Voorwoord

Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 ligt achter ons.
Nederland was in de ban van
de Tweede Kamer verkiezingen,
de Europese Unie en de
voortdurende economische crisis.
Op sportgebied kenden we
een aantal topevenementen,
waaronder natuurlijk het EK
Waterpolo, EK Schoonspringen
en EK Synchroonzwemmen in
Eindhoven en de Olympische
en Paralympische Spelen in
Londen. We zijn ontzettend trots
op onze sporters en de behaalde
resultaten!
Eind 2012 realiseerden we
voor het eerst in 10 jaar weer
een ledengroei. Het aantal
geregistreerde zwemmers steeg
met bijna 1%.
Het eind van 2012 betekent ook
het eind van de beleidsperiode
2008-2012, de vierjarige
Olympische cyclus. We blikken in
dit jaarverslag graag met u terug

op die periode en in het bijzonder
op het jaar 2012, op activiteiten
en resultaten, op hoogtepunten
en dieptepunten. Daarbij kijken
we ook naar de ambities uit
het Beleidsplan 2008-2012
Waterkracht en in hoeverre we
die hebben gerealiseerd.
Inmiddels ligt het nieuwe
beleidsplan Waterkracht
2013-2016 klaar en gaan
we vol energie werken aan
nieuwe ambities. Het jaar
2013 wordt geen gemakkelijk
jaar. Veel sponsorcontracten
liepen af eind 2012 en het
NOC*NSF heeft de subsidies
voor topsportprogramma’s
herverdeeld. Maar we hebben er
alle vertrouwen in dat we met de
successen en uitstraling van de
zwemsport nieuwe sponsors aan
ons kunnen binden.
Veel leesplezier!

Belangenbehartiger

Servicegericht
Verenigingen worden door gemeenten steeds meer
gezien als belangrijk onderdeel van het sociale leven.
Ze zijn niet alleen maar aanbieder van een bepaalde
sport, maar zijn ook buurthuis, kinderopvang en
beweegaanbieder. De positie van verenigingen in de
maatschappij en in het bad verandert dus. Verenigingen
zijn dan ook steeds vaker gesprekspartner richting
gemeente, exploitant en onderwijs als het gaat om
maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om een
‘ondernemende’ vereniging. De KNZB wil verenigingen
helpen om naast de sport ook de sociale functie van
verenigingen neer te zetten.
Experts
De KNZB heeft geïnvesteerd in mensen die in staat zijn
zich proactief naar verenigingen op te stellen. Deze
accountmanagers zijn meer organisatie adviseur dan
productvertegenwoordiger en weten waar nodig experts
in te schakelen. De accountmanager is een verbindende
factor tussen exploitant, gemeente en vereniging.

“in het netwerk zijn 7 accountmanagers
en 15 experts actief”
In 2012 heeft de KNZB een netwerk van experts
gerealiseerd, vaak deskundige mannen/vrouwen die
de KNZB een warm hart toedragen. In 2012 waren 7
accountmanagers actief en 15 experts (vrijwilligers).

Ledenaantal
Het ledenaantal van de KNZB is in
2012 met 1% gegroeid. Daarmee is
een eind gekomen aan de dalende
trend van de afgelopen 10 jaar. Het
aantal zwemmers dat deel neemt
aan georganiseerde zwemsport
neemt voor het eerst weer toe.
De groei is vooral te zien bij het
individuele zwemprogramma
Mijnzwemcoach.nl, wedstrijd- en
synchroonzwemmen.

Bijeenkomsten
Naast het bezoeken van verenigingen, adviseren en informeren
heeft de KNZB ook bijeenkomsten gefaciliteerd om kennis te
delen en anderen best practices te laten vertellen. We hebben 11
bijeenkomsten georganiseerd, waarbij totaal 86 verenigingen
aanwezig zijn geweest.

“op de jaarlijkse voorzittersdag waren
verenigingen aanwezig”

170

Tijdens de jaarlijkse voorzittersdag 2012 tijdens het EK Waterpolo
in Eindhoven waren 170 verenigingen aanwezig.
De accountmanagers zijn ook steeds vaker als vertegenwoordiger
van de KNZB bij kringvergaderingen aanwezig geweest. Ze zijn
nauw betrokken bij de omvorming van 14 kringen tot 5 regio’s.
De indeling in regio’s moet leiden tot sterker regionaal bestuur,
waardoor er lokaal meer aandacht uit kan gaan naar de sport. Met
deze verandering zullen ook de onderlinge verschillen in structuren
en processen uiteindelijk verdwijnen.
Verenigingsprofielen
Het afgelopen jaar hebben we ook gewerkt aan het project
verenigingsprofielen, waarmee de huidige en gewenste situatie van
verenigingen in kaart kan worden gebracht.
Het traject bestaat uit een Profielscan, waarin het sport
aanbod en andere diensten wordt vastgesteld en
een Cultuurscan, die ingaat op wat wil je zijn
als vereniging. Thema’s als financiën,
accommodatie, leden, vrijwilligers komen
aan bod. Een handige tool voor verenigingen
en accountmanagers tijdens hun verdere
samenwerking. De test fase is afgerond, de
implementatie zal in 2013 plaatsvinden.

De laatste stand in het
administratiesysteem van de KNZB
is 141.171 leden. In 2011 stond de
teller op 139.772 leden.
Aan de hand van
verenigingsprofielen kan de KNZB
verenigingen gericht ondersteunen
op het gebied van ledenwerving
en ledenbehoud. De doelstelling is
minimaal 1% ledengroei.per jaar
t/m 2016.

De KNZB treedt op als
belangenbehartiger van
zwemmend Nederland,
van ouders, kinderen,
verenigingen, lesgevers met
als doel de kwaliteit van het
zwemonderwijs te waarborgen.
Daarbij worden
voorwaarden gecreëerd voor
kwaliteitsverbetering van
zwemles.
Tevens fungeert de KNZB
als vraagbaak voor alles over
zwemmen en wordt voorlichting
gegeven via presentaties, website
en folders.
Licentie
Om de kwaliteit van zwemlessen
in Nederland te verhogen heeft
de KNZB in 2008 de intentie
uitgesproken om een keurmerk
te lanceren. Om draagvlak vanuit
de gehele zwembranche te krijgen
heeft het Nationaal Platvorm
Zwembaden (NPZ) met haar
bestuurspartijen in 2012 besloten
een gezamenlijk licentiesysteem
te introduceren. De KNZB wil haar
eigen verenigingen ondersteunen
in kwalitatief goede zwemlessen

en een goede
positionering. Daarom
is in 2012 gestart met het
ontwikkelen van een nieuwe
zwemlesmethode.
Zwembad
In het bestaan van de KNZB
heeft de bond veel kennis en
deskundigheid over de zwemsport
en zwembaden opgebouwd. We
delen onze expertise over zowel de
bouw als exploitatie van zwembaden
graag met alle betrokken Zo
was de KNZB in 2012 vanuit het
Masterplan Zwembaden bij 40
trajecten betrokken als het ging om
de (ver)bouw van het zwembad of de
veranderende exploitatie en de rol
van de vereniging in het bad.

“de KNZB was betrokken bij

40

zwembad trajecten”

Het Handboek Zwembaden is in 2012
geupdated en is inmiddels gereed
(februari 2013). De nieuwe uitgave
gaat vooral uit van de functionaliteit
van het zwembad, het gebruik en de
betaalbaarheid in specifieke relatie
tot de zwemsport.
Vanuit het concept
zwembadbouw 2521 is in
2012 de 1e licentie getekend
in Alblasserdam. In dit concept
staan duurzaamheid, veiligheid,
sport en gezondheid centraal.
De accountmanager neemt de
beschikbare kennis en expertise
over zwembaden ook mee in
adviesgesprekken bij verenigingen
en gemeenten.

Leven lang
zwemmen

De pilot met het programma Swimstar voor
kinderen die het A en B diploma hebben
behaald, was in het najaar van 2012 succesvol.
Van de deelnemers ging 13 % door naar een
zwemactiviteit bij een vereniging.

Zwemmen kun je je hele leven lang. Van
zwemles naar zwemmen bij een vereniging,
recreatief zwemmen of deelnemen aan de
wedstrijdsport.

“van de kinderen die hun diploma

De KNZB heeft verschillende programma’s
die verenigingen kunnen inzetten om de jeugd
kennis te laten maken met de verschillende
disciplines van de zwemsport. Zo zijn er binnen
het programma Swimexperience diverse
lespakketten en kennismakingslessen.
Jeugd
De Zwem4daagse in de periode juni t/m
oktober 2012 kende ruim 60.000 deelnemers.
Zo’n 400 verenigingen, zwembadexploitanten
en vakantieparken organiseerden de
Zwem4daagse. Daarvan waren er 30 nieuw.
In 2012 organiseerden 70 verenigingen de
Schoolzwemkampioenschappen met in totaal
10.000 deelnemers. In de finale streden 33
scholen om de winst.

haalden, bleef

13%

streeft de KNZB naar een meer logische lijn in
het aanbod van activiteiten.
Volwassenen
Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen
worden gestimuleerd actief te gaan zwemmen.
Het online coachprogramma Mijnzwemcoach.nl

is in 2012 doorontwikkeld en kende een grote
ledenstijging, nu 771 leden (voornamelijk 25-45
jaar).

zwemmen bij

een vereniging”

Om het zwemmen onder gehandicapten
te bevorderen is een Sport en Spelmap
met lessuggesties ontwikkeld
en hebben verenigingen
met een recreatief aanbod
voor de doelgroep een
materialenpakket
ontvangen.

Wedstrijdsport
De KNZB is in 2012 onverminderd verder
gegaan met het organiseren en faciliteren
van competities en kampioenschappen.
De nadruk lag op het verder verbeteren
van het bestaande aanbod, waarbij extra
is gekeken naar het afstemmen van
omvang en niveau van wedstrijden,
het verzilveren van kansen voor
multidisciplinaire evenementen,
rechtstreeks aanbieden van
uitslagen en of beelden via internet
en het organiseren van open
kampioenschappen.

49.499

“in 2012 hadden
leden een startvergunning”

De KNZB ontwikkelt
deze producten om
verenigingen te
ondersteunen en houdt
daardoor regie op
de kwaliteit van het
zwemmen. In 2013

In 2012 hadden 49.499 leden een
startvergunningnummer, waarvan
11.337 leden onder de 12 jaar en
38.162 leden van 12 jaar en ouder.

Veilig Sportklimaat
De KNZB is in 2012 samen met
andere sportbonden gestart met
het actieplan ‘Naar een veiliger
sportklimaat’.
Het actieplan heeft als doel om de
komende jaren gewenst gedrag in
en rond de sport te stimuleren en
ongewenst gedrag te voorkomen en
aan te pakken.

Het nieuwe tuchtsysteem dat
in september is ingegaan, valt
daaronder als ook preventie en
aanpak van seksuele intimidatie.
Een middel dat hierbij ingezet
kan worden is onder andere de
Zwemverenigingen konden zich
Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
hierover laten inspireren tijdens
voor iedereen die nauw met
de theatervoorstelling ‘Wel winnen,
jeugdige sporters in aanraking
hè?‘, die overal in het land is
komt. Deze VOG was in 2012 gratis
aangeboden. Als vervolg hierop zijn
voor alle vrijwilligers in de sport.
er onder het motto ‘Zwemsportief,
In het afgelopen jaar zijn er 116
samen naar een veiliger
zwemsportklimaat’ voor bestuurders, VOG’s aangevraagd door KNZB
verenigingen.
trainers, coaches, scheidsrechters
en officials diverse activiteiten om
Al deze positieve aandacht voor
samen te werken aan een veiliger
sportiviteit en respect, samen met
zwemsportklimaat.
het duidelijk ingrijpen bij sociaal
Ook een goede en snelle afhandeling ongewenst gedrag, zal direct leiden
tot een positievere beleving bij
van excessen die eventueel toch
sporters en genereert daarmee ook
nog voorkomen is van belang voor
extra positieve aandacht voor de
een sociaal veilig sportklimaat.
zwemsport!

Sterke verenigingen
Een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke vereniging is voldoende
kwalitatief badwater. Met het Masterplan Zwembaden biedt de KNZB handvatten
voor verenigingen om in gesprek te gaan met gemeenten en exploitanten. (zie
ook Belangenbehartiger)
Een vereniging is ook sterker naar mate
er meer goede enthousiaste trainers zijn
(deskundig kader). Als de lessen leuk zijn en
interessant worden gegeven, blijven meer
kinderen zwemmen en blijven ze langer
verbonden aan de vereniging.
In 2012 zijn 20 opleidingen op niveau 2
opgestart en 5 opleidingen op niveau 3. In
totaal gaat dit om 325 deelnemers. In 2012
zijn in totaal 270 diploma’s uitgereikt, voor
diverse takken van sport en niveaus.

“In 2012 zijn in totaal
diploma’s uitgereikt”

270

In 2012 lag de focus op het verbeteren van
de kwaliteit van de opleiders. Hiervoor zijn 5
workshops georganiseerd, waar 46 opleiders
aan hebben deelgenomen.
Sponsors
Veel van onze activiteiten voor de breedtesport en
topsport zijn de afgelopen jaren mogelijk gemaakt met
steun van onze partners en sponsors, zoals Speedo,
EON, Innax, Variopool, KPMG, Waterfly, Born, Lotto, La
vache qui rit, Cascade, Waterfly en KPMG.
Het eind van een Olympisch beleidscyclus gaat meestal
gepaard met het aflopen van sponsorcontracten. We
zijn EON, La vache qui rit, Cascade, Waterfly, KPMG en
Born erg dankbaar voor hun bijdrage. Na 40 jaar namen
we afscheid van Speedo en sloten we eind 2012 een
contract met de Italiaanse kledingleverancier Arena.

Talentontwikkeling & topsport
Presteren op mondaal niveau was onze ambitie, dat
betekent finaleplaatsen halen, kwalificeren voor de
Olympische spelen en medailles halen.
Het jaar 2012 was het jaar van de Olympische
Spelen in Londen. De Nederlandse zwemploeg ging
naar huis met 4 medailles (2 goud, 1 zilver, 1 brons).
Tijdens de Paralympische Spelen haalden de
gehandicapten zwemmers maar liefst 13 medailles
(4 goud, 2 zilver, 7 brons).

6

“de Nederlandse zwemploeg haalde in totaal
gouden,

3

zilveren en

medailles in Londen”

8

bronzen

Tijdens het EK Waterpolo in Eindhoven eindigden
de mannen op de 10e plaats; de vrouwen werden 6e
en kwalificeerden zich daarmee voor het Olympisch
kwalificatietoernooi. Het was een grote teleurstelling dat
het de vrouwen niet lukte zich te kwalificeren voor Londen.
Bij het EK Synchroonzwemmen en EK Schoonspringen in
Eindhoven behaalden de Nederlandse deelnemers finale
plaatsen.
Om te presteren om op mondiaal niveau is het
belangrijk de sporters maximaal te faciliteren. In
2012 hebben we daarvoor de trainingsfaciliteiten
gecentraliseerd: Amsterdam (zwemmen), Zeist
(waterpolo, gehandicapten zwemmen), Eindhoven
(zwemmen, schoonspringen) Haarlemmermeer
(synchroon).

Talentontwikkeling
Door topsport ontstaan sporthelden die een inspiratiebron
zijn voor jonge sporters en daarmee jongeren verbonden
houden aan verenigingen. De KNZB biedt met de topsport
programma’s een uitzicht op sporten op het hoogste
niveau en stimuleert daarmee het beoefenen van de
zwemsport.
Om talent binnen de zwemsport te ontwikkelen hebben
we in 2012 veel energie gestoken in de ondersteuning
van verenigingen bij het implementeren van meerjaren
opleidingsplannen.
We vinden het belangrijk te investeren in de kwaliteit van
het zwemonderwijs, waardoor zwemmen leuker wordt.
De kans dat kinderen dan binnen de zwemsport blijven
wordt groter en daarmee wordt de kans om talent te
ontdekken ook groter.

Om meer aan te sluiten op de praktijk is in veel opleidingen het
aantal bijeenkomsten teruggebracht van 20 naar 10, en zijn meer
praktijkopdrachten opgenomen.
De KNZB blijft er naar streven de opleidingen zo laagdrempelig mogelijk
te maken en de kosten zo laag mogelijk te houden, waarbij kwaliteit
gewaarborgd blijft.

“

95%

van de verenigingen zitten in Sportlink”

Het gebruik van het centrale leden administratiesysteem Sportlink is
in 2012 flink toegenomen. 95% van verenigingen zitten nu goed in
het systeem, waardoor meer inzicht is in ledenaantallen. Verenigingen
gebruiken het systeem zelf als administratiepakket.
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