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VOORWOORD
Venlo, maart 2018
In dit jaarverslag wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen en activiteiten van onze
vereniging in 2017. Afgelopen jaar is er weer gewerkt aan de doelstellingen uit ons
beleidsplan. Een aantal doelen, die eerder waren bereikt, hebben we kunnen handhaven.
Zo was de jaarlijkse begroting en exploitatie sluitend. De bezetting van gekwalificeerde
kaderleden was voldoende en de wedstrijdploeg behield haar landelijke B-classificatie.
Niet alle doelen uit het beleidsplan werden behaald. Deels door oorzaken die buiten de
invloed van Mosa~regio liggen, zoals een goede accommodatie met voldoende badwater.
Het is nog steeds niet duidelijk of, en zo ja wanneer, er een nieuw zwembad komt. Mede
door een tekort aan badwater kan het ledenaantal niet groeien naar het streefgetal van
minimaal 180 actief zwemmende leden, omdat we daarvoor geen mogelijkheden hebben
binnen de Wisselslag of zwembaden in de buurt. De samenwerking met de gemeente en
met andere waterverenigingen is eveneens niet voldoende van de grond gekomen. Daar
zal Mosa~regio meer op moeten inzetten, zodat krachten kunnen worden gebundeld.
Positief was dat er in 2017 een nieuwe commissie is gestart, de ‘Welkomstcommissie’,
met daarin een aantal enthousiaste groep vrijwilligers. De commissie VCP is actief aan de
slag geweest met het meer bekendheid geven aan (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag, dat helaas ook in de (zwem)sport nog steeds voorkomt. De VCP en het bestuur
blijven op dit vlak samenwerken. Het rapport van de Commissie de Vries vormt hierbij
het uitgangspunt. Een van de doelen die het bestuur zich stelt is het opstellen van
gedragsregels voor trainers en andere vrijwilligers en het opvragen van Verklaringen
Omtrent het Gedrag of checken van referenties indien er twijfels zijn over iemands
functioneren. Bij de aanstelling van nieuwe trainers zal hieraan worden gerefereerd. In
2017 hadden we maar liefst vier jubilarissen, alle ereleden van Mosa, waarvan zij een
vijfentwintig, vijftig,- en maar liefst zestigjarig lidmaatschap vierden. De allergrootste
dank van Mosa gaat ook voor het afgelopen jaar, uiteraard, weer uit naar alle vrijwilligers
die actief en betrokken zijn geweest bij Mosa~regio. Zonder deze vrijwilligers kunnen we
als vereniging niet bestaan. Ook het vertrouwen van onze leden in Mosa~regio en het
enthousiasme van leden om wekelijks samen met anderen te zwemmen bij onze
vereniging is iets waar we trots op mogen zijn. Voor het overige kunt u in de
jaarverslagen van onze commissies de ontwikkelingen van de diverse afdelingen
teruglezen. Het bestuur dankt de commissies voor hun inzet het afgelopen jaar en het
aanleveren van de jaarverslagen.

Bestuur Zwem- en waterpolovereniging “MOSA~regio”.
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ALGEMEEN
Samenstelling bestuur vanaf april 2017
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Dhr. J. van den Bercken
Mevrouw A. Raassens
Dhr. B. Schouren
Dhr. R. Bergmans
Mevr. M. Janssen
Mevr. J. Maas
Dhr. G. Steijn

Samenstelling commissies in 2017
Zwemcommissie
Voorzitter
Vacant
Secretaris
Mevr. I Derckx
Leden
Mevr. M.Janssen
Mevr. M-J. Schmitz
Waterpolocommissie
Voorzitter
Dhr. J. Smeets
Leden
Dhr. G. Steijn,
Dhr. R. Bergmans
Trainerscommissie
Voorzitter
Dhr. P. Maas
Leden
Dhr. R. Claus
Mevr. M. Leenen
Dhr. J. Leenen
Mevr. C. Mulders
Mevr. H. Rogge
Mevr. E. Wiersma
Mevr. L. Janssen-Owens
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Activiteitencommissie
Voorzitter
Mevr. D. Peeters
Secretaris
Mevr. J. Maas
Leden
Mevr. A. Van den Beucken
Mevr. C. Janssen
Mevr. L. Franken
Welkomstcommissie
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

S. Rouleaux
R. Verhofstad
C. Mulders
T. Peeters

Vrijwilligers en stagiaires
Ook in 2017 hebben de vrijwilligers van Mosa~regio weer laten zien dat het mogelijk is
om samen een vereniging te runnen. Het valt misschien niet altijd op, maar achter de
schermen van onze vereniging is dagelijks een hele groep vrijwilligers actief om leden te
kunnen laten zwemmen. Ondanks dat het niet gemakkelijk is om vrijwilligers te werven,
lukt het steeds om leden en familie in te zetten voor diverse taken binnen de
vereniging. Te denken valt aan deelname in commissies, opbouwen van het zwembad
voor wedstrijd/clubkampioenschap, jureren bij wedstrijden, het geven van trainingen,
uithelpen bij activiteiten, bestuurswerkzaamheden. De vrijwilligers die in 2017 actief zijn
geweest binnen de vereniging verdienen weer een groot compliment!
In 2017 is de nieuwe ‘Welkomstcommissie’ van start gegaan. Een verslag
van deze nieuwe commissie vindt u in dit jaarverslag.
Mosa is een leer/werkbedrijf wat onder meer inhoudt dat stagiaires tot MBO niveau 3
kunnen worden opgeleid. In het nieuwe jaar 2017
heeft Mosa geen stagiaires gehad.
Vertrouwenspersonen van Mosa~regio (VCP)
Mevr. T. Peeters en mevr. R. Verhofstad
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Ledenbestand 2017

Totaal

2013
210

2014
211

2015
191

2016
201

2017
205

In 2017 hebben 38 leden het lidmaatschap opgezegd en werden er 42
nieuwe leden aangenomen.
De leeftijdsopbouw geeft per 31 december 2017 het volgende beeld:
Ledenaantal MOSA~regio
Geboren in
2006-2017
2000-2005
1993-1999
1983-1992
1968-1982
1953-1967
< 1952

31 dec.
2016
Leeftijd
Man
0 t/m 11
8
jaar
12 t/m 17
16
jaar
18 t/m 24
7
jaar
23 t/m 34
12
jaar
35 t/m 49
19
jaar
50 t/m 64
19
jaar
 65
8
jaar

2017
Man
13

2016
Vrouw
26

2017
Vrouw
18

2016
Totaal
34

2017
Totaal
31

12

16

16

32

28

4

3

7

10

11

11

11

15

23

26

20

15

16

34

36

22

27

27

46

49

9

14

15

22

24

Door de grote aanwas van het aantal masters het afgelopen jaar, heeft
het bestuur noodgedwongen besloten om een (voorlopige) ledenstop in
te voeren voor deze groep zwemmers.
In 2017 waren de volgende personen 25 jaar, 50 jaar en 60 jaar lid van
Mosa~regio:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

T. Hauzer, 7 mei 2017, 25 jaar lid,
T. Van Nieuwenhuizen, 50 jaar lid,
M. Van Keeken, 1 januari 2017, 60 jaar lid,
J. Schreurs, 1 januari 2017, 60 jaar lid van Mosa~regio.
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Jaarverslag 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 waterpoloafdeling.
Mededelingen
-

-

Linda Janssen-Owens is geslaagd voor opleiding trainer niveau 3.
De wedstrijdploeg traint ongeveer 10x per jaar in het 50 meter bad te Eindhoven.
Dit jaar hebben wij niet deelgenomen aan het Skooly-project (kinderen kennis
laten maken met de diverse sporten binnen de gemeente).
Aan het begin van het seizoen 2017/2018 is er gestart met het inzetten van
diverse ouders om verschillende administratieve taken van de hoofdtrainer over te
nemen. Denk hierbij aan b.v. uitnodigingen voor wedstrijden, organisatie
Swimmeet en Eindhoven training, het bijhouden van de limietlijsten.
Er is gestart met de begeleidingsgroep rond de wedstrijdploeg met behulp van
diverse ouders. Dit moet nog verder gestructureerd worden.
De keuze om met een A- en B-selectie te starten is nog niet goed van de grond
gekomen.
Sinds dit seizoen traint op de woensdagochtend een groep zwemmers voor de
lange afstanden.

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 woensdagavond. Het aantal deelnemers is klein omdat het
instroomniveau van de nieuwe zwem(st)er(s) goed genoeg is om direct bij de
Swimkickgroep in te stromen.
Swimkickgroep
Helen Rogge en Christianne Mulders hebben het gehele jaar de trainingen voor deze
groep verzorgd. Er is een lichte toename van het aantal zwemmers.
Wedstrijdploeg
De wedstrijdploeg staat onder leiding van Paul Maas.
In de avonduren helpt Linda Janssen-Owens en op de maandagavond helpt Helen Rogge
ook met training geven.
In de ochtenduren worden de trainingen verzorgd door Paul Maas met hulp van Linda.
Richard Claus geeft landtrainingen op de vrijdagavond, echter dit is medio november
gestopt door andere werktijden van Richard. Dit seizoen zijn wij ook gestart met het
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geven van landtraining aan de jongere zwemmers op de vrijdagavond door Linda.
Op de woensdagavond geeft Richard techniek training aan een aantal zwemmers.
Masters/trimzwemmen
De Mastergroep staat onder leiding van Marloes en Sjaak Leenen, Richard Claus en Helen
Rogge.
De beide groepen trimzwemmers staan onder leiding van Christianne Mulders en Evelien
Wiersma.
Trainers / begeleiders overzicht
De huidige trainersgroep ziet er als volgt uit:
Sterrenplan:
-

Helen Rogge.
Swimkick groep:

-

Helen Rogge, Christianne Mulders.
Wedstrijdploeg (avond):

-

Paul Maas, Helen Rogge, Linda Janssen.
Richard Claus geeft landtraining op vrijdagavond. Linda Janssen geeft ook
landtraining aan de jeugd,
Wedstrijdploeg (ochtend):

-

Paul Maas, Linda Janssen
Masters:

-

Marloes en Sjaak Leenen (dinsdag), Richard Claus (woensdag), Helen Rogge
(vrijdag).
Trimzwemmers:

-

Christianne Mulders en Evelien Wiersma.
G-zwemmen:

-

Heinz Dreuning, Cindy Heijnen, Vivian Muris, Annet van Rijt, John van Rijt, Hans
Zuurbier en Tooske Peeters

Waterpolo:
-

Geen trainer

Behandelde onderwerpen
De trainerscommissie heeft in 2017 een paar vergaderingen gehad, echter alleen met de
train(st)ers van de wedstrijdploeg. Besproken onderwerpen waren:
- Doorstroming zwemmers
- Begeleiding rond wedstrijdploeg
Jaarverslag 2017 Mosa~regio
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- Informatiestroom rond de wedstrijdploeg
- Keuze selectie A en B
Opleiding trainers
In het jaar 2017 is Linda Janssen geslaagd voor haar trainersdiploma niveau 3.
Risico trainerskader
Het trainerskader bestaat momenteel uit 9 trainers.
Ook in 2017 hoeven er geen trainingen te worden afgezegd, iedereen kan elkaar
vervangen. Een van de redenen is dat alle trainingen (behalve trimzwemmen) nu in
hetzelfde bad worden gegeven. Het blijft noodzakelijk om het trainerskader uit te breiden
naar de toekomst. Nieuwe trainers zijn altijd welkom! Dit is nodig om naar een stabiel
trainerskader 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.
Zoals op maandagavond wanneer de gehele wedstrijdploeg zwemt, gemiddeld 35
personen. De woensdagavond de combinatie triathlon (gemeente) en de masters,
waardoor de laatste groep maar over 3 banen beschikt. De vrijdagavond (Swimkick en
jeugdwedstrijdploeg) en daarna de (oudere) wedstrijdploegleden en de masters.
De ochtendtrainingen voor de wedstrijdploeg worden steeds beter bezocht, maar er is
nog voldoende mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal zwemmers. 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.
Paul Maas, hoofdtrainer, voorzitter trainerscommissie
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Jaarverslag Zwemcommissie 2017
Het was een druk jaar voor de zwemcommissie. We hadden te maken met veel
wedstrijden, waaraan leden van Mosa~Regio deelnamen en die we zelf organiseerden.
Tevens liepen we nog steeds tegen het feit aan dat er vanuit de KNZB onduidelijkheid
bestond over te maken afspraken en regels.
Op 1-1-2017 bestond de zwemcommissie uit 3 leden:
*

Voorzitter: Vacant

*

Secretaris: Ine Derckx-Gommans

*

Lid : Marie-José Schmitz-Maassen

*

Lid : Marlie Janssen

*

Lid : Vacant

Met de huidige bezetting redden wij het wel. Er is een duidelijke taakverdeling gemaakt.
Mochten echter of Ine of Marie-José uitvallen, dan hebben wij een probleem. Zij houden
zich nl. bezig met de organisatie van de wedstrijden en de communicatie naar de KNZB
en de overige verenigingen en leden. Het zou dus erg wenselijk zijn als er iemand zich
beschikbaar zou willen stellen die langzamerhand in deze zaken ingewerkt kan worden,
zodat voortzetting van alle werkzaamheden gegarandeerd blijft. Daarnaast is het handig
als er meerdere mensen ook met Splash kunnen werken. Simone Rouleaux is hiermee
wegwijs gemaakt en kan dit nu ook in de toekomst hiermee van dienst zijn.
Officials en bevoegdheden.
Hieronder een overzicht met de beschikbare officials en hun bevoegdheden begin 2017:
Marc Seelen

123JK

Gé Billekens

3

Ine Derckx-Gommans

123JK

Pierre Mooren

23JK

Willy Gubbels-van Rooij

3JK

Joop van der Linden 3

Paul Maas

3

Frans Kockx

3

Roy Pauwels

3

Chretien Leeder

3

Sonja van Rens

3

Frank Bunte

3JK

Marie-José Schmitz 3

Chantal Janssen

3

Nicole Bijen

3

In 2017 hebben we afscheid genomen van 2 officials : Roy Pauwels en Joop van der
Linden. Wij willen hun alsnog van harte bedanken voor hun inzet.
In de loop van 2017 hebben 5 officials tevens de bevoegdheid J ( jury ) gekregen :
Chretien Leeder, Gé Billekens, Frans Kockx, Sonja van Rens en Marie-José Schmitz.
Verder heeft de heer Frans Kockx de cursus K ( kamprechter ) gevolgd. Zijn
beoordelingen zijn op moment van dit schrijven nog bezig.
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Voor de cursus die in het najaar van 2017 werd georganiseerd om tijdwaarnemers 4 op
te leiden, hebben wij helaas geen kandidaten gevonden.
Dit baart ons zorgen. We moeten telkens en telkens weer een beroep doen op diezelfde
mensen. Tevens hebben wij reeds een aantal malen niet aan onze verplichtingen
tegenover andere verenigingen kunnen voldoen.
Hoe komen wij aan meer mensen ? Ideeën zijn van harte welkom !
Gelukkig kunnen wij vaker de assistentie inroepen van officials van andere verenigingen
zoals MZPC ( Jan van de Ven ), ROB ( Roelga Hanssen ), HZPC ( Peter Vaessen ) TREBS
(Anouk Bloem.) En verder Balth Baadjou. Dit wordt door de zwemcommissie zeer
gewaardeerd.
Mosa had begin 2017 de beschikking over de volgende bevoegdheden :
Tijdwaarnemer 4

0x

( 2016 – 4 x )

Tijdwaarnemer 3

15 x

( 2016 – 11 x )

Starter

2

3x

( 2016 - 3 x )

Jurysecretaris J

5x

( 2016 – 6 x )

Kamprechter

K

5x

( 2016 - 3 x )

Scheidsrechter 1

2x

(2016 – 2 x )

Zoals in bovenstaand namenoverzicht te zien, kunnen officials meerdere bevoegdheden
hebben.
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 )
Limburgse Winterkampioenschappen

jan.2017

Open Nederlandse Master Kampioenschap. jan. 2017

Maastricht

Maastricht

15 dln.

2

N.J.J.K. korte baan

jan. 2017

Eindhoven

3

Minioren Swim Cup

april 2017

Eindhoven

3

Regionale Zomerkampioenschappen

mei 2017

Eindhoven

16

Regionale Minioren Finales

juni 2017

Venlo

2
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N.J.J.K. lange baan

juni 2017

Eindhoven

3

Regionale Winter Kampioenschappen

nov. 2017

Maastricht

15

Minioren Clubmeet

nov. 2017

Venray

7

Geusseltbadtrofee

nov. 2017

Maastricht

5

N.J.J.K. korte baan

dec. 2017

Eindhoven

3

Swimmeet

dec. 2017

Maastricht

17

Verder is er deelgenomen aan de een aantal limietwedstrijden. O.a. in Nijmegen,
Eindhoven en Sittard.
Tevens zijn er een aantal zwemmers die meedoen aan de LAC ( lange afstand )
competitie.
En door enkele Master zwemmers aan de wedstrijden van de Zuidelijke Cirkel in Brabant.
De Regionale Minioren Finales werden georganiseerd door Mosa~Regio. Ofschoon er door
de slechte communicatie van de KNZB hier veel kopzorgen aan vooraf gingen , kunnen
wij, dankzij de hulp en inzet van een aantal vrijwilligers en van alle leden van de
activiteitencommissie en de zwemcommissie, terugzien op een zeer succesvol verlopen
weekend. De nodige complimenten zijn weer binnen gekomen.
Tevens dient vermeld te worden dat wij bij de organisatie hiervan heel erg veel hulp
hebben gekregen van de bedrijfsleiding en personeelsleden van het zwembad in Blerick !
Dank zij deze medewerking werd ons veel werk uit handen genomen.
Wedstrijdploeg
De zwemploeg van Swimteam Helden~Mosa bestond begin 2017 uit zo’n 30 zwemmers
en zwemsters.
Wij zwemmen in de Landelijke Competitie in de B-Klasse. In seizoen 2016-2017
zwemmen om organisatorische reden alle competitiewedstrijden in Maastricht, in een
poule met Kimbria, RZL, RZ en Mosa~Regio.
Voor het seizoen 2017-2018 zwemmen wij in een poule met : RZ, Patrick/Roersoppers,
Kimbria en Mosa~Regio en dan afwisselend in alle 4 de zwembaden.
Circuit Wedstrijden
Onze zwemmers nemen deel aan de volgende circuits :
Swimkick/Minioren Circuit
Minioren/Junioren Circuit
Junioren/Jeugd/Senioren Circuit.
Jaarverslag 2017 Mosa~regio
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De samenstelling van deze poules wisselt.
Bij de Swimkick/Minioren en Minioren/Junioren zwemmen wij met Noord-Limburg, ROG.
HZPC, ZPC Nederweert.
Junioren/Jeugd/Senioren : De 1ste 2 wedstrijden worden georganiseerd door Mosa~Regio
in Blerick in het 25-meter bad. De 3e en 4e wedstrijd worden gezwommen in Eindhoven in
het 50 meterbad en worden gezwommen met een aantal Limburgse en Brabantse
verenigingen. Deel 3 zal door Mosa~Regio worden georganiseerd.
Omdat nu 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 eerste 3 delen van de clubkampioenschappen worden gezwommen op de
vrijdagavond. Het laatste deel op zondagmiddag.
Er hebben veel zwemmers aan deelgenomen, vooral van de wedstrijdploeg.
Bij elke wedstrijd worden enkele zwemmers van andere verenigingen uitgenodigd. Dit is
wenselijk, omdat het alleen dan de uitslagen als officiële uitslagen gelden.
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 startvergunninghouders werd Richard Claus ( seizoen 2016/2017).
Clubkampioen bij de niet-startvergunninghouders werd Giulian Janssen (seizoen
2016/2017)
De clubkampioenschappen in seizoen 2017-2018 zijn iets anders opgezet. De jeugd mag
nu 2 afstanden op één avond zwemmen. Het betreft de 100m rugslag, 100m vrije slag,
100m schoolslag en de 100m vlinderslag. De elke slag wordt in de totale
clubkampioenschappen 2 keer gezwommen. De beste tijd geldt als kwalificatie voor
clubkampioen.
Vooruitblik 2018
Wij hopen op uitbreiding van de 3 leden van de zwemcommissie met zeker 1 lid.
Daarnaast is het ook wenselijk dat er meerdere personen de uitslagen kunnen verwerken
m.b.v. Splash.
Wij streven ernaar om ook dit jaar weer enkele nieuwe kandidaten te vinden die bereid
zijn om als official te fungeren.
Ine Derckx, secretaris zwemcommissie.
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Jaarverslag Waterpolocommissie
Niet ontvangen
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Jaarverslag Activiteitencommissie
De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Voorzitter: Dionne Peeters
Secretaris: Joke Maas
Leden: Linda Franken, Chantal Janssen, Angelique van den Beucken
De eerste activiteit van het jaar was de nieuwjaarsborrel. Deze keer was het niet zoals
voorgaande jaren op de eerste zondag na nieuwjaarsdag. Dit kwam doordat er
wedstrijden waren op de eerste twee zondagen van het jaar voor de wedstrijdploeg. Als
alternatief hebben we toen gekozen om de nieuwjaarsborrel te organiseren op
vrijdagavond 6 januari, meteen na de training van de wedstrijdploeg. Er kwamen die
avond ondanks dat het niet op zondagmiddag was toch nog 52 personen. Vaak wel
“halve” gezinnen, ouders die toch naar de training van hun kind kwamen en veel
kinderen kwamen alléén na de training. Er waren gelukkig ook nieuwkomers uit andere
groepen (masters, waterpolo). Onder het genot van koffie, thee, zelfgebakken cakes en
muffins en natuurlijk wat fris of bier hebben we een gezellige nieuwjaarsborrel gehad.
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan het altijd zo gezellige Fortissimo. Op
maandag 20 februari waren we met 15 personen aanwezig in de Maaspoort om mee te
helpen in o.a. de garderobe, de spoelkeuken, glazen ophalen en drank inschenken. In 5
uurtjes tijd hebben we met deze actie € 600,00 voor de vereniging verdiend.
24 maart was er een wateractiviteit gepland. 48 kinderen incl. introducées waren er
aanwezig. Dit waren er 11 meer dan vorig jaar. De meeste kinderen waren van
basisschool leeftijd. Onder leiding van Helen en met behulp van Christianne en leden van
de activiteitencommissie is er ongeveer 45 minuten een spellencircuit gedaan en hierna
nog 15 minuten vrij spelen. Van ouders en kinderen hebben we begrepen dat zij het erg
leuk hebben gevonden. Kortom een geslaagde wateractiviteit!
Nieuw dit jaar was het paasontbijt. Deze is ontstaan omdat we afgelopen jaar geen
kerstontbijt konden organiseren door het ongunstig vallen van Kerstmis. Op zaterdag 15
april na de ochtendtraining waren er 12 zwemmers en 3 trainers aanwezig. Er werd
gezorgd voor harde en zachte broodjes, croissants en natuurlijk paaseitjes. Het was erg
gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.
Dit jaar hebben we voor het eerst deelgenomen aan de Plus Benders actie. De actie liep
van oktober 2016 tot april 2017. Door middel van sponsor zegeltjes te sparen en te
plakken op een kaart welke € 2,00 waard is hebben we in totaal, met behulp van leden
en hun vrienden en familie 257 kaarten vol gekregen. Deze zijn door Joke ingeleverd en
dit heeft de vereniging in totaal € 514,00 opgeleverd en is dus zeker de moeite waard om
de volgende keer weer met deze actie mee te doen. Helaas is deze actie maar eens in de
2 jaar. Voor de tweede maal mocht MOSA~Regio de Regionale Minioren Finale
organiseren. Deze vonden plaats in het weekend van 10 en 11 juni. We hebben als
activiteitencommissie samen met de zwemcommissie deze wedstrijd weer georganiseerd.
Het draaiboek van vorig jaar is hier en daar aangepast en mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers hebben we een succesvol en vooral een heel gezellig weekend gehad. Het
heeft de vereniging € 738.02 opgeleverd. Al jaren organiseren we als
activiteitencommissie de jaarlijkse BBQ aan het einde van het zwemseizoen. Zo ook dit
jaar werd deze op 1 juli een groot succes. Het weer was heel goed. We mochten van het
zwembad het fietsenhok gebruiken omdat er niet zo’n goed weer werd voorspeld, dit
hebben we ook gedaan en het was een erg gezellige ruimte, vooral voor de jongeren.
Achteraf was dit “hok” niet nodig wat betreft het weer. In totaal waren er 54 mensen
aanwezig. 16 personen hebben voorafgaande aan de BBQ de door ons uitgezette
fotospeurtocht gelopen. Hij werd als erg leuk ervaren. Kortom, dankzij het goede weer,
het lekker eten en de nodige drankjes, leuke muziek en de vele gesprekken hebben we
weer een geslaagde BBQ avond georganiseerd.
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In augustus (meteen in het begin van het nieuwe zwemseizoen) is er een wisseling van
de leden binnen onze commissie. Tini Lint en Joop van der Linden nemen na vele jaren
actief te zijn geweest in onze commissie afscheid. Hun betrokkenheid met de vereniging
was niet meer voldoende en hun privé leven liet het niet meer toe om veel tijd in de
activiteiten te steken. Voor Tini en Joop hebben we twee nieuwe leden gevonden. Dit zijn
Chantal Janssen (moeder van Luca, Sienna en Giulian Janssen) en Linda Franken
(moeder van Evi Bouten). Ook heeft Marie-José Schmitz in oktober noodgedwongen
afscheid genomen van onze commissie. Zij was dringend nodig in de zwemcommissie en
heeft dan ook deze overstap gemaakt. Voor haar is Dionne Peeters in de plaats gekomen.
Op vrijdag 25 september startte voor 19 deelnemers het ontspanningskamp. Er werd
koers gezet naar Helden waar de blokhut van Jong Nederland voor dit weekend was
afgehuurd. Dit weekend werd er 3x getraind. We hebben dit jaar gebruik gemaakt van
het buitenbad van de Heldense bossen. Naast het trainen was er heel veel tijd voor
spelletjes en ontspanning. Er zijn verscheidene ouders en oudere leden langs geweest
om een activiteit te begeleiden. Er is zelfs een dagdeel gevuld door een activiteit die
bedacht en uitgevoerd is door een ouder. Dit is goed bevallen en we hebben dan ook
besloten om meer hulp van ouders en oudere leden te vragen tijdens het kamp. We
kunnen mede dankzij het goede weer en de hulp van vele bereidwillige ouders
terugkijken op een zeer geslaagd kamp. We hebben zelfs voor volgend jaar deze locatie
weer gereserveerd.
Zoals vele jaren start ook dit nieuwe zwemseizoen met de Grote Club Actie. Door de
jongere leden van de vereniging zijn er weer lootjes verkocht en de activiteiten
commissie leden hebben aan de oudere leden (masters, trimzwemmers en waterpoloërs)
van de vereniging lootjes verkocht. In totaal zijn er 296 lootjes verkocht. De opbrengst
was ongeveer € 690.00. Dit is aanzienlijk minder dan afgelopen jaren. Het is moeilijk om
de jeugdleden gemotiveerd te krijgen om langs de deuren te gaan om lootjes te
verkopen.
Dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de kledingactie van Reshare. De opbrengst
van dit jaar was ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Slechts € 94.50 hebben we
verdiend voor MOSA~Regio. Afgesproken word dat deze actie volgend jaar niet meer
plaats zal vinden. De opbrengst is te laag voor het werk wat we ermee hebben.
Sinterklaas en de pieten zijn dit jaar ook weer op bezoek geweest. Er waren 13 kinderen
aanwezig, al dan niet in gezelschap van hun broertjes/zusjes en ouders. Tevens waren de
trainers Helen en Paul en voorzitter Jo aanwezig. Het was erg gezellig samen met
sinterklaas en de twee meegekomen pieten.
Als afsluiting van het jaar hebben we nog een kerstontbijt gehad. Er waren 12 leden
aanwezig en de trainers Linda en Paul. In het gezellig versierde clubgebouw, waar we de
kerstboom hadden opgetuigd en verder in kerstsfeer de ruimte hadden versierd is er
gezellig gegeten en gekletst.
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! Met
onze nieuwe leden binnen de commissie gaan wij proberen er het komend jaar weer een
actief jaar van te maken met misschien wel nieuwe activiteiten. Nieuwe leden zorgen
vaak weer voor nieuwe ideeën.
Joke Maas, secretaris activiteitencommissie
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Jaarverslag Vertrouwenspersonen (VCP)
In 2017 heeft ook Tanja Peeters de cursus VCP gevolgd en heeft Mosa~Regio twee
gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen (VCP), te weten Rosalie Verhofstad en Tanja
Peeters. 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
het jaar 2017 zijn er door de VCP’s enkele specifieke acties geweest. Tijdens het
zwemkamp in augustus heeft er een spel-activiteit plaatsgevonden waarbij bepaalde
situaties werden nagebootst. Er is een folder opgesteld die meegegeven wordt aan
ouders/ begeleiders van jonge zwemmers. Voor 2018 zijn er folders vanuit de KNZB voor
zowel de trainers, kinderen als de ouders/ begeleiders. Deze zullen bij de volgende
clubkampioenschappen worden uitgereikt aan alle deelnemers (mits tijdig ontvangen).
Daarnaast hebben de VCP’s het beleid en protocol onder de loep genomen en waar nodig
bijgesteld. Tevens heeft er een presentatie plaatsgevonden aan het bestuur. Onder de
jeugdleden heeft de VCP en Code Blauw voldoende naamsbekendheid. Ook is er een start
gemaakt met de verklaring omtrent gedrag. Van alle trainers is er een VOG in het bezit.
Hieruit blijkt dat zij tot op het moment van aanvragen geen gemelde incidenten bij de
politie hebben gehad. Hiermee wordt de veiligheid zo veel mogelijk gewaarborgd. In
2018 zullen de VCP’s zich gaan hardmaken om ook alle vrijwilligers die sterk bij de
zwemmers betrokken zijn een VOG te laten aanvragen.
In 2017 zijn er 2 meldingen geweest waarbij een beroep is gedaan op de VCP. De VCP’s
hebben de klachten aangenomen en hierna de verkregen informatie overgedragen aan
het bestuur. Beide incidenten zijn door het bestuur afgerond.
Voor het jaar 2018 is het doel om meer naamsbekendheid te krijgen onder de overige
doelgroepen waarbij met nadruk een aanpak gemaakt zal worden voor de
gehandicapten-zwemmers en vooral een veilig zwemklimaat te behouden.
Rosalie Verhofstad en Tanja Peeters, VCP
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Jaarverslag Welkomstcommissie
Tijdens de ALV van 2017 werd het idee geopperd om een welkomstcommissie in het
leven te roepen. Deze commissie bestaat uit vier leden; Rosalie Verhofstad, Tanja
Peeters, Christianne Mulders en Simone Rouleaux. De commissie vangt nieuwe (aspirant)
leden op tijdens een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek is ook altijd een trainer
aanwezig; deze geeft de informatie over de trainingen. De welkomstcommissie geeft
informatie over de vereniging Mosa~Regio in het algemeen. Dit doen we aan de hand
van een formulier. Hierin komen onderwerpen aan bod als: trainingstijden, wat neem je
mee naar een training, waar is het clubgebouw, welke activiteiten organiseert de
vereniging en het bestaan van de VCP. De welkomstcommissie wordt aangestuurd door
het secretariaat waar nieuwe / aspirant leden zich aanmelden. In het eerste jaar heeft de
commissie een tiental kennismakingsgesprekken gevoerd met zowel jeugd- als
masterzwemmers.
Simone Rouleaux, Welkomstcommissie
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