Jaarverslag Synchroonzwemmen DWT 2021
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2021 uit de volgende leden:
Carolina Aarts
John van Schie
Linda Visser
Anke Nulkes
Beleid
Als doelen voor 2021 hadden wij gesteld:
-Weer kunnen trainen en deel kunnen nemen aan wedstrijden.
-Het ledenbestand stabiel houden en mogelijk nieuwe leden erbij.
Echter Corona speelde ook dit jaar een grote rol en heeft het moeilijk gemaakt voor iedereen.
Kader
In 2021 bestaat de trainersgroep uit de volgende personen:
Merel Visser
Eva Visser
Ook in 2021 hebben de trainsters ondersteuning gekregen van seniorenzwemsters en oud
leden/trainsters, waar voor hartelijke dank.

Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2021 was 25. We hebben het jaar afgesloten met 24
zwemsters.
Doordat er de eerste maanden van het jaar niet gezwommen kon worden, zijn er naast de
online droogtrainingen een paar maanden buitentrainingen georganiseerd op zondagochtend
bij S.V. De Terrasvogels. Hier werd goed gebruik van gemaakt, al was het alleen maar om
elkaar weer eens in het ‘echt’ te kunnen zien!
Vol goede moed werd er na de zomervakantie weer van start gegaan. Er mochten weer
wedstrijden gehouden worden en dat leverde goede resultaten op voor de zwemsters. Er
werden diploma’s behaald en limieten voor o.a. het NK.
In november hebben we nog een diplomazwemmen kunnen organiseren met DAW, volgens
alle toen geldende Corona regels. Het publiek stond buiten in de kou de zwemsters aan te
moedigen.

Evenementen en activiteiten
Er zijn heel veel online landtrainingen gegeven en ook werden er online spelletjes gedaan om
de zwemsters toch iets te kunnen bieden in dit voor iedereen moeilijke jaar.
Alle muzieknummers die waren ingestudeerd zijn voor de zomervakantie gefilmd, om alle
ouders toch nog iets te kunnen laten zien.
Een onderlinge wedstrijd is ook minder leuk zonder publiek en jury, maar beter iets dan niets.

De junioren en senioren groep zijn samen druk bezig geweest met het pailletteren van de
nieuwe badpakken en haarstukjes.
Overig
Ook 2021 is een ‘vreemd’ jaar geweest. De zwemsters en de trainsters hebben er het beste van
gemaakt. Daar kunnen we trots op zijn !! We gaan volvertrouwen de toekomst tegemoet.
De werkgroep synchroonzwemmen.

