gebracht. De opstellingen voor wedstrijden zullen eerder bekend worden gemaakt en daardoor 
weten de ouders ook eerder wanneer zij worden uitgenodigd om te komen helpen. Dit zal ongeveer 2 1/2 week 
voor de wedstrijd zijn. Dit is mogelijk omdat de nieuwsbrief op donderdag verschijnt. 
 
 

11. Overige zaken 
 
Vervoer 
De zwemmers of hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar trainingen en naar wedstrijden. 
In de nieuwsbrief staat vermeld hoe laat men zich moet melden in het wedstrijdzwembad. 
Indien de Zwemcommissie georganiseerd vervoer wenselijk acht, zal dit worden aangegeven in de nieuwsbrief. 
 
Thuiswedstrijden 
Bij alle thuiswedstrijden van MNC Dordrecht in Sportboulevard Dordrecht zijn wij aangewezen op de steun van 
ouders van leden die dan moeten zwemmen en de zwemmers zelf: 

 Kantinebezetting 

 Zwembad wedstrijd klaar maken 

 Diverse wedstrijdtaken 

 Jurytaken (onder andere tijdwaarneming)* 

 Uitslagverwerking 

 Opruimen en schoonspuiten 
Wij rekenen op uw medewerking!!! 
 
* Voor het uitvoeren van jurytaken tijdens officiële KNZB-wedstrijden is het volgen van een (korte) opleiding noodzakelijk.  

 
Open water zwemmen 
Binnen MNC Dordrecht is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden in het open water in de 
maanden juli en augustus. Astrid Koert coördineert het open water zwemmen. Voor informatie kunt u per e-mail 
contact met haar opnemen: astridkoert@hotmail.com. 

 

mailto:connybusch@hotmail.com
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12.Wedstrijdkalender (onder voorbehoud) 
 

Week 
 

Datum Wedstrijd / betreft Plaats Bad 

      36 zo 11-sep-16 GMPV Limietwedstrijd  1 Nieuwerkerk a/d IJssel 25 

37 za 17-sep-16 Minioren-Junioren 1 Papendrecht 25 

38 za 24-sep-16 Regio Competitie 1 Dordrecht 25 

38 za 24-sep-16 (Miniorendag) Arnhem 
 38 zo 25-sep-16 NK Estafette Eindhoven 25 

38 zo 25-sep-16 LAC deel 1 * Ridderkerk 25 

39 za 1-okt-16 Hoofdklasse Competitie 1 Veenendaal 25 

40 za 8-okt-16 Minioren-Swimkick 1 Alblasserdam 25 

40 za 8-okt-16 Junioren-Jeugd 1 Ridderkerk 25 

40 zo 9-okt-16 GMPV Limietwedstrijd  2 Papendrecht 25 

41 za-zo 15-okt-16 KNZB Challenger Korte Baan Roosendaal 25 

42 vr-zo 21-okt-16 ISF Aachen Aken 25 

43 za 29-okt-16 Regio Competitie 2 Dordrecht 25 

43 zo 30-okt-16 Sportemotion Cup Amsterdam 25 

44 vr-zo 4-nov-16 ONK Korte Baan Hoofddorp 25 

44 za 5-nov-16 Miniorenmeerkamp 1 Ridderkerk 25 

45 za 12-nov-16 Hoofdklasse Competitie 2 Dordrecht 25 

46 za 19-nov-16 Regio Minioren Clubmeet Dordrecht 25 

46 zo 20-nov-16 KNZB Challenger Eindhoven 50 

47 za 26-nov-16 Minioren-Junioren 2 Papendrecht 25 

47 zo 27-nov-16 LAC deel 2 * Barendrecht 25 

48 za 3-dec-16 Regio Competitie 3 Dordrecht 50 

48 za-zo 3-dec-16 Martinez Cup Amsterdam 25 

49 za 10-dec-16 Minioren-Swimkick 2 Alblasserdam 25 

49 za 10-dec-16 Junioren-Jeugd 2 Zwijndrecht 25 

50 vr-zo 16-dec-16 Amsterdam SwimCup Amsterdam 50 

50 za 17-dec-16 Hague Sprint Cup Den Haag 25 

50 zo 18-dec-16 LAC deel 3 * Krimpen a/d IJssel 25 

52 wo 28-dec-16 Limietwedstrijd MNC Dordrecht 25 

1 za-zo 7-jan-17 Regio Kamp.Korte Baan Den Haag 25 

2 za-zo 14-jan-17 Regio Kamp.Korte Baan Den Haag 25 

3 do-zo 19-jan-17 ONMK Korte Baan (Masters) ntb 25 

4 do 26-jan-17 Onderlinge Wedstrijd minioren/instromers Dordrecht 25 

4 do-zo 26-jan-17 NJJK Korte Baan ntb 25 

4 vr-za 27-jan-17 Euro Meet Luxemburg 50 

5 za 4-feb-17 Minioren-Swimkick 3 Papendrecht 25 

5 za 4-feb-17 Junioren-Jeugd 3 Krimpen a/d IJssel 25 

5 zo 5-feb-17 LAC deel 4 * Papendrecht 25 

6 zo 12-feb-17 Hoofdklasse Competitie 3 Amsterdam 25 

7 za 18-feb-17 Regio Competitie 4 Dordrecht 50 

7 za-zo 18-feb-17 KNZB Challenger Oosterhout 50 

7 za-zo 18-feb-17 Jaargangfinales KB Leiden 25 

8 za 25-feb-17 GMPV Limietwedstrijd  3 Dordrecht 50 

8 zo 26-feb-17 LAC deel 5 * Papendrecht 25 
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9 vr-zo 3-mrt-17 KNZB Challenger (Hague Grand Prix) Den Haag 50 

9 za 4-mrt-17 Miniorenmeerkamp 2 Zwijndrecht 25 

9 zo 5-mrt-17 The Hague Mini Grand Prix Den Haag 50 

10 za 11-mrt-17 Hoofdklasse Competitie 4 Amersfoort 25 

11 za 18-mrt-17 Minioren-Junioren 3 Papendrecht 25 

11 za-zo 18-mrt-17 KNZB Challenger Dordrecht 50 

12 za 25-mrt-17 Regio Competitie 5 Dordrecht 50 

13 za 1-apr-17 Minioren-Swimkick 4 Papendrecht 25 

13 za 1-apr-17 Junioren-Jeugd 4 Spijkenisse 25 

15 do-zo 13-apr-17 SwimCup Eindhoven/NK LB Eindhoven 50 

15 za 15-apr-17 PieterCup minioren 5-6 Eindhoven 50 

15 za 15-apr-17 PieterCup minioren 3-4 Eindhoven 25 

15 zo 16-apr-17 Junior SwimCup Eindhoven 50 

16 vr-zo 21-apr-17 Antwerp Int.Youth SwimCup Antwerpen 50 

16 za 22-apr-17 GMPV Limietwedstrijd  4 Ridderkerk 25 

17 za 29-apr-17 Junioren-Jeugd 5 (finale) Papendrecht 25 

18 do-zo 4-mei-17 ONMK LB (Masters) ntb 50 

18 za 6-mei-17 Minioren-Junioren 4 Papendrecht 25 

18 za 6-mei-17 Limietwedstrijd MNC Dordrecht 50 

19 za 13-mei-17 (Minioren Arena Clubmeet) ntb 25 

20 za-zo 20-mei-17 Regio Kamp.LB Dordrecht 50 

21 za-zo 27-mei-17 Regio Kamp.LB Dordrecht 50 

22 za 3-jun-17 Miniorenmeerkamp 3 Papendrecht 25 

23 za-zo 10-jun-17 Regio Minioren Finales Dordrecht 25 

24 do 15-jun-17 Onderlinge Wedstrijd minioren/instromers Dordrecht 25 

24 do-zo 15-jun-17 NJJK LB ntb 50 

25 za-zo 24-jun-17 Speedo Fast Water Meet Amsterdam 25 

25 za 24-jun-17 Hoofdklasse Finale (Slottoernooi) ntb 50 

25 zo 25-jun-17 Hoofdklasse Prom.H/Degr.A (Slottoernooi) ntb 50 

26 zo 2-jul-17 KNZB Challenger ntb 50 

26 zo 2-jul-17 Jaargangfinales LB ntb 50 

      

  
* Deelname onder voorbehoud 

  

      ntb 
 

feb-17 Amsterdam Talent Cup Amsterdam 50 
 


