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Voorwoord 
Beste leden. Hierbij bieden we als bestuur het jaarverslag over 2019 aan jullie aan. 2019 
was een jaar waar we lang hebben moeten wachten op uitsluitsel van de komst van een 
nieuw bad. Deze beslissing is inmiddels gevallen. Er komt een nieuw bad op het huidige 
terrein van de Wisselslag. Hoe het bad eruit gaat zien is nog steeds niet bekend. als 
MOSA~regio is bij de procedure betrokken, samen met andere verenigingen, en streeft erna 
om onze wensen maximaal ingevuld te zien. We weten een budget en de locatie maar de 
rest is nog om ingevuld te worden.  
Buiten het zwembad als gebouw zijn we met verenigingen die gebruik maken van het 
huidige bad in gesprek over samenwerking die mogelijk ook betrekking hebben op het 
toekomstige beheer van het bad. Ook in deze heeft de gemeente nog geen keuze gemaakt. 
 
Nu het duidelijk is dat er een nieuw zwembad komt maar dit nog een jaar of vijf duurt, heeft 
het bestuur voor de komende 5 jaar een nieuw beleidsplan opgesteld. Deze zal op de 
komende ALV gepresenteerd worden.  
 
Voor ook komend jaar blijven er aandachtspunten. Met name inkomsten en ledenverloop 
heeft aandacht omdat we toenemende kosten zien en een terugloop in leden. We zullen als 
bestuur hier de schouders onder moeten zetten om de boel op zijn minst stabiel te houden 
maar ook de dalende lijn te zien om te buigen.  
Het bestuur steekt daar veel energie in maar vraagt ook haar leden hun steentje bij te 
dragen voor MOSA~regio. Dit doen we samen met alle vrijwilligers, van trainer tot zwemmer, 
van begeleider tot vrijwilliger bij activiteiten. We blijven als bestuur en de commissies op 
zoek naar een maximale betrokkenheid van onze leden en hun familie, etc. 
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Algemeen 
 
Algemeen 
 
Samenstelling bestuur vanaf maart 2019 
 
Voorzitter: Dhr R Bergmans 
Secretaris: Dhr G Steijn 
Penningmeester: Dhr R Paridaans 
Bestuursleden: Mw J Maas  

Mw M Janssen 
Dhr D Roeven 

 
Samenstelling commissies in 2018 

 

Zwemcommissie 

Leden: I Derckx-Gommans, M Schmitz-Maassen, M Janssen, G Billekens 
 
Waterpolocommissie 
 
Leden: Dhr J Smeets, Dhr R Bergmans 

Trainerscommissie 

Voorzitter 

Dhr P Maas 

Leden 

Dhr R Claus, Mw C Mulders, Mw H Rogge, Mw E Wiersma, Mw L Janssen-Owens,  
Dhr K van Rens, Mw V van Rens, Mw L Janssen, Mw C Janssen, Mw T Peeters,  
Mw M Peuten. 
 
Activiteitencommissie 

Voorzitter 

Mw D Peeters 

Secretaris 

Mw J Maas 

Leden 

Mw A Van den Beucken, Mw C Janssen, Mw L Franke, Mw S Cool  

Vertrouwenscommissie 

Jaarverslag 2019 MOSA~regio  
2 



 
Vertrouwenspersonen: Mw T Peeters, Mw R Verhofstad 
 

Welkomstcommissie 

Leden: Mw C Mulders, Mw R Verhofstad, Mej T Peeters, Mw S Rouleaux. 

Vrijwilligers en stagiaires 

In 2019 heeft MOSA~regio geen stagiaires begeleid. Er zijn 8 personen actief als begeleider 
bij het G zwemmen. 

 
 

Commissies 
 
Trainerscommissie 
 
Inleiding 
De trainerscommissie is ontstaan door de nieuwe verenigingsstructuur die in 2005 door de 
algemene ledenvergadering is aangenomen. 
Alle trainers nemen zitting in deze commissie zowel van de zwem- als van de waterpolo- 
afdeling. 
 
Mededelingen 
- De wedstrijdploeg traint elke zaterdag in het 50 meter bad te Eindhoven. 
- De wedstrijdploeg is onderverdeeld in een senior groep (vanaf junior 3) en een 
  jeugdploeg (t/m junior 2). De splitsing in A-. B- selectie is mislukt omdat daar de groep 
  in principe te klein voor is. 
- Voorafgaand aan iedere ochtendtraining is er een landtraining. 
 
G-zwemmen 
De G-zwemmers worden begeleid door een aantal vrijwilligers.  
 
Waterpolo afdeling 
Vanwege het feit dat er géén trainer is voor de waterpolo afdeling worden de trainingen 
verzorgd door de waterpoloërs onderling.  
 
Zwemafdeling 
Sterrenplan 
Helen Rogge heeft het gehele jaar de trainingen verzorgd aan deze groep en Christianne 
Mulders ondersteunt haar op de woensdagavond. Het aantal deelnemers is klein omdat het 
instroomniveau van de nieuwe zwem(st)er(s) goed genoeg is om direct bij de Swimkick 
Groep te starten. 
 
Swimkick Groep 
Helen Rogge en Christianne Mulders hebben het gehele jaar de trainingen voor deze groep 
verzorgd. Er is een lichte toename van het aantal zwemmers. 
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Wedstrijdploeg 
De gehele wedstrijd ploeg staat onder leiding van Paul Maas 
 

Jeugd-wedstrijdploeg staat onder leiding van Paul Maas. 
De trainingen worden verzorgd door de volgende trainers: 

- Kim van Rens, Verena van Rens, Linda Janssen en Paul Maas. 
De taakverdeling is als volgt bij de jeugd wedstrijdploeg: 

- Paul maakt de jaarplanning en maakt de trainingen. 
- Kim is bezig met de trainingsopleiding en zal in de toekomst de verantwoordelijkheid 

van de jeugd wedstrijdploeg op zich nemen. 
- Kim wordt op de maandag- en woensdagavond begeleidt door Linda,  

Paul doet dit op de vrijdagavond. 
- Verena van Rens wordt begeleidt door Helen. 

 
Senioren wedstrijdploeg staat onder leiding van Paul Maas, 
De trainingen worden door de volgende trainers verzorgd: 

- Helen Rogge, Linda Janssen en Paul Maas. 
De taakverdeling is als volgt bij de jeugd wedstrijdploeg: 

- Paul maakt de jaarplanning en maakt de trainingen. 
- In de ochtenduren worden de trainingen verzorgd door Paul 
- In de avonduren neemt Helen op de maandag en Linda op de vrijdagavond een deel 

voor hun rekening. De dinsdagavond geeft Paul alleen training. 
- Kim gaat in het kader van zijn opleiding ook mee met de zaterdagochtend training. 
- De landtrainingen worden begeleidt door Chantal Janssen 

 
Masters/trimzwemmen 
De trainingen van de mastergroep op de dinsdagavond werden verzorgd door Sjaak en 
Marloes Leenen. Zij zijn aan het einde van het seizoen 2018-2019 gestopt met het geven 
van trainingen. Tanja Peeters en Paul Maas hebben deze trainingen van hun overgenomen. 
Richard Claus en Helen Rogge verzorgen de trainingen op de woens- en vrijdagavond. 
De beide groepen trimzwemmers staan onder leiding van Christianne Mulders en Evelien 
Wiersma. Bij deze groep is een kleine stijging van het aantal zwemmers zichtbaar. 
 
Trainers / begeleiders overzicht 
De huidige trainersgroep ziet er als volgt uit: 
Sterrenplan: 

- Helen Rogge 
Swimkick groep: 

- Helen Rogge, Christianne Mulders 
Jeugd wedstrijdploeg: 

- Kim van Rens en Verena van Rens  alle trainingen 
Linda Janssen (maandag en woensdag) 
Paul Maas (woensdag) 

Senioren wedstrijdploeg: 
- Helen Rogge (maandagavond) 
- Linda Janssen (vrijdagavond en zaterdagochtend training Eindhoven) 
- Kim van Rens (zaterdagochtend training Eindhoven) 
- Paul Maas (ochtend trainingen en avond trainingen) 
- Chantal Janssen geeft landtraining. 

Masters: 
- Tanja Peeters en Paul Maas (dinsdag), Richard Claus (woensdag), 
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Helen Rogge (vrijdag)  
Trimzwemmers: 

- Christianne Mulders 
- Evelien Wiersma 

G-zwemmen: 
- Heinz Dreuning 
- Cindy Heijnen 
- Annet van Rijt 
- John van Rijt 
- Hans Zuurbier 
- Tooske Peeters 
- Fatima Dadda 
- Sjaak Roelofs 
 

Waterpolo: 
- Geen trainer 

 
Behandelde onderwerpen 
De trainerscommissie heeft in 2019 twee keer vergadering gehad, echter alleen met de 
train(st)ers van de wedstrijdploeg. Besproken onderwerpen waren: 
- Taakverdeling en trainingsmomenten seizoen 2019-2020. 
- Informatie over de zwemgroepen en formulieren tijdens wedstrijden. 
 
Begeleidingsgroep rond wedstrijdploeg 
- De zwemcommissie verzorgt de correspondentie rond de wedstrijden. 
- Frans Kockx verzorgt de limieten lijsten voor de verschillende kampioenschappen. 
- Simone Rouleaux en Paul regelen items als Eindhoven training, trainingsweekend  
  (kamp) en Swimmeet e.d..Niels van de Ven heeft afscheid genomen 
 
Opleiding trainers 
Kim en Verena van Rens zijn bezig met de trainingsopleiding 2. Paul is praktijkbegeleider  
 
Risico trainers kader 
Het trainers kader bestaat momenteel uit 10 trainers. 
Ook in 2019 hoefden er geen trainingen te worden afgezegd, iedereen kon elkaar 
vervangen. 
Een van de redenen is dat alle trainingen (behalve trimzwemmen) nu in hetzelfde bad 
worden gegeven. 
Het blijft noodzakelijk om het trainers kader uit te breiden naar de toekomst. Nieuwe trainers 
zijn altijd welkom! 
Dit is nodig om naar een stabiel trainers kader door te groeien en tevens ook een stabiele 
vereniging te blijven/worden 
 
 
 
 
Trainingsaanbod 
 
Het aantal trainingsuren is voldoende om een ieder op niveau te laten zwemmen. 
In het opleidingstraject (sterrenplan, swimkick) zwemt iedereen op zijn of haar niveau. 
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Op de maandagavond waar de gehele wedstrijdploeg zwemt zijn er gemiddeld 25 personen. 
Ook het sterrenplan heeft dan training. 
Op de dinsdagavond traint de wedstrijdgroep en daarna trainen de masters. 
Op de woensdagavond start het sterrenplan, dan gevolgd door de jeugdselectie samen met 
de swimkick groep. Hierna komen de masters die echter maar kunnen beschikken over 3 
banen vanwege de combinatie met de triathlongroep van de gemeente. De waterpoloërs 
sluiten de woensdagavond af. 
Op de vrijdagavond zwemmen eerst de swimkick en jeugd wedstrijdploeg en daarna 
zwemmen de senioren wedstrijdploeg samen met de masters. 
De ochtendtrainingen voor de wedstrijdploeg kan beter bezocht worden. 
Om nog verder door te kunnen groeien zal de trainingsintensiteit in principe veranderd 
moeten worden, echter dit is niet mogelijk aangezien de watertemperatuur te hoog is.  
 
 
 
Activiteiten commissie 
 
De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: 
Voorzitter: Dionne Peeters 
Secretaris: Joke Maas 
Leden: Linda Franken, Chantal Janssen (tot juli 2019), Angelique van den Beucken, Sabine 
Cool 
 

Nieuwjaarsborrel  

De eerste activiteit van 2019 is de nieuwjaarsborrel. Deze werd gehouden in ons 
clubgebouw op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Het was erg gezellig en de 
zelfgebakken wafels smaakten prima. 
Van de 46 aanwezige personen (27 volwassenen en 19 kinderen) was de helft AC met 
familie. Dat betekent dat er slechts 23 niet commissieleden aanwezig waren. 
Het is jammer dat er weinig leden (buiten de wedstrijdploeg) komen. Ook komt het steeds 
vaker voor dat (oudere) kinderen alleen komen, de ouders zijn minder betrokken. Dit is 
jammer, want de nieuwjaarsborrel is er juist om meer betrokkenheid te creëren. 

Teambuilding activiteit 
 
Deze activiteit was erg geslaagd. De aanwezige (30-35) wedstrijdzwemmers (groot en klein) 
vonden het erg leuk.  
De spellen waren erg leuk en ook voor de kleinere deelnemers met een klein beetje hulp van 
de oudere deelnemers goed uit te voeren. Jammer genoeg was er niet voldoende tijd om 
alle opdrachten uit te voeren. De samenwerking tussen jong en oud was erg goed. Dit is dan 
ook het doel van deze activiteit. Elkaar leren kennen en samen werken! 
 
 
 
 
Fortissimo 
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Ook dit jaar mochten we weer helpen bij Fortissimo. Er wordt o.a. geholpen in de garderobe, 
achter de koffiebar en tap, bij het gloppen en in de afwaskeuken. Alles is prima verlopen, het 
was erg gezellig. Met een aantal vaste vrijwilligers en ook weer een aantal nieuwe gezichten 
hebben we weer een mooi bedrag (€ 637,50 ) bij elkaar verdiend..  

Wateractiviteit 
 
Deze activiteit is voor alle jeugdzwemmers met een introduce. Met behulp van de trainers 
zijn er weer enkele spellen bedacht. Het laatste deel van de activiteit was er nog ruimte voor 
vrij zwemmen. Er waren 41 kinderen aanwezig waarvan 16 introducés. Zij vonden het 
allemaal erg leuk. Iedereen kreeg na afloop nog een klein presentje mee naar huis. 

Jaarlijkse BBQ 

De jaarlijkse BBQ ter afsluiting van het zwemseizoen was een groot succes. We hadden dit 
jaar 60 aanmeldingen, dit waren er meer dan voorgaande jaren. Wij als 
activiteitencommissie vinden dit een hele mooie ontwikkeling. Het was een heel gezellige 
avond. Ondanks het erg warme weer (35 graden) was de sfeer prettig te noemen.  
 
Kamp 

Het jaarlijks terugkerend jeugdkamp aan het begin van het nieuwe zwemseizoen mag 
geslaagd genoemd worden. Het was weer erg gezellig in de Heldense bossen. Er waren 26 
jeugdleden aanwezig! 
We hebben o.a. T-shirts geverfd, Zumba lessen gehad, er was een popcornmachine 
aanwezig tijdens de spellenmiddag, levend stratego gespeeld en lekker gebarbecued. We 
hebben het kamp afgesloten met de pizza wagen. Er werden ter plaatse diverse soorten 
pizza gebakken waar iedereen zijn eigen smaak uit kon kiezen. 

GCA 
 
Net als voorgaande jaren hebben we weer meegedaan aan de Grote Clubactie. 
In totaal werden er door de (jeugd)leden en de activiteitencommissie 392 loten verkocht. In 
2018 werden er 311 loten verkocht, dus dit is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. 
Zeker omdat er niet zoveel jongere jeugdleden zijn die deze loten verkopen. De opbrengst 
van dit jaar is een mooi bedrag van € 815.00. Het jeugdlid welke de meeste lootjes heeft 
verkocht werd nog in het zonnetje gezet en beloont met een prijsje. 

 

Sinterklaas 

Dit jaar hadden we net als vorig jaar “schoentje zetten” georganiseerd voor de jeugd tot en 
met 11 jaar. Er waren 10 kinderen die hun schoentje hebben gezet. Uit de reacties van 
kinderen en ouders bleek dat deze opzet weer geslaagd was. Ook het cadeautje wat ieder 
kind kreeg viel in goede aarde.  
 

Overige 
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Na de organisatie van het kamp heeft Chantal Janssen de activiteitencommissie verlaten, zij 
had te veel andere activiteiten waardoor ze haar taak volgens haar eigen zeggen niet goed 
uit kon voeren. Wij bedanken haar voor haar inzet binnen de activiteitencommissie. 

In bovenstaand hebben jullie kunnen lezen wat wij zoal organiseren voor de leden van onze 
vereniging. Mede dankzij de hulp van ouders van onze leden kunnen wij ieder jaar weer 
leuke activiteiten organiseren. Dit is ook het hoofddoel van onze commissie!  

 

Waterpolocommissie 

Allereerst wil ik alle spelers van het team MOSA~Regio heren 1 bedanken om weer een 
seizoen te kunnen volmaken samen. Het Heren 1 team van tegenwoordig hangt helaas in de 
onderste klasse van de waterpolocompetitie. Hierin draait het team wel bovenin mee met de 
teams, maar helaas nog geen mogelijkheid tot te promoveren wat verschillende oorzaken 
heeft die verder ook beschreven zullen worden.  

We zijn nog altijd volop aan het zoeken voor nieuwe aanwas maar helaas lukt dit niet. Na dit 
seizoen zullen we weer afscheid moeten nemen van een lid en zijn we nog maar met 11 
waaronder 2 geblesseerden die dit seizoen niet meer zullen spelen naar alle 
waarschijnlijkheid. Door werk en andere verplichtingen van de spelers is een team met 11 
spelers echt het minimale wat we nodig hebben zodat we toch 7 man in het water kunnen 
leggen bij onze wedstrijden, we zijn daarom ook bang dat wanneer er nog 1 persoon zal 
stoppen de waterpolo afdeling niet meer kan bestaan bij Mosa Regio. 

De vraag blijft naast spelers maar ook voor een scheidsrechter wat ook (nog) niet ingevuld 
is, hierop willen we het bestuur ook nogmaals vragen om mee te zoeken en misschien 
ideeën te delen zodat hiervoor een oplossing komt. Er zijn intussen verschillende acties 
gedaan om spelers en of scheidsrechters te vinden, denk aan, Social Media, navraag bij oud 
leden en dergelijke, maar helaas tot nu toe zonder succes. Hiernaast wordt er ook gedacht 
om te fuseren met een andere club, maar zolang we zelf het hoofd boven water kunnen 
houden gaat hier ook de voorkeur naar uit. 

De waterpolotrainingen zijn gecombineerd met Zwumme met Maud wat van de waterpolo 
kant zeer goed bevalt. De trainingen zullen de rest van het seizoen door een geblesseerd 
teamlid worden geregeld. Daarnaast is er geen vast schema maar wordt dit zelf in elkaar 
gezet. 

Sponsoring wordt steeds moeilijker omdat veel bedrijven geen interesse meer hebben of 
willen tonen in de waterpolo of zwemwereld, waardoor ook bij de waterpolo nieuwe 
voorzieningen steeds moeilijker worden, denk aan een digitaal scorebord of andere 
benodigdheden voor het spel. 

Diverse waterpoloërs hebben zich ingezet tijdens fondsenwervende activiteiten voor de 
vereniging en wil dit ook zo blijven doen om hun steentje bij te dragen aan Mosa Regio. 
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We willen degene die de organisatie van de Reünie van Mosa bedanken voor de uitnodiging 
maar helaas door de wedstrijd die zaterdagavond kunnen wij als team niet komen. We 
wensen jullie veel plezier toe! 

 

Zwemcommissie 

De zwemcommissie heeft zich weer volop met wedstrijdzaken bezig gehouden. We hadden 
de organisatie van een aantal wedstrijden in Blerick, hebben zwemmers ingeschreven bij 
andere wedstrijden en kampioenschappen, riepen juryleden op, woonden vergaderingen bij 
en hebben veel overleg gepleegd met zowel de KNZB als met overige verenigingen.  
  
Op 1-1-2019 bestond de zwemcommissie uit 4 leden:  
* Lid : Ine Derckx-Gommans  
* Lid : Marie-José Schmitz-Maassen  
* Lid : Marlie Janssen  
*  Lid  :Gé Billekens 

 
Binnen de zwemcommissie hebben wij onderling een taakverdeling opgesteld.  
Verder zijn er diverse mensen die gedurende de wedstrijden kunnen assisteren met werken 
op de pc met Splash.  
  
Officials en bevoegdheden.  
  
Hieronder een overzicht met de beschikbare officials en hun bevoegdheden begin 2019:  
  
  
Marc Seelen   123JK  Malon Hanssen          4 
Ine Derckx-Gommans  123JK  Pierre Mooren 23JK 
Willy Gubbels-van Rooij  3JK   Balth Baadjou           3J  
Paul Maas    3   Frans Kockx       23JK 
Chretien Leeder   23J   Sonja van Rens   3J  
Arjan van der Zanden  23   Marie-José Schmitz    3J  
Gé Billekens 
Chantal Janssen   

23J  
3   

Nicole Bijen    3  
Wolfgang Tschöke      4  

   
   
In 2019 hebben we van diverse juryleden afscheid genomen : Chretien en Marc hadden 
beiden geen interesse meer, Wolfgang en Sonja zijn gestopt om gezondheidsredenen en 
Willy heeft tevens na maar liefst 50 !!! jaar als official heeft gefungeerd, besloten te stoppen. 
Willy is dan ook terecht door de KNZB benoemd tot ere-official.  
Het team is uitgebreid met mevrouw Karin Hendriks, wiens zoon en dochter vanuit 
Noord-Limburg de overstap hebben gemaakt naar Mosa~Regio.  
 
In het najaar zijn er weer diverse cursussen georganiseerd waaraan Mosa leden hebben 
deelgenomen : 
Rebecca Schmitz zowel de cursus tijdwaarnemer als de jurysecretaris cursus. 
Malon Hanssen de cursus jury secretaris en de cursus kamprechter.  
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Arjan van der Zanden de cursus kamprechter. 
Balth Baadjou de cursus kamprechter. Op dit moment zijn bovengenoemde mensen nog 
bezig met de beoordelingen. Wij vertrouwen erop dat deze gunstig zullen verlopen zodat de 
diverse bevoegdheden in de loop van 2020 worden toegekend.  
  
Ofschoon wij de inzet van alle officials heel erg waarderen vinden wij het toch verontrustend 
dat we zo vaak een beroep moeten doen op altijd maar diezelfde mensen. Bij een groter 
aanbod kan er meer gerouleerd worden.  
Het kost grote moeite om ouders/oudere leden bereid te vinden om de official cursus te gaan 
volgen.  
Dat kan de komende jaren voor veel problemen gaan zorgen. Want wij maken afspraken 
met andere verenigingen over de inzet van officials en kunnen net als vorig jaar niet altijd 
voldoen aan deze afspraken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat andere verenigingen niet 
meer met Mosa willen zwemmen. 
We weten dat andere verenigingen met dezelfde problemen kampen. 
Mede daardoor is in september er zelfs één wedstrijd niet doorgegaan omdat er te weinig 
juryleden beschikbaar waren en dan met name in de zogenaamde “top “. 
Als zwemcommissie hebben we dit ook al vaker aangekaart bij het bestuur maar moeten 
helaas constateren dat  wij vanuit hen nog geen actie hebben gezien op dit gebied. 
 
Het blijft prettig dat wij regelmatig een beroep kunnen doen op officials van andere 
verenigingen zoals MZPC ( Jan van de Ven ), HZPC ( Peter Vaessen ) en TREBS (Anouk 
Bloem.) Dit wordt door de zwemcommissie zeer gewaardeerd.  
  
Wedstrijden.  
Behalve de competitie, de diverse circuits : swimkick/minioren, minioren/junioren en 
junioren/jeugd/senioren, clubkampioenschappen wedstrijden hebben leden van Mosa~Regio 
ook nog deelgenomen aan diverse kampioenschappen en aan andere wedstrijden. ( dln = 
deelnemers )  
 
Swimcup + Junior Swimcup april 2019 Eindhoven 3 dln 
 
Regionale Zomerkampioenschappenmei 2019 Eindhoven 11 dln 
 
Regionale Minioren Finales juni 2019 Valkenburg 5 dln 
 
N.J.J.K. lange baan juni 2019 Eindhoven 3 dln 
 
Zomerevent juni 2019 Venlo 6 dln 
 
Minioren Clubmeet november 2019 Venray 10 dln 
 
Regionale Winterkampioenschappennovember 2019 Maastricht 12 dln 
 
N.J.J.K. korte baan december 2019 Eindhoven 2 dln 
 
Swimmeet december 2019 Maastricht 15 dln 
Verder is er deelgenomen aan de een aantal  limietwedstrijden. O.a. in  Eindhoven, en 
Oosterhout  
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Bovendien zijn er een aantal zwemmers die meedoen aan de LAC ( lange afstand ) 
competitie.  
  
 Het ZOMEREVENT hebben wij zelf georganiseerd in Venlo. Al vroeg in het jaar hebben wij 
zelf de communicatie opgepakt naar alle andere Limburgse verenigingen en 
geïnventariseerd hoeveel zwemmers wij mochten verwachten. Dit was voor ons een eerste 
vereiste om te bepalen of het evenement überhaupt kon doorgaan gezien de ervaringen in 
seizoen 2018. 
De aantallen zwemmers die aan ons waren doorgegeven was dermate hoog dat de 
zwemcommissie besloot om dit jaar het evenement dus wel te organiseren en wij zijn samen 
met de activiteitencommissie vanaf februari volop in de weer was om alles rondom dit 
evenement perfect te regelen.  
We waren ( netjes gezegd ) dan ook zeer onaangenaam verrast toen bleek dat de 
daadwerkelijke inschrijvingen ongeveer de helft bedroeg van wat was toegezegd. Maar er 
waren een aantal verenigingen bij die normaal gesproken zelden of nooit aan 
kampioenschappen kunnen deelnemen ( gezien het niveau van de zwemmers ) en die zo 
enthousiast waren dat we in overleg met de KNZB en de scheidsrechter toch besloten om 
alles gewoon door te laten gaan. 
Woorden van de scheidsrechter : al komt er maar één zwemmer, dan laten we die toch 
zwemmen ! 
We kregen toen zelfs nog een inschrijving vanuit Brabant omdat het kampioenschap in die 
kring weer geen doorgang kon vinden. 
 
Conclusie : Het waren 2 geweldige dagen ! Iedereen was enthousiast. Er zijn veel medailles 
uitgereikt, alle zwemmers hebben een aandenken gekregen en elke zwemmer heeft 
meegedaan aan een zeer verrassende gemengde hindernis estafette.  
De verenigingen die meededen hebben hun lof meermaals uitgesproken over de sfeer van 
dit kampioenschap en de organisatie. 
Dit kon natuurlijk ook alleen maar zo’n succes worden door de geweldige inzet van leden 
van de zwemcommissie, de activiteitencommissie en een aantal vrijwilligers. En uiteraard 
ook dankzij de medewerking van ons zwembad en hun medewerkers! 
 
Daarom hebben wij besloten om ons weer kandidaat te stellen voor dit kampioenschap in 
2020, maar gaan dit combineren met een ander kampioenschap : Het zomerevent, dat vanaf 
dit jaar weer gewoon Limburgse B kampioenschappen heet, combineren wij in het weekend 
van 6+7 juni 2020 met de Regionale Minioren Finale.  
Dit vereist wel iets meer voorbereiding en we moeten nog precies bekijken hoe het 
programma eruit gaat zien.  
 
Wedstrijdploeg  
  
De zwemploeg van Mosa~Regio bestond  begin 2019 uit ongeveer 21 zwemmers en 
zwemsters. Wij zwemmen in de Landelijke Competitie in de C-Klasse. Wij zwommen met 
Kimbria uit Maastricht, Patrick-Roersoppers uit Echt en RZ uit Roermond. Er werd één 
wedstrijd in Venlo georganiseerd en de overige 3 in Maastricht.  
 
Seizoen 2019/2020 wordt met diezelfde andere verenigingen gezwommen en telkens in hun 
eigen thuisbad. 
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De verwachting is dat het een moeilijk seizoen voor Mosa zal worden en dat het lang niet 
zeker is dat zij zich in deze klasse kunnen handhaven. 
  
Circuit Wedstrijden  
   
Onze zwemmers nemen deel aan de volgende circuits :  
Swimkick/Minioren Circuit  
Minioren/Junioren Circuit  
Junioren/Jeugd/Senioren Circuit.  
 
Voor het seizoen 2019/2020 heeft de KNZB de Swimkick/Minioren wedstrijden geschrapt. 
Dit vonden wij, maar ook de andere deelnemers aan onze poule erg jammer en hebben 
besloten om bij de wedstrijden in het Minioren/Junioren circuit een paar extra programma’s 
in te voegen voor de Swimkick-ers. 
  
De samenstelling van de poules wisselt.  
  
Bij de Minioren / Junioren circuits zwemmen wij met Noord-Limburg, HZPC, ZPC 
Nederweert en Budel.  
Junioren/Jeugd/Senioren : Deze wedstrijden zwemmen wij met : Noord-Limburg, ZPC 
Nederweert en Reset. 
Als niet elke vereniging een wedstrijd organiseert, kunnen we helaas niet meer met gesloten 
beurzen werken en sturen we elkaar onderling rekeningen. Deze wedstrijden zijn dus niet 
alleen duurder geworden maar levert ook nog een extra financiële administratie op.  
  
Clubkampioenschap  
  
De zwemmers zwemmen 2 afstanden per avond.  
De zwemmers van 5/6 en 7/8 jaar zwemmen elk deel 2 x dezelfde afstand en dezelfde slag 
en de snelste tijd van die 2 afstanden geldt voor de medaille en het clubkampioenschap.  
De overige zwemmers zwemmen 1 x 100 meter en 1 x 50 meter per avond. De 100 meter 
uitslagen gelden voor de medailles maar beide uitslagen tellen uiteindelijk voor het 
clubkampioenschap.  
Er werd 3 x gezwommen op de vrijdagavond en de laatste wedstrijd op zondagmiddag. Er 
zwemmen ook altijd enkele zwemmers van andere verenigingen mee en dat is nodig omdat 
alleen dan de uitslagen als officiële uitslagen worden erkend.  
Bij het vierde en laatste deel is de familie-estafette georganiseerd. Dat was bijzonder 
succesvol en heel erg veel teams werden er gevormd .  
Erg enthousiast werd er gezwommen tussen ouder/kind/broertje/zusje enz.  
Clubkampioen bij de niet-start vergunninghouders werd Kira Cool ( seizoen 2018/2019).  
Clubkampioen bij de start vergunninghouders werd Colinda van der Zanden             (seizoen 
2018/2019)  
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Welkomstcommissie 
 
Het afgelopen jaar hebben wij als Welkomstcommissie 12 ouders met hun kinderen en 7 
masters wegwijs gemaakt binnen Mosa-regio. Dit hebben we gedaan middels een kort 
gesprek. Hierbij hebben de mensen tevens een formulier gekregen waar de besproken 
informatie op terug te vinden is. 
Van verschillende kanten krijgen we te horen dat zo'n welkomstgesprek gewaardeerd wordt. 
  
 

Vertrouwenscontactpersonen 

In 2019 waren er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen Mosa~Regio, te weten 
Tanja Peeters en Rosalie Verhofstad. Zij zijn er voor vragen, vermoedens, meldingen, 
klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend 
gedrag zoals pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en 
beschuldigingen.  
 
In 2019 zijn er geen meldingen geweest waarbij een nadrukkelijk beroep is gedaan op de 
VCP.  
 
Voor het jaar 2020 zijn de volgende doelen gesteld: een veilig zwem klimaat voor alle 
doelgroepen behouden, de bekendheid van Code Blauw en een Veilig Zwem Klimaat verder 
uitbreiden en de mogelijkheden voor samenwerking met andere 
vertrouwenscontactpersonen van andere zwemleden inventariseren en mogelijk 
bewerkstelligen. 
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Ledenbestand 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Totaal 191 201 205 201 182 
 
Hierboven staat het aantal leden per 31 december (24.00 uur). 
 
Van de 182 geregistreerde MOSA leden zijn er 146 leden die contributie betalen. 
De niet betalende leden zijn: trainers en begeleiders G-zwemmen, officials, ereleden en 
leden van verdienste, steunende leden. 
 
 
De leeftijdsopbouw geeft per 31 december 2019 het volgende beeld: 
 
Ledenaantal MOSA~regio   31 dec.  
  2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Geboren in Leeftijd Man Man Vrouw Vrouw Totaal Totaal 
2008-2019    0 t/m 11 

jaar 
11 9 16 13 27 22 

2002-2007  12 t/m 17 
jaar 

12 13 17 16 29       29 

1993-2001  18 t/m 24 
jaar 

3 3 8 3 11 6 

1985-1992  23 t/m 34 
jaar 

8 5 11 10 19 15 

1970-1984  35 t/m 49 
jaar 

21 23 15 15 36       38 

1955-1969  50 t/m 64 
jaar 

26 17 28 28 54 45 

   < 1954  65 jaar 10 11 15 16 25 27 
 
In 2019 hebben 44 leden het lidmaatschap opgezegd en werden er 25 nieuwe leden 
aangenomen. 
Van de 19 afgemelde leden waren 7 personen niet betalend omdat zij actief waren als 
official en/of trainer. 
 
 
 
Financieel jaarverslag 
 
Het Financieel jaarverslag en de begroting voor 2020 zal op de ALV 2020 worden overlegd. 
Dhr M Engels en Dhr O v/d Bercken vormen de kascontrolecommissie voor het boekjaar 
2019. 
 
 
 
 
Namens het Bestuur van MOSA~regio Guido Steijn Secretaris 
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