passie voor water
Nederland is een echt waterland, water
is onze vriend en vijand. Daarom leren
bijna alle kinderen in ons land zwemmen.
Nederlanders zoeken het water op voor
verkoeling of zwemmen omdat het
gezond en gezellig is. Ze zwemmen voor
een goed doel of gaan voor een unieke
belevenis. Ze trainen fanatiek om mee
te kunnen doen aan wedstrijden of gaan
voor de medailles. Zwemmen is voor
iedereen.
De KNZB zet zich al ruim 125 jaar in om
kinderen te leren zwemmen en mensen te
stimuleren meer te zwemmen. Nederlandse
zwemmers en zwemsters deden al vanaf het
begin mee aan de Olympische Spelen. Anno
2016 is de KNZB met ± 430 verenigingen
en ongeveer 135.000 leden de 7e grootste
sportbond van ons land. Als zwemland
kennen we vele internationale successen
en behoort Nederland tot de top tien van
de wereld. De KNZB is een autoriteit op het
gebied van zwemles en wedstrijdsport en heeft
internationaal aanzien en gezag. De KNZB is
dan ook met recht een trotse bond.
Maar de samenleving verandert. Steeds minder
mensen worden lid van een sportvereniging.
Mensen gaan meer individueel sporten, om
gezondheidsredenen of om er goed uit te zien.
Sport is voor velen een deel van hun lifestyle
geworden. Regelmatig joggen, hardlopen,
fietsen of fitnessen in een sportschool hoort
daarbij. En het geeft een extra goed gevoel
om een keer mee te doen aan een marathon,
triatlon of cityswim. Minder leden voor
zwemverengingen betekent ook minder
inkomsten. Bovendien sponsoren bedrijven
steeds liever de sporter dan de organisatie
erachter en nemen overheidssubsidies af.

passie voor water

Tijd dus voor een nieuwe ambitie, voor
een gezonde toekomst van de bond en het
zwemmen in Nederland. Een ambitie die
zich niet alleen richt op de wedstrijdsport,
maar verder reikt naar de honderdduizenden
Nederlanders die incidenteel of regelmatig
zwemmen, maar geen lid zijn van een
zwemvereniging. Met hen wil de KNZB ook
graag “een levenslange band opbouwen”.
De KNZB is er als je als kind leert zwemmen,
als je samen met je schoolvriendjes of
-vriendinnetjes gaat zwemmen, als je aan
je conditie werkt, als je je wilt laten uitdagen
tijdens de zwemvierdaagse of voor het goede
doel meedoet aan een cityswim. Als je als jonge
ouders je kind leert zwemmen, en ook als je
op hogere leeftijd samen met leeftijdsgenoten
gezond wilt blijven bewegen.
Vanuit onze passie voor water wil de KNZB
ondernemend, vernieuwend en uitnodigend
zijn om álle zwemmers in Nederland aan zich
te verbinden, een leven lang. Want zwemmen is
meer dan (top)sport. Zwemmen is de gezondste
manier van bewegen.
De KNZB en de verenigingen, maar ook
het zwemmen zelf moeten voor iedereen
toegankelijker worden. Zwemmen is leuk,
gezond, sportief en sociaal. Samen met
business partners, verenigingen en zwembaden
zullen we ons inzetten om het zwemmen
aantrekkelijker te maken, mogelijkheden
bieden om te leren zwemmen en te blijven
zwemmen, op elk niveau en voor elke leeftijd.
Onze sporthelden helpen daarbij, want mensen
willen zich daar graag verbonden voelen met
succes. Sport is emotie, emotie verbindt.
Passie voor water. Passie voor zwemmen,
voor waterpolo, voor schoonspringen, voor
synchroonzwemmen. Dat geldt voor de KNZB,
de verenigingen en hun leden en voor elke
Nederlander die kan of wil (leren) zwemmen.

