Jaarverslag BZP
Het Basis Plan Zwemmen (BZP) heeft als primaire doelstelling om alle kinderen een
goede basis van de zwemslagen te geven. Hiermee ondersteunen we alle
wedstrijdafdelingen (zwemselectie/waterpolo/synchroon). Als secundaire
doelstelling willen we de leden zwemplezier en -uitdagingen bieden op passend
niveau.
Regelmatig kunnen de zwemmers en hun ouders de vorderingen bijhouden via de
zwemtesten (4 keer per jaar), de Swimkick/Minioren wedstrijden en de deelname aan
competitie wedstrijden met de selectie. Ook verzorgt het BZP de jaarlijkse
clubkampioenschappen van onze vereniging.
Sinds seizoen 2014/2015 zijn er 3 groepen BZP: minioren (tot 10), junioren (tot 14) en
jeugd (vanaf 14). Het basisplan is eind dit seizoen geëindigd met 1 lid meer dan
voorgaand seizoen.

Het seizoen 2017/2018 zijn we hoger gestart als voorgaand seizoen. In de eerste
weken van dit seizoen heeft zich wederom weer een groot aantal nieuwe BZP leden
gemeld, waardoor het huidige aantal op 115 leden staat.
Resultaten
De primaire doelstelling om de wedstrijdafdelingen te ondersteunen is zichtbaar aan
het einde van ieder seizoen. Veel poloërs en synchroonzwemmers beheersen de

zwemslagen in voldoende mate en verlaten het BZP om zich te richten op hun eigen
wedstrijddiscipline.
Ook in het seizoen 2016/2017 zijn er 15 zwemmers doorgestroomd naar de
zwemselectie.
Besturing
Het beleid van KNZB is om recreanten en selectie steeds meer te integreren. Binnen
onze vereniging zijn we de samenwerking met de zwemselectie gestart. Dit heeft in
seizoen 2016/2017 geleid tot meer activiteiten zoals filmavonden samen organiseren.
In het seizoen 2017/2018 doen een aantal BZP zwemmers mee met de selectie in de
competitie en hebben we gezamenlijk een teambuildingskamp gehad in Erm.
De voorzitter van BZP is doorgeschoven naar het voorzitterschap van de
zwemselectie. Helaas kon zijn opvolger wegens privé omstandigheden niet doorgaan
en wordt de functie nu ad interim verzorgd. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
is nog steeds bezig. Bent u of weet u iemand die dit wil doen, wilt u dan een mail
sturen aan voorzitter-bzp@zvdezaan.nl?
Trainers
De trainersstaf van het BZP is dit jaar gelijk gebleven (18) door wat in- en uitstroom.
Het blijft erg mooi om te zien hoeveel BZP en selectie jeugdzwemmers bereid zijn om
training te geven en ook ouders zich spontaan opgeven. Als afdeling zijn deze
trainersstaf die op vrijwillige basis 1 tot 2 keer per week training geven erg dankbaar.
Officials
Ieder seizoen worden we geholpen door de officals van de selectie bij onze BZP
wedstrijden. Wij zijn deze mensen erg dankbaar daarvoor.
Uitdagingen
Ook dit seizoen 2017/2018 willen ons weer nieuwe doelen zetten namelijk:
- Verbreding van de activiteiten waarbij we gezamenlijk met de selectie gaan
optrekken.
- Kennis deling op het gebied van trainingen en oefeningen met de selectie.
- Interesse wekken van de ouders binnen BZP om ook official cursus te gaan
doen, waardoor BZP ook de selectie kan helpen bij wedstrijden.
- Verdere samenwerking binnen de vereniging zodat er een mastergroep
gecreëerd kan worden voor leden tussen de 20 en 40 jaar. Door trainingen aan
te gaan bieden voor deze groep, die moeten laveren tussen
werk/kinderen/opleiding, kunnen we ook deze groep binnen de vereniging
behouden.
- Trainingsstaf op pijl houden.
- Kwalitatief hoge door stroom naar de wedstrijdafdelingen realiseren.

