
    
 

Jaarverslag FORZAAN 2015-2016 
 

FORZAANjagers 
De FORZAAN-commissie bestaat uit de volgende leden: 

De commissieleden (FORZAANjagers) tijdens het seizoen 2015-2016, in willekeurige volgorde  

Saskia Aan 

Rins Joustra 

Sven Joustra 

Bas Hokke 

 

Inmiddels zijn ook Marcel van Berge en Gijs Eijhusen toegetreden tot de FORZAAN-commissie. 

Activiteiten 
FORZAAN heeft in haar eerste seizoen diverse activiteiten georganiseerd om te werken aan de twee 

speerpunten van de supportersvereniging: Leden zich verbonden laten voelen met ZV De Zaan en de 

sfeer tijdens de wedstrijden van onze prestatieteams verhogen. 

In dit kader heeft FORZAAN een tweetal feesten georganiseerd, te weten het Halloween Feest (voor 

de jeugd i.s.m. de zwemafdeling en voor de volwassenen) en het FORZAAN MEGAla. Daarnaast werd 

een Supporterstraining georganiseerd voor de jeugdleden van de vereniging. Tijdens de bekerfinale 

van Heren 1 en 2 werd, in samenwerking met de waterpolocommissie, een busreis georganiseerd 

naar Heerenveen. Ruim 100 supporters reisden af naar het Heerenveense zwembad, waar ze tussen 

de wedstrijden door konden genieten van een uitgebreide barbecue op de parkeerplaats. 

De rauwe cijfers 
Reeds 80 supporters hebben zich omgedoopt tot echte FORZAANmoedigers en zijn lid geworden van 

de supportersvereniging. Ruim 60 van hen hebben ook een shirt besteld om zich via die weg ook te 

uiten als échte supporter van ZV De Zaan.  

Met de opbrengsten van o.a. het lidmaatschap en de verkoop van bijna 50 FORZAAN-sjaals heeft 

FORZAAN inmiddels diverse vlaggen aangeschaft en is ook een heuse spotlight in huis gehaald om 

voor extra sfeer te zorgen in het zwembad. 

De toekomst 
Als supportersvereniging willen wij ook dit seizoen wederom 2 feesten organiseren voor de gehele 

vereniging en daarnaast 1 activiteit laten plaatsvinden voor onze junior-supporters. Daarnaast hopen 

we om diverse sfeer-verhogende activiteiten te kunnen organiseren. 

 

Rest ons nog om ook synchroon- en wedstrijdzwemmers uit te nodigen om eens met ons rond de 

tafel te gaan zitten, zodat we FORZAAN verenigingsbreed kunnen inzetten! 


