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Zwem- en polo vereniging Hieronymus biedt mensen de mogelijkheid tot het leveren van steeds hogere sportieve prestaties binnen de
zwemsport. Zij richt zich met name op de jeugd, zonder daarbij de leden boven zestien de mogelijkheden te ontnemen. Leden die niet
langer een hoge sportieve prestatie willen of kunnen leveren creëren gezamenlijk de juiste sfeer en cultuur om de overige leden hun
prestaties te kunnen laten leveren. De vereniging richt zich op semi-individuele sport, waarbij zowel competitie als toernooien belangrijk
zijn.
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Inleiding
In haar 61-ste levensjaar is onze vereniging actief in een maatschappelijke functie waarbij
het beoefenen van alle vormen van de zwemsport centraal staat. De laatste jaren bloeit
onze vereniging volop met naast de recreatieve rol zeker ook steeds meer een prestatieve
rol. Hierbij treft u ons jaarverslag aan waarbij wij een overzicht geven van de activiteiten
binnen onze vereniging over het afgelopen jaar 2007. Een jaar waarin we regionaal en
zelfs landelijk aan de weg getimmerd hebben met enkele buitengewone prestaties.
Daarmee lichten we ons belang voor u als sponsor, subsidieverstrekker en lid van de
vereniging toe. We wensen u veel leesplezier. En mocht u een nadere toelichting wensen,
neem gerust contact op met één van de leden van het bestuur.
Organisatie
In 2007 zijn er door verschillende omstandigheden wisselingen in het bestuur opgetreden.
Op 1 januari 2007 bestond het bestuur uit Ralph Hamerlinck (voorzitter), Henk van Zundert
(secretaris), Ton Moerkens (penningmeester), Eric van der Laan (technisch commissaris),
Henk Sebregts, José Vriens en Ingrid van Crugten (algemene leden).
In 2007 vinden 3 bestuursmutaties plaats. Eric van der Laan neemt afscheid na een tijd
van 7 jaar in het bestuur en de Technische Commissie te hebben gezeten. Ruud Burcksen
treedt aan als bestuurslid en neemt de taak over van Ton Moerkens als penningmeester.
Addy van Mechelen neemt het secretariaat over van Ton Moerkens met ingang van
november, nadat Ton het secretariaat na het aftreden van Henk van Zundert een periode
als dubbelfunctie met het penningmeesterschap heeft gevoerd.
Op 31 december 2007 bestond het bestuur uit Ralph Hamerlinck (voorzitter), Addy van
Mechelen (secretaris), Ruud Burcksen (penningmeester), Wim van den Brand (technisch
commissaris), Henk Sebregts, José Vriens en Ingrid van Crugten (algemene leden).
Nadat in 2003 het meerjarenbeleidsplan is opgesteld met daarin een duidelijke verdeling
van verantwoordelijkheden en taken in het bestuur, is in 2007 het bestuur op één functie
na, nl. die van PR- en sponsoring, volledig ingevuld. Daarnaast hebben de verschillende
afdelingen hun bestuurlijke activiteiten ingevuld en hebben ook zij een permanente
vertegenwoordiging in het bestuur.
Beleidsvorming
In 2003 is door de toenmalige technische commissie in samenwerking met het
Sportbureau Roosendaal een eerste stap gezet op weg naar een professionelere
Hieronymus-organisatie, en is inmiddels vorm gegeven aan de verbetering van de
prestatie van alle competitie deelnemende sporten: waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en triatleten. Hierbij ondersteund door leden die niet langer de
prestatie kunnen of willen leveren en hun conditie door middel van trimmen op peil
proberen te houden.
Bereikte resultaten
Strategische planning & marketing management
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en via de website zijn de jaarlijkse keuzes
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uit het beleidsplan gecommuniceerd en is het korte termijn actieplan besproken.
Procedures en interne communicatie
De communicatie binnen het bestuur, tussen het bestuur en de afdelingen en binnen de
afdelingen verloopt naast de persoonlijke contacten hoofdzakelijk via e-mail. Daarnaast is
de website van belang en de Nieuwsbrief. Naast de bijdragen van de afdelingen, vormt de
column van het bestuur een vast onderdeel. De website biedt steeds meer informatie voor
zowel leden als belangstellenden.

De nieuwsbrief

Externe communicatie & imago
Naast de goede dagelijkse samenwerking met de medewerkers van De Stok, vindt er
regelmatig overleg plaats met de Directie van De Stok. Dit resulteerde in ondertekening
van de jaarlijkse huurovereenkomst. Als uitvloeisel hiervan zijn de huisregels van De Stok
voor toezichthouders (eigen Stokpersoneel) omgewerkt tot een handzame handleiding
voor toezichthouders van Hieronymus. Toezichthouders moeten aan het bad staan en
mogen zelf niet zwemmen. Daarnaast zijn EHBO-ers verplicht tijdens de trainingen en
4
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wedstrijden. Na enige strubbelingen en discussies werkt het systeem met toezichthouders
en EHBO-ers naar tevredenheid en is het verantwoord zwemmen gewaarborgd. Het
logboek, dat wordt bij gehouden door de Technisch Commissaris, is in het leven
geroepen. Prachtige loglijsten met voor iedere tak van onze vereniging een andere kleur
worden iedere training ingevuld. Door de stiptheid van de Technisch Commissaris wordt
het logboek inmiddels vrijwel foutloos ingevuld.
De discussies met De Stok over de in te voeren toegangpassen is nog niet afgerond
Het concept Calamiteiten plan van De Stok is nog niet door de brandweer goedgekeurd,
maar zal in 2008 door het Bestuur in een handzame instructie voor toezichthouders van
Hieronymus vertaald worden. Dit hebben we gelukkig nog niet hoeven te gebruiken.
Direct, positief resultaat van de samenwerking is de definitieve uitbreiding van de
zwemuren op vrijdagmorgen (1 uur in het recreatiebad), vrijdagavond (1 uur een half bad
erbij) en zaterdagmiddag (1/2 uur een half bad erbij) en daarnaast tijdelijk een extra uur op
dinsdagavond. Het bestuur hoopt dit in 2008 uit te kunnen bouwen ter verdere bevordering
van de prestaties.
Het gebruik van clubkleding, logo’s e.d. zorgt mede dankzij sponsoren een professionele
uitstraling van de vereniging bij wedstrijden en evenementen.
De vele positieve redactionele bijdragen in BN De Stem en de Roosendaalse Bode
hebben het imago van Hieronymus en De Stok verder versterkt.
Club sfeer & cultuur / nevenactiviteiten langer op top niveau mee
Eén van de belangrijkste doelstellingen om ondanks de verdeling in vijf afdelingen, meer
als één vereniging op te treden is versterkt door het bestuursoverleg en de wens om
gezamenlijk activiteiten te organiseren: vrijwilligersavond, verenigingskamp,
oliebollentoernooi en financiële acties zoals de Grote Clubactie. Evenementen als deze
leveren een belangrijke bijdrage aan het ‘wij-gevoel’ tussen de leden.
Bestuur / management / structuur
Afgelopen jaar is er invulling gegeven aan de bestuurstaken zoals vastgesteld in het
beleidsplan. Met voortvarendheid die helaas enigszins geremd werd door de vele
bestuursmutaties binnen het dagelijks bestuur.
Er is in 2007 grote vooruitgang geboekt bij de ledenadministratie en de financiële
administratie, welke op professionele wijze door de penningmeester wordt gevoerd. Met
een meer continue monitoring van de positie ten opzichte van de begroting, een geringere
post aan achterstallige contributies en een waterdicht contrölesysteem van de facturen
van De Stok (op basis van werkelijk afgenome nzwemuren). Er heeft een controle
plaatsgevonden op de ledenadministratie en de aanmeldingen bij de KNZB.
In 2007 heeft er 3 maal een ALV plaatsgevonden. In april is het Jaarverslag 2006
goedgekeurd en in november de begroting 2008. Nog niet alle takken slagen er in een
postieve begroting te presenteren, maar moeten dit vanaf 2009 gaan realiseren.

Human resources management
Door de afdelingen wordt vorm gegeven aan goed opgeleide vrijwilligers, hetgeen ook
financieel mogelijk gemaakt wordt binnen de begroting.
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Vrijwilligerscontracten (beheerd door de Technisch Commissaris en bijgehouden in de
ledenadminstratie) leggen de taken van de vrijwilligers vast, zodat ze verzekerd zijn als er
hen iets zou mogen overkomen. Er zijn ook afspraken over vergoedingen voor vrijwilligers,
hetgeen verder op afdelingsniveau wordt ingevuld. Verder is er een beloningsregeling voor
vrijwilligers en worden vrijwilligers bedankt op de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Effectiviteit / prestatie meting voor individuele sporten en team sporten
Vanuit de afdelingen worden leden actief betrokken bij de wedstrijden en de evenementen.
Dit heeft geleid tot prestaties die bij vrijwel alle afdelingen op een hoger niveau zijn
gekomen. Individueel zijn enkele leden inmiddels op provinciaal en landelijk niveau actief.
Zie de verslagen van de afdelingen, waarbij de bijzondere nominatie van Wouter de Mol
als Sportman 2007 (en zijn huldiging tijdens de ALV van november 2007) op deze plaats
niet onvermeld mag blijven.
Verantwoording van het bestuur
In 2007 is het bestuur 9 maal bijeengekomen. De aanwezigheid bedroeg meer dan 80%
en de vergaderingen verliepen in goede sfeer. De bovengenoemde zaken zijn mede het
resultaat van de besprekingen tijdens de bestuursvergaderingen.
Hieronymus kent als vereniging met 320 leden een stabiele bestuurseenheid met een
gestructureerd overleg als basis voor verdere groei, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Daarnaast past trots op de verschillende afdelingen met meer dan 100 vrijwilligers die
onze leden in staat stellen hun sport en hobby op een goede wijze te laten beleven.
Wij als bestuur danken onze leden voor het vertrouwen en spreken onze hoop uit dat we
de komende periode onze doelstellingen nog verder invulling kunnen geven.

De muziekman van de vereniging Fred
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Sporttakken
Algemeen
Hieronder zijn telkens per sporttak de verslagen van de respectievelijke sporttakken
opgenomen. Ze worden integraal weergegeven.

Synchroonzwemmen
In 2007 bestaat het bestuur van de afdeling Synchroonzwemmen uit:
Addy van Mechelen
Diana van Putten
Claudia Dursun
Margret Traets
Op dat moment bestaat de afdeling Synchroonzwemmen uit 50 leden, waar er 30 een
startvergunning hebben.
De trainingstijden zijn op woensdagavond van 18.00 – 18.45
(voor de vroege vogels) vrijdagochtend van 6.45 – 7.45
en zaterdagmiddag van 15.15 – 17.30. Van 13.00 – 15.00 trainen ze in de multifunctionele
ruimte van de Stok, dat wordt ook wel droogtrainen genoemd. Waar de mogelijkheid is
voor de meisjes om het muzieknummer te trainen en lenigheids oefeningen.
Op 10 februari waren er Interkring wedstrijden (uitvoeringen) van Age II niveau waar aan
verschillende meisjes hebben deelgenomen.
Shirley van Putten was 7e met haar solo
Shirley van Putten en Elke Hoevenaars waren 13e met hun duet
De ploeg eindigde als 11e.
Op 17 februari waren er Interkring wedstrijden (uitvoeringen) van Age I niveau waarbij:
Ceylan Dursun op een 7e plaats eindigde met haar solo
Britt van Putten was 13e
En het duet van Ceylan en Britt was goed voor een 8e plaats.
De ploeg eindige als 7e.
3 en 4 maart was het SynchroBeat in de Kwakel te Utrecht.
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Waarbij op 3 maart het techniek gedeelte gezwommen is.
Op het Age I niveau kwamen de volgende meisjes uit.
Britt van Putten was 7e Ceylan Dursen was 25e
Jeannie Le Granse was 47e en Esther van Osta eindige als 52e
Op het Age II niveau kwamen de volgende meisjes uit.
Shirley van Putten was 8e
Laura van Mechelen was 75e
e
Froukje van Zinnen was 88
Imke van Wezel 107e
Elke Hoevenaars 134e
Melanie Kreukniet 135e.

Op 4 maart waren de uitvoeringen, waarbij de Age II ploeg mocht voorzwemmen.
Op Age I niveau was Britt van Putten 8e met haar solo, met het duet waren Britt van Putten
en Ceylan Dursun 5e en met de ploeg eindigde de meisjes ook als 5e . Dat waren Britt,
Ceylan, Jeannie en Esther.
Op Age II niveau zwom Shirley van Putten haat solo en was 11e, het duet van Shirley en
Laura van Mechelen behaalde de 11e plaats.
21 april waren de jaarlijkse Clubkampioenschappen, waarbij alle meisjes en Mathijs aan
deelnemen

.
Kes en Mathijs
28 april waren de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen in Heerenveen waarbij
Kirsten van Crugten een 110e plaats behaalde, haar jongere zus Charlotte was 125e en
Manon van Steen eindigde net achter Charlotte op nummer 126.
In mei krijgen de zusjes Shirley en Britt van Putten een uitnodiging voor drie extra
trainingen bij de Nationale Ploeg
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.
24 mei hebben Margot van Mechelen, Claudia Dursun, Ylona van de Merbel, Claudia van
Bogaert en Margret Traets deelgenomen aan de A en B applicatie synchroonzwemmen:
Werken met Synchro Spinning Starters te Nieuwegein.
3 juni was de eerste competitiewedstrijd van 2007 die werd gezwommen in zwembad
Kwekkelstijn in Rosmalen. Er deden 23 meisjes met een startvergunning aan mee en 6
meisjes van de aanloopniveau’s.
22-23-24 juni was het jaarlijkse kampweekend dat dit jaar in het Scouting gebouw was in
Ossendrecht. De weergoden waren het niet zo met ons eens, maar al met al was het voor
goot en klein een gezellig kamp om op terug te kijken. Met natuurlijk altijd smerige
spelletjes waaronder deze keer ballon prikken waar zoal yoghurt, meel en suiker inzat.
Heerlijk toch!!!!!! (Met dank aan alle vaders die dit weekend altijd tot stand brengen).
27 juni laatste training voor de vakantie iedereen mag iemand mee brengen zodat het een
gezellig uurtje is. Waarbij ook wel een iemand in het water gaat met kleren. (He Margot)
Van 30 juni t/m 3 juli gaat Shirley van Putten op trainingsstage met de nationale ploeg in
Schin-op-Geul. De andere leden hebben 6 weken vrijaf van het zwemmen. Maar de
meeste blijven wel doortrainen voor zich zelf om de conditie op pijl te houden.
Augustus Shirley van Putten krijgt definitief te horen dat ze in de Nationale Ploeg Junioren
is opgenomen.
15 augustus hervatten de trainingen ook voor de andere leden weer.
In september is er een Spinning startersdag waarbij de eerste 25 meisjes van de
SynchroBeat Age I aan deelmogen nemen.
We starten ook met een zondag ochtend training van 9.00 - 10.00 uur dan krijgen de
meisjes met een startvergunning extra les. Of te wel Bottle training. Dan hebben we de
helft van het wedstrijd bad, want de andere helft is voor de waterpolo.
30 september 2e competitiewedstrijd in zwembad De Drieburcht in Tilburg. Waarbij 6
meisjes van het aanloopniveau aan deelnamen en 29 meisjes met een startvergunning. Er
werden ook nog 5 diploma´s behaald deze dag.
20 Oktober was de Interkring wedstrijd (techniek) voor de senioren in Utrecht.
Waarbij Wendy Seijkens 62e was
9
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Shirley van Putten 72e
Kelly in ´t Veen 84e
Manon van Steen 126e
Joyce Denies 134e
en Cindy Versluis 137e
4 november was de 3 competitiewedstrijd in het Polderbad in Nieuwerkerk a/d IJssel.
28 meisjes met een startvergunning namen deel aan deze wedstrijd. Froukje van Zinnen
behaalde als enige haar diploma.
Op 4 november was het ook Spin Up Dag. Dat is een dag vol leerzame workshops voor
sporters, ouders en trainsters. Hier kwamen de eerste 25 meisjes voor in aanmerking van
de SynchroBeat Age II.
25 November 4e competitiewedstrijd in zwembad de Wisselaar in Breda.
Hierbij deden 2 meisjes van het aanloopniveau mee. 32 meisjes met een startvergunning.
Lonneke van de Merbel behaalde deze dag als enige haar diploma.
30 November, Sinterklaas met zijn zwarte pieten had ook even de tijd genomen om bij de
afdeling langs te komen.
Dat was in de sporthal in Wouw waarbij we de groep en tweeen hadden gesplits de
meisjes tot 10 jaar waren eerst aan de beurt daar na kwamen de grotere die voor elkaar
iets gemaakt hadden. Voor ieder was er ook een leuk kado in de vorm van een bidon.
December de maand van de feesten dan houden we altijd een Kerstshow en dat was dit
jaar op 22 december. Waarbij op die dag iedereen groot en klein hun muzieknummer mag
laten zien aan alle aanwezigen. Ouders, opa´s en oma´s, broes en zusjes, ooms en tantes
deze dag is altijd een mooie afsluiting van het jaar.
Eind 2007 staat het leden aantal op 56. Er zijn heel veel jonge meisjes gaan
synchroonzwemmen en hopelijk komen er een paar talenten uit.
Tri-atleten
Binnen deze groep is er niet zo veel veranderd. Stabiliteit is wel het kenmerk van deze
groep.
Het ledenaantal schommelt nog steeds rond de 40 leden en bestaat uit een vaste kern van
15 leden die vanaf de opstart nog steeds actief in deze groep, hun banen zwemmen.
Ook in 2007 heeft de afdeling een bijzonder geslaagde zwemloop georganiseerd. Het
aantal deelnemers stak met 130 ver boven het gemiddelde af van wat bij andere
zwemlopen in het circuit gebruikelijk was. Door het zeer goede weer, zeker voor de tijd
van het jaar, was het ook voor de vele toeschouwers aantrekkelijk om bij deze wedstrijd
aanwezig te zijn.
Een aantal leden, die tot de nationale top in hun leeftijdscategorie gerekend mogen
worden, hebben ook in 2007 voor de nodige successen gezorgd. Vele podium en
ereplaatsen zijn door hen, in triatlon, duatlon en zwemlopen behaald.
Deze afdeling laat nog steeds zien dat het samen sporten tussen toppers, recreanten,
jong, oud, man en vrouw prima gaat.
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Trimmers
De trimmers zwemmen op woensdag in twee groepen één uur recreatief in het
doelgroepenbad. De meesten trekken al jarenlang hun baantjes om de conditie op peil te
houden. Het totaal aantal trimmers is 45. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Waterpolo
- Orthodmedic wordt sponsor van het dames 1 team zodat ook zij kleding en tassen
krijgen.
- De overige teams die nog geen sponsor hebben, krijgen de kleding en tassen zonder
opdruk van een sponsor, wel betaalt iedereen dit jaar de huurbijdrage voor de kleding. Die
wordt gecoördineerd door de coaches van de teams.
- Een geslaagd oliebollentoernooi gehad, helaas waren WZ en Synchroon afwezig.
- De eerste serie van 3 kennismakingslessen is bijna afgerond. Kinderen die hun diploma
krijgen bij het abc-zwemmen, mogen 3 keer op donderdag meedoen met een speciaal
programma. Er blijven 6 nieuwe leden hiervan over. We gaan hier de rest van het jaar met
door.
- We dreigen een tekort aan scheidsrechters te krijgen volgend seizoen. Gaan actief
zoeken naar mensen die de cursus voor scheidsrechter willen gaan volgen in juni.
Desnoods de jeugd een vergoeding geven om ze te stimuleren te gaan fluiten. In juni vindt
er helaas weer geen cursus plaats voor scheidsrechter, beloofd wordt het dat het zeker in
oktober/november zal gaan gebeuren, dit in verband met het te vernieuwen materiaal van
de cursus. Er schijnt geen landelijk tekort te zijn aan scheidsen en geen enkele vereniging
wordt beboet als deze te weinig scheidsrechters hebben. Fout van het district. De cursus
begint uiteindelijk pas in februari 2008, na bijna 2 jaar.
- Aspiranten 2 spelen op dit moment goed genoeg om naar een topklasse te kunnen
volgend seizoen.
- Het meidenteam wordt in zijn geheel een damesteam dat op 3de klasse gaat
spelen.Enkelen geven aan liever op een lager niveau te gaan spelen en sluiten zich aan
bij dames 2 die in de 4de klasse speelt
- Er komt een nieuwe leeftijdsindeling vanuit het district ondanks het feit dat vele
verenigingen het hier niet mee eens zijn.
- We starten het nieuwe seizoen 2007-08 met 7 teams: Pupillen, aspiranten 2 onder 15,
aspiranten 1 onder 17, dames 1 en 2, heren bond en heren 2
- De meisjes gaan verplicht op woensdag het late uur trainen en op vrijdag. Omdat een
groot deel nog jonger is dan 17 wordt er besloten om ze niet het late uur op de maandag
verplicht te laten trainen.
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●

- KNZB heeft de topteamregeling ingesteld. Heren 1 en 2 mogen onbeperkt bij elkaar
invallen, dames 1 en 2 ook. Dit levert wel competitievervalsing op maar dat zien ze bij de
KNZB blijkbaar niet in.
- Evelien Tak komt het dames 1 team aanvullen
- We starten een w-cursus op voor iedereen die 16 jaar of ouder is. Door allerlei
omstandigheden en uitblijven van een reactie van het district gebeurt dit helaas pas in
februari 2008.
- Trainers komen regelmatig bij elkaar om de trainingen door te nemen zodat iedereen
dezelfde aspecten hetzelfde benadert.
- De Stok verwijdert de teamfoto's, na wat heen en weer gesteggel mogen deze toch weer
terug aan de muur.
- Keswin Corporaal voegt zich als penningmeester bij het WPC
- Bernadet Adrieanssens stopt met training geven, ze gaat wel de mini's coördineren
- Logo's van de tassen van dames 1 staat verkeerd en moet opnieuw gedrukt worden
- Shirts die over zijn worden voorzien van
COACH en aan de coaches van de teams
gegeven. Het district wil voor iedereen die
iets met de wedstrijden te maken heeft een
gelijke kledinglijn.
- Scheidsrechters krijgen verplichte rode
shirts. Aan het einde van het jaar zijn die
helaas nog lang niet aan iedereen
uitgedeeld. Ook bij ons niet.
- Op de bond na staan alle teams aan het
einde van het jaar bij de eerste 4 plaatsen
in de competitie, we doen het dus heel
goed.
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Wedstrijdzwemmen
In februari 2007 werd tijdens de jaarlijkse Sportgala van de gemeente Roosendaal Wouter
de Mol gehuldigd voor zijn prestaties tijdens de Brabantse Winter- en
Zomerkampioenschappen van 2006.
Tijdens de Brabantse Winterkampioenschappen die in Tilburg gehouden werden, mochten
ditmaal 16 leden aan deelnemen. Hier werden prima prestaties verricht met vele PR’s en
werden totaal 20 medailles behaald.
Tijdens de Brabantse Zomerkampioenschappen, die gehouden werd in het 50 meterbad
“De Wisselaar” te Breda, mochten er 12 leden deelnemen, waar totaal 8 medailles werden
behaald.

Daarnaast hadden Wouter de Mol en Cora van Dorst NK-limieten behaald, zodat zij op de
diverse NK-kampioenschappen uit mochten komen.
Elly Jansen is aan het einde van het seizoen vertrokken als lid van het
wedstrijdsecretariaat. Door haar drukke werkzaamheden was haar taak niet meer te
combineren. Diane van Bentum heeft haar taken overgenomen.
Er heeft weer een aantal vrijwilligers zich bereid gevonden om een klokcursus te volgen.
Ook zijn er steeds meer ouders bereid hun hulp te bieden tijdens de diverse wedstrijden.
In de herfstvakantie heeft een groep leden een trainingsweek gevolgd die door Henk
Sebregts werd gegeven. Hij kreeg daarbij hulp van Diane van Bentum en Rian de Bruijn.
Naast de gebruikelijke zwemtraining konden de leden ook nog een intensieve landtraining
volgen die werd gehouden in een gymzaal van de gemeente Roosendaal.
Het laatste kwartaal van het jaar werd het aantal baduren tijdelijk uitgebreid door de
beschikbaarheid van het wedstrijdbad op dinsdagavond. Door een grote groep leden werd
hier gebruik van gemaakt. Hiermee wordt duidelijk weergegeven dat de uitbreiding van het
aantal baduren zeer wenselijk is.
Eind oktober 2007 kwam Hinkelien Schreuder een zwemclinic geven aan een 20-tal leden.
Alle facetten van de techniek kwamen aan de orde. Vooral aan de keerpunten werd extra
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aandacht aan besteed. Daarna konden de leden aan Hinkelien nog diverse vragen stellen.
De clinic werd afgesloten met een Chinees buffet.

.
De groei van het aantal leden van de wedstrijdafdeling gaat zo hard, dat de
wedstrijdcommissie overweegt een ledenstop in te stellen, omdat het doelgroepenbad en
wedstrijdbad tijdens de trainingen te vol raakt.
Aan het einde van het jaar 2007 waren er dan ook totaal 90 leden ingeschreven.

Kamp 2007

Tot besluit
Terugkijkend op het jaar 2007, alle sportieve hoogte- en dieptepunten, de vele
enthousiaste leden, vrijwilligers, leden en mede-bestuurders, kunnen we concluderen dat
2007 voor Hieronymus een geslaagd verenigingsjaar is geweest.
Roosendaal, 18-04-08,
Zwem- en Polovereniging Hieronymus
Addy van Mechelen,
secretaris van de vereniging
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