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Voorwoord
Beste leden. Hierbij bieden we als bestuur het jaarverslag over 2018 aan jullie aan. Een jaar
waarin we terugkijken op ons beleid van de afgelopen 5 jaar. Waar we vooruitkijken voor de
komende jaren. Jaren waar we nogal een onzekere tijd tegemoet gaan en waar we als
bestuur grote veranderingen gaan zien. Veranderingen die zijn ingegeven door de berichten
die ons eind 2018 bereikten met betrekking tot het huidige zwembad “de wisselslag”. Velen
hebben de berichten mogelijk gevolgd in de media. Als bestuur hebben we jullie naar
vermogen geïnformeerd met een aantal nieuws info’s. Een en ander heeft geleid dat we
volop bezig zijn met het beleid voor de komende jaren maar de ontwikkelingen mbt het
zwembad heeft er voor gezorgd dat dit nog geen uitgewerkt beleid is voor de komende 4-5
jaar.
Terugkijkend naar de afgelopen beleidsperiode moeten we het volgende concluderen.
Onze doelstellingen blijven staan. We merken dat de ontwikkelingen rondom de vereniging
het behalen en handhaven van de doelstellingen steed dynamischer, sneller en uitdagender
maken. Als bestuur kost het steeds meer inspanning om in te spelen op deze ontwikkelingen
met een veel onzekerheden en wegvallende vanzelfsprekendheden.
Alle commissies binnen de vereniging hebben afgelopen jaar hun bijdrage hierbij geleverd.
Als bestuur zien we wel een steeds moeizamere deelname bij commissies, functionarissen
en bestuursleden. Zo is ondanks herhaalde oproepen de sponsorcommissie nog steeds niet
van de grond gekomen. Met de ontwikkelingen van de komende jaren op financieel gebied
zal sponsorgeld een groter belang gaan innemen. Het bestuur zal dan ook zich blijven
inzetten om meer leden en ouders proberen te bewegen om iets te gaan betekenen voor
MOSA~regio.
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Algemeen
Samenstelling bestuur vanaf maart 2018
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Dhr J v/d Bercken
Dhr G Steijn
Vacant
Mw J Maas (penningmeester ai)
Mw M Janssen
Dhr R Bergmans

Samenstelling commissies in 2018

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

Vertrouwenscommissie
Vertrouwenspersonen: Mw Tanja Peeters, Mw Simone Rouleaux
Welkomstcommissie
Leden: Mw Christianne Mulders, Mw Rosalie Verhofstad, Mej Tanja Peeters, Mw Simone

Rouleaux.

Vrijwilligers en stagiaires
In 2018 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, uit helpen bij
activiteiten, bestuurswerkzaamheden. De vrijwilligers die in 2018 actief zijn geweest binnen
de vereniging verdienen weer een groot compliment!
Mosa is een leer/werkbedrijf wat onder meer inhoudt dat stagiaires tot MBO niveau 3 kunnen
worden opgeleid. In het jaar 2018 heeft Mosa geen stagiaires gehad.
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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
- De wedstrijdploeg traint ongeveer 10x per jaar in het 50 meter bad te Eindhoven.
- De wedstrijdploeg is dit zwemseizoen gestart om de trainingen te splitsen in A-. B- en
jeugdselectie. Na dit seizoen even evalueren met de zwemmers en eventueel ouders.
- Tijdens iedere ochtendtraining is er een landtraining voorafgaand aan de
zwemtraining.
- De trainingen gaan zo veel mogelijk door tijdens de verschillende schoolvakanties.
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.
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.
Tijdens de ochtendtraining worden de landtraining begeleidt door Chantal Janssen.
De landtrainingen op de vrijdag voor de jeugdselectie is dit seizoen gestopt. De reden
hiervoor is om te kijken of de landtraining van de ochtendploeg ook van toepassing kan zijn
voor de jeugdselectie. Zo niet dan moeten er aanpassingen gemaakt worden voor de
jeugdselectie. (insteek volgend zwemseizoen.)
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Op de woensdagavond geeft Richard techniektraining aan een aantal zwemmers.
Masters/trimzwemmen
De masters groep staat onder leiding van Marloes en Sjaak Leenen, Richard Claus en Helen
Rogge. Sinds start seizoen 2017-2018 is er zelfs een ledenstop voor deze groep, door de
grote aanwas.
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
Wedstrijdploeg (avond):
● Paul Maas, Helen Rogge, Linda Janssen
● Richard Claus geeft techniektraining op woensdag aan een paar jeugd zwemmers.
Wedstrijdploeg (ochtend):
● Paul Maas, Linda Janssen
● Chantal Janssen geeft landtraining.
Masters:
● Marloes en Sjaak Leenen (dinsdag), Richard Claus (woensdag), Helen Rogge
(vrijdag)
Trimzwemmers:
● Christianne Mulders
● Evelien Wiersma
G-zwemmen:
- Heinz Dreuning
- Cindy Heijnen
- Vivian Muris
- Annet van Rijt
- John van Rijt
- Hans Zuurbier
- Tooske Peeters
- Fatima Dadda
Waterpolo:
● Geen trainer
Behandelde onderwerpen
De trainerscommissie heeft in 2018 één vergadering gehad, echter alleen met de
train(st)ers. Besproken onderwerp was:
- Training tijdens de schoolvakantie.
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Begeleidingsgroep rond wedstrijdploeg
- De zwemcommissie verzorgt de correspondentie rond de wedstrijden.
- Frans Kockx verzorgt de limieten lijsten voor de verschillende kampioenschappen.
- Simone Rouleaux, Niels van de Ven en Paul regelen items als Eindhoven training,
trainingsweekend (kamp) en Swimmeet e.d..
Opleiding trainers
Niemand is bezig met een trainersopleiding.
Risico trainers kader
Het trainers kader bestaat momenteel uit 9 trainers.
Ook in 2018 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 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 niet toereikend om een ieder op niveau te laten zwemmen.
In het opleidingstraject (sterrenplan, swimkick) zwemt iedereen op zijn of haar niveau.
Op de maandagavond waar de gehele wedstrijdploeg zwemt zijn er gemiddeld 25 personen.
Ook het sterrenplan heeft dan training.
Op de dinsdagavond traint de B-selectie van 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 de A en
B-selectie van de wedstrijdploeg samen met 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.
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Activiteitencommissie

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Voorzitter: Dionne Peeters
Secretaris: Joke Maas
Leden: Linda Franken, Chantal Janssen, Angelique van den Beucken
We zijn het jaar weer begonnen met een nieuwjaarsborrel .
Er waren 43 personen aanwezig, waaronder enkele bestuursleden. Over het algemeen zijn
het toch weer dezelfde mensen die altijd weer komen. Wat fijn was, is dat er wel weer
enkele masters en waterpoloërs zijn gekomen. Er zouden eigenlijk vanuit de
Sterrenplan/Swimkick wat meer mensen moeten komen, zodat de groep groter wordt. De
oliebollen smaakten prima en ook de cake werd goed gegeten. Het was gezellig.
Dit
jaar hebben we een teambuildingsactiviteit geïntroduceerd en het bleek een groot succes.
Er zijn vele positieve reacties gekomen naar aanleiding van deze activiteit. We hebben deze
activiteit georganiseerd om de band tussen de wedstrijdzwemmers te versterken. Met name
om de kloof tussen de jongere zwemmers en de oudere zwemmers te verkleinen. Paul en
Helen hebben deze avond geleid met behulp van de activiteitencommissie en enkele
ouders. Volgende keer organiseren we deze activiteit aan het begin van het wedstrijd
seizoen zodat we met een goede band het wedstrijdseizoen kunnen starten.
In februari zijn we weer met 15 vrijwilligers naar Fortissimo geweest. Ook dit jaar was het
weer een gezellige avond. De contactpersoon van de Maaspoort was zeer tevreden over
onze inzet. Deze avond heeft door de inzet van onze vrijwilligers een mooi bedrag
opgeleverd voor MOSA.
Ieder jaar organiseren wij een wateractiviteit voor alle jeugd. Ook dit jaar weer.
Het was een geslaagd uurtje. Er waren in totaliteit 36 kinderen aanwezig waarvan
11 introducés. De door Helen aangeleverde spelletjes kregen een eigen draai van Paul. Na
afloop ontvingen alle kinderen een aardigheidje, wat ze wel leuk vonden.
Het zwemseizoen hebben we afgesloten met een BBQ voor alle leden met hun familie. Het
was erg gezellig en kan geslaagd genoemd worden. Het weer was goed en het eten was
weer heerlijk dit dankzij enkele ouders die het vlees gebarbecued hebben. We waren dit jaar
met 50 personen.
Het nieuwe zwemseizoen zijn we begonnen met een trainings-fun kamp voor de jeugdleden.
Het kamp was weer zeer geslaagd. Iedereen heeft zich goed geamuseerd van klein tot
groot. De vrijdagavond zijn we gestart met een training in ons eigen zwembad. Na de
training zijn we met auto´s naar het kampadres vertrokken. Die avond hebben we heerlijk
rond het kampvuur gezeten! De zaterdagochtend zijn we gaan trainen in het buitenbad van
de Heldense Bossen. De middag stond in het teken van spellen. Veel met water, want het
was lekker weer. Na de spellen middag werd er gebarbecued en ´s avonds hadden we een
nachtspel bedacht. Zeer geslaagde dag! De zondagochtend vroeg op en weer trainen,
gevolgd door nog wat vrij zwemmen en we hebben het kamp afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd bij de Heldense Bossen.
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Ook dit jaar heeft MOSA weer meegedaan aan de Grote Clubactie. In totaal werden er door
de leden en de activiteitencommissie 311 loten verkocht. In 2017 werden er 296 loten
verkocht, dus dit is een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Ook dit jaar heeft de verkoop van deze loten toch weer een leuk bedrag opgeleverd voor
onze vereniging. De opbrengst van de verkoop van de loten, na aftrek van enkele onkosten,
is ongeveer € 663,87.
Aangezien we ons dit jaar weer op tijd hadden ingeschreven deden wij automatisch mee aan
de Kickstart-actie van de Grote Clubactie. Dit leverde ons een extra bedrag van maar liefst
€300,00 op. Dit betekent dat in totaliteit deze actie MOSA € 963,87 heeft opgeleverd.
De afgelopen jaren bracht Sint en zijn pieten een bezoekje aan ons clublokaal waar dan de
allerkleinste leden van onze vereniging zich hadden verzameld. Dit jaar was het aantal
aanmeldingen voor deze activiteit erg weinig, waardoor dit bezoek helaas niet doorging.
Om toch niet helemaal aan het Sinterklaasfeest voorbij te gaan mochten de kinderen t/m tien
jaar in de week van 19 t/m 23 november hun schoentje, eventueel voorzien van
tekening/wortel, inleveren bij de leden van de activiteitencommissie. Op woensdag 28
november konden de schoentjes weer worden opgehaald in het clublokaal. Hier was een
gezellig hoekje ingericht en werden Sinterklaasliedjes gespeeld. De 11 schoentjes stonden
rondom de schoorsteen en waren gevuld met een klein cadeautje en een zak strooigoed en
mandarijntjes.
Alle kinderen gingen met blije gezichtjes naar huis of naar de training.
Als afsluiting van dit kalenderjaar hebben wij een kerstontbijt georganiseerd.
Er waren 15 leden inclusief de trainers aanwezig. We hebben gezorgd voor lekker vers
gebakken broodjes/croissantjes, krentenbrood en een groot assortiment beleg.
Het was een sfeervolle en gezellige ochtend.
Per december is Sabine Cool de activiteitencommissie komen versterken.
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 lid 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.
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Waterpolocommissie
Voorzitter: Joep Smeets
Leden: Roel Bergmans, Guido Steijn
Voor onze waterpolo afdeling blijft het opereren binnen de kleine marge. Met een minimaal
aantal actieve leden is het momenteel mogelijk geweest om voor dit seizoen een team op te
stellen. Ook voor het lopende seizoen is de scheidsrechter ingehuurd. In combinatie met een
drietal vrijwilligers en het inschuiven van de actieve leden is ook de jurytafel bemand. De
marge is en blijft echter dun. Het werven van nieuwe waterpoloërs komt niet van de grond.
Voor de vereniging blijft het behouden van een waterpolo afdeling een punt van aandacht
waarbij in het beleid voor de komende jaren naar gekeken wordt om minimaal handhaving
maar bij voorkeur uitbreiding zou plaatsvinden.

Zwemcommissie
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Ine Derckx-Gommans
Leden: Marie-José Schmitz-Maassen, Marlie Janssen, Gé Billekens
De zwemcommissie heeft zich niet verveeld afgelopen jaar. We hebben zelf een aantal
wedstrijden georganiseerd, zwemmers namen deel aan diverse wedstrijden en
kampioenschappen en we waren veelvuldig met de KNZB in overleg over diverse zaken.
De vacature van voorzitter zal vervallen. Wij hebben inmiddels uitbreiding gekregen van het
aantal leden met de heer Gé Billekens. Met de huidige bezetting redden wij het prima. Er is
een duidelijke taakverdeling gemaakt.
Ine heeft aangegeven op gegeven moment te willen stoppen met haar werkzaamheden,
maar zal dat minimaal één jaar tevoren aangeven.
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 2018:
Marc Seelen
Ine Derckx-Gommans 123JK
Willy Gubbels-van Rooij
Paul Maas
Chretien Leeder
Frank Bunte
Chantal Janssen

123JK
3JK
3
3J
3JK
3

Gé Billekens
Pierre Mooren
23JK
Balth Baadjou
Frans Kockx
Sonja van Rens
Marie-José Schmitz
Nicolle Bijen

3J
3J
3J
3J
3J
3

In 2018 hebben we wegens verhuizing afscheid genomen van 1 official : Frank Bunte.
Het team is uitgebreid met de heer Arjen van der Zanden ( als gevolg van het feit dat zijn
dochter de overstap heeft gemaakt van de zwemploeg van Noord-Limburg naar de
wedstrijdploeg van Mosa~Regio.)
Frans Kockx heeft inmiddels ook de opleiding tot kamprechter met goed gevolg afgelegd.
Er zijn 3 officials geweest die de cursus starter hebben gevolgd : Chretien Leeder, Gé
Billekens en Frans Kockx. Zowel Chretien Leeder als Frans Kockx hebben de bevoegdheid
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starter gekregen. De heer Gé Billekens ziet vanwege zijn drukke werkzaamheden voorlopig
af van zijn inzet als starter.
Voor de cursus die in het najaar van 2018 werd georganiseerd om tijdwaarnemers 4 op te
leiden, hebben wij 2 kandidaten gevonden die ook beide geslaagd zijn :
Malon Hanssen en Wolfgang Tschöke. Wij wensen beiden veel plezier bij de wedstrijden
waar zij zullen fungeren.
We zijn heel erg blij met deze nieuwe officials, maar hebben hiervoor wel erg veel oproepen
de deur uit moeten doen. Aangezien meerdere mensen hebben aangegeven in de nabije
toekomst te willen stoppen is en blijft uitbreiding van de official ploeg erg belangrijk.
Wij hebben al een aantal malen niet aan onze verplichtingen om voldoende officials te
kunnen leveren kunnen voldoen. De andere verenigingen zijn daar uiteraard niet blij mee.
Het is fijn dat wij vaker de hulp kunnen inroepen van officials van andere verenigingen zoals
MZPC ( Jan van de Ven ), ROB ( Roelga Hanssen ), HZPC ( Peter Vaessen ) TREBS
(Anouk Bloem.) Dit wordt door de zwemcommissie zeer gewaardeerd.
Mosa had begin 2018 de beschikking over de volgende bevoegdheden :
Tijdwaarnemer 4
0x
( 2017 – 0 x )
Tijdwaarnemer 3
14 x ( 2017 – 15 x )
Starter
2
3x
( 2017 - 3 x )
Jurysecretaris J
11 x ( 2017 – 7 x )
Kamprechter K
6x
( 2017 - 5 x )
Scheidsrechter 1
2x
(2017 – 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 )
Regionale Zomer Kampioenschappen

juli 2018

Eindhoven

13

Regionale Minioren Finales

juni 2018

Roermond

5

N.J.J.K. lange baan

juni 2018

Eindhoven

3

Minioren Clubmeet

nov. 2018

Venray

5

Regionale Winter Kampioenschappen

nov. 2018

Eindhoven

12

N.J.J.K. korte baan

dec. 2018

Eindhoven

6

Swimmeet

dec. 2018

Maastricht

16
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Verder is er deelgenomen aan de een aantal limietwedstrijden. O.a. in Nijmegen,
Eindhoven, Oosterhout en Tilburg.
Tevens zijn er een aantal zwemmers die meedoen aan de LAC ( lange afstand ) competitie.
Verder was Mosa~Regio kandidaat om het zg. Zomer event te organiseren. Dit zou een 2
daags kampioenschap zijn voor de zwemmers die net geen limiet hadden behaald voor de
regionale zomerkampioenschappen. De voorbereiding hiertoe was tijdig opgestart door
Mosa~Regio. Echter, door ( alweer ) een slechte communicatie vanuit de KNZB waren er
zowel in de regio Brabant als de regio Limburg zo weinig zwemmers opgegeven dat
besloten werd om het evenement af te gelasten. Zelfs een eventuele samenvoeging van de
Brabantse en de Limburgse zwemmers leverde veel te weinig zwemmers op. Heel erg
jammer vonden wij dat, zeker omdat de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium
waren.
Mosa~Regio gaat echter dit jaar opnieuw proberen om dit zomerevent op te starten en zal
daarom ook zelf gaan communiceren met de andere Limburgse verenigingen en zelf volledig
de regie proberen te houden. Wij hopen en verwachten dan om een geweldige wedstrijd te
kunnen organiseren met behulp van al onze vrijwilligers, waar we natuurlijk weer graag een
beroep op willen doen.
Wedstrijdploeg
De zwemploeg van Mosa~Regio bestond begin 2018 uit zo’n 26 zwemmers en
zwemsters.Wij zwemmen in de Landelijke Competitie in de C-Klasse. In seizoen 2017-2018
zwommen wij met RZ, SG Patrick Roersoppers en Kimbria in de zwembaden in Roermond,
Echt, Maastricht en Venlo.
Voor het seizoen 2018-2019 zwemmen wij in deze zelfde poule maar dan wordt één
wedstrijd in Venlo georganiseerd en de overige 3 in Maastricht.
Circuit Wedstrijden
Onze zwemmers nemen deel aan de volgende circuits :
Swimkick/Minioren Circuit
Minioren/Junioren Circuit
Junioren/Jeugd/Senioren Circuit.
De samenstelling van deze poules wisselt.
Bij de Swimkick/Minioren zwemmen wij met Noord-Limburg, ROG, HZPC en ZPC
Nederweert.
Bij de Minioren / Junioren circuits met Noord-Limburg, HZPC en ZPC Nederweert.
Junioren/Jeugd/Senioren : De 1ste wedstrijd wordt georganiseerd door Noord-Limburg in het
Venrayse bad. Deel 2 door Mosa~Regio in Venlo. Het is de bedoeling van de KNZB dat de
laatste 2 wedstrijden worden gezwommen in een 50 meter bad. De organisatoren hiervan
zijn nog onbekend.
( Op moment van schrijven van dit verslag is echter bekend dat er niet gezwommen zal
worden in een 50 meter bad. Hiervoor zijn geen organisatoren gevonden.)
Hoogstwaarschijnlijk ziet een aantal verenigingen hiervan af vanwege de mogelijke
financiële risico’s om in een duur 50 meter bad een wedstrijd te gaan organiseren.
Mosa~Regio heeft in seizoen 2017-2018 één wedstrijd hierin georganiseerd, maar tevoren
aan de KNZB-Zuid gevraagd om garant te staan voor eventuele tekorten. Dat hebben zij
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toen gedaan. Het aantal zwemmers viel behoorlijk tegen en de KNZB-Zuid heeft toen het (
behoorlijke ) tekort aangevuld. )
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 clubkampioenschappen zijn vanaf seizoen 2017-2018 iets anders opgezet.
De zwemmers zwemmen vanaf dit seizoen 2 afstanden per avond.
De zwemmers van 5/6 en 7/8 jaar zwemmen elk deel 2 x dezelfde afstand en dezelfde slag
en het gemiddelde 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-startvergunning houders werd Kira Cool ( seizoen 2017/2018).
Clubkampioen bij de startvergunning houders werd Luca Janssen (seizoen 2017/2018)
Vertrouwenscontactpersonen
Contact personen: Mw T Peeters, Mw R Verhofstad.
In 2018 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. Om de kennis op te frissen is er een bijscholing geweest via het
NOC*NSF waarbij zowel theorie als ook praktijkvoorbeelden aan bod zijn gekomen.
In 2018 zijn er geen meldingen geweest waarbij een beroep is gedaan op de VCP.
Voor het jaar 2019 zijn de volgende doelen gesteld: een veilig zwem klimaat behouden en
de mogelijkheden voor samenwerking met andere vertrouwenscontactpersonen van andere
zwemleden inventariseren en mogelijk bewerkstelligen.

Ledenbestand 2018

Totaal

2014
211
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2015
191

2016
201

2017
205

2018
201

In 2018 hebben 42 leden het lidmaatschap opgezegd en werden er 38
nieuwe leden aangenomen.
De leeftijdsopbouw geeft per 31 december 2018 het volgende beeld:
Ledenaantal MOSA~regio 31 dec.
2017
Geboren in
Leeftijd
Man
2007-2018
0 t/m 11
13
jaar
2001-2006
12 t/m 17
12
jaar
1994-2000
18 t/m 24
4
jaar
1984-1993
23 t/m 34
11
jaar
1969-1983
35 t/m 49
20
jaar
1954-1968
50 t/m 64
22
jaar
< 1953
➢ 65 jaar
9

2018
Man
11

2017
Vrouw
18

2018
Vrouw
16

2017
Totaal
31

2018
Totaal
27

12

16

17

28

29

3

7

8

11

11

8

15

11

26

19

21

16

15

36

36

26

27

28

49

54

10

15

15

24

25

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 2018 waren de volgende personen 25 jaar en 40 jaar lid van
Mosa~regio:
Theo Nelissen
25 jaar
Evelien Wiersma
40 jaar

Jaarverslag 2018 MOSA~regio14

