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O N T S P A N N I N G...
S P O R T ...
V R I E N D S C H A P ...

DE VRIJE ZWEMMERS DRONGEN

zwemmen in het stedelijk zwembad Rooigem, Peerstraat te Gent
- elke maandagavond van 19u. tot 20u.
- elke donderdagavond van 18.30u. tot 19.30u. (jeugd)
19.30u. tot 20.30u. (volwas)
- elke zaterdagmorgen van 08u. tot 09u00.

Bij de VRIJE ZWEMMERS DRONGEN
kan je leren zwemmen (zaterdag – maandag – donderdag 1ste uur)
kan je nieuwe zwemwijzen aanleren
kan je meedoen aan wedstrijdzwemmen
kan je zwemmen in familiaal verband
kan je zwemmen als ontspanning
kan je aan aquagym doen (enkel op donderdagavond 2de uur)

VZW VRIJE ZWEMMERS DRONGEN
WENST AAN ALLE CLUBLEDEN EN HUN
FAMILIE EEN FIJN, SPORTIEF EN VOORAL
GEZOND 2015

FEBRUARI
Zondag 1
Zondag 15

Maandag 16 tot en
met zaterdag 21
Zondag 22
Maandag 23
MAART
Zaterdag 14

Maandag 16

Zaterdag 21

Zaterdag 28

APRIL
Maandag 6 april tot
en met zondag 19
Maandag 20

Wedstrijd op uitnodiging
Vrije Zwemmers Nieuwpoort
Wedstrijd Beker Gustaaf De Muynck
Stedelijk zwembad Ronse
Swimming Club Ronse ( ?) ,
KROKUSVERLOF
GEEN TRAININGEN
Kerntraining Fros
Swimmingteam
HERVATTEN VAN DE
TRAININGEN

13u30

Nieuwpoort

14u00

Ronse

BOWLINGNAMIDDAG EUROCITY
Oude Staatsbaan 10
9930 ZOMERGEM
Meer info zie in dit clubblad
ALGEMENE VERGADERING VZW
VRIJE ZWEMMERS DRONGEN
Vergaderingzaal Rooigem
KAMPIOENENVIERING 2014
VZW VRIJE ZWEMMMERS
DRONGEN
Landgoed De Campagne Drongen
Verder info in dit clubblad
Wedstrijd voor beginnelingen
Jeugdhappening Freddy De Muynck
Zwembad Rooigem
Vrije Zwemmers Gent

14u30

PAASVAKANTIE
Geen trainingen
HERVATTEN VAN DE TRAINING

19u00

Zomergem

20u15

18u00

Drongen

18u00

19u00

Deze agenda kan door allerlei omstandigheden nog gewijzigd worden.

MEDEDELINGEN
TE HERNIEUWEN LIDGELDEN IN 2015
Aan de volgende leden vragen wij vriendelijk en beleefd hun lidgeld te willen vernieuwen
daar het reeds vervallen is of binnenkort zal vervallen. Met dank bij voorbaat.
De vernieuwing van het lidgeld kan gebeuren :
- contant tijdens de trainingsuren
- overschrijving op het rekeningnummer :
BE27 2900 2161 6873
Vzw Vrije Zwemmers Drongen
9032 GENT.
Met de vermelding van naam of de namen
Lidgeld : 40,00 Euro.
Zwembeurt : 1,00 Euro.
Mogen wij de leden vragen zoveel mogelijk te willen overschrijven teneinde alles
vlotter te laten verlopen tijdens de trainingsuren.
Met dank.

Volgende lidkaarten vervallen in :
JANUARI
BUYSSE Charlotte
DE LA PENA Eduardo
DE VOS Marleen
DELEU Liesbeth
DUFROMONT Ruth
HOFMAN Romain
JACOBS Max
MALENGIER Saya
PENSIS Jean-Pierre
SCHEPENS Els
TIMMERMAN Meda
VANDENBORRE Martine
FEBRUARI
DE COCK Gertjan
DELEU Briek
MESTDAGH Leana
STANDAERT Martine

CAUWELIER Auke
DE NOBLE Chloë
DEFAUW Rita
DELEU Warre
GEIRNAERT Roger
HOSTE Sabrina
LECOMPTE Claude
MASSCHO Yvette
Pensis Ralph
STAS Paul
VAN HEVELE Hilde

CIOCCI Maria-Cristina
DE NOBLE Naomi
DELCOURT Gil
DEMEULEMEESTER Tom
GHIJSELINCK Daniel
JACOBS Jef
MALENGIER Kaylee
MEERMAN Rita
POTTIE Arno
STRUYVELDT Arne
VAN WASSENHOVE Michel

DE CRAEMER Hugo
LIPS Johannes
ROELANDTS Nadine
VAN LUCHENE Jeroen

DE LA PENA Frida
LIPS Koen
SACKESYN Jozef
VLEESHOUWERS Godelieve

MAART
BECKERS Renier
CODDENS Rudy
DE COCK Johan
DENDOOVEN Sonia
EL MOKHTARI Mohammed
SCHOLLIE R Jens

BRADT Elie
COEMAN Kristine
DE LA PENA Pablo
DROESSAERT Jaak
JACOBS Jors
VAN DEN BOSCH Gustaaf

CLAEYS Claudine
DE CLERCQ Aime
DE LANDTSHEER Astrid
EL MOKHTARI Fatima
SAELENS Eva

BELANGRIJK BERICHT – BELANGRIJK BERICHT

Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 december
laatstleden werden de volgende, zeer dringende beslissingen
genomen:
1. De pauzeknop competitie wordt gedeeltelijk ingedrukt vanaf 1
januari 2015.
Dit betekent : alleen deelnemen aan wedstrijden in het Gentse en zelf
nog een wedstrijd inrichten (september).
Hierdoor sluiten we competitie in de toekomst niet helemaal uit en
kunnen kinderen nog eens “proeven” van wedstrijdzwemmen.
Dit sluit niet uit dat er nog zwemmers van de VZDrongen kunnen
deelnemen aan wedstrijden buiten Gent maar de club zal zich hier
niet meer op organiseren ( ploegafgevaardigde en official ).
De sportsecretaris zal hiervoor wel de inschrijvingen blijven doen.
2. Donderdagavond 2de uur uitsluitend voor de volwassenen en
gevorderde zwemmers zonder intensieve training maar enkel met
begeleiding.
Indeling van de banen : 3 banen blijven voorbestemd voor de
aquagym
1 baan voor de werkelijk
recreatiezwemmers/sters
1 baan zwemmen met begeleiding (aanleren
en verbeteren van de zwemstijlen)
1 baan voor de echte baantjestrekkers..

WEBSITE
Voor alle nieuwtjes kijkt naar de vernieuwde website van de club

WWW.VZD.BE

BELANGRIJK – BELANGRIJK
Zowel kinderen als volwassenen kunnen via hun mutualiteit deels of
volledig het lidgeld terugkrijgen.
Aarzel dan ook niet informatie te vragen bij uw mutualiteit. Iedere
mutualiteit heeft eigen reglementen en voorwaarden.

SCHOOLVAKANTIES
Krokusvakantie.
Van maandag 16 februari 2015 tot en met zaterdag 21 februari 2015
geen trainingen.
Deze hervatten op maandag 23 februari 2015 om 19u00.

ZWEMSCHOOL
Om ingeschreven te worden voor de zwemlessen in de zwemschool
wordt de leeftijd voortaan gesteld op 5 - 6 jaar (leerling derde kleutertuin
of van het eerste studiejaar).
Het leeftijdsverschil is anders veel te groot tussen de leerlingen en is het
zeer moeilijk voor de leraars om te gelijker tijd watergewenning en
zwemlessen te geven. Voorrang wordt gegeven aan de zwemlessen.

TOMBOLAPRIJZEN
De Vrije Zwemmers Drongen vragen aan de leden om prijzen te willen
schenken voor de tombola, die zal ingericht worden tijdens de viering
van clubkampioenen 2014 op 21 maart 2015. Zie voor meer info verder
in dit clubblad.
De prijzen kunnen steeds afgegeven worden tijdens de trainingsuren
aan één van de bestuurders of op de dag zelf van de viering.
Nu reeds onze hartelijkste dank aan de milde schenkers.

EINDELIJK GEVONDEN NA 2 JAAR GEDULDIG WACHTEN
Romain kan eindelijk vanaf eind maart 2015 met pensioen gaan als
secretaris van de club.
Het blijft wel lid van de Raad van Bestuur en wordt misschien wel
penningmeester.
Wij hebben het genoegen hieronder de twee bereidwillige mensen voor
te stellen die de zware taak op zich nemen hem te vervangen.
Administratief secretaris

: Aline BOONE
Coupure 832
9000 GENT
Gsm : 0497/692442
E-mail : alinea.boone@gmail.com

Sportsecretaris

: Renier BECKERS
Knabbelaere 12
9032 GENT
GSM:0477/245588
E-mail: beckersrenier@hotmail.com

Beiden zijn natuurlijk van harte welkom in de Raad van Beheer en ook
het dagelijks bestuur van de club.

NIEUWE, DYNAMISCHE “TREKKERS” GEZOCHT
De Vzw Vrije Zwemmers Drongen zoekt nog personen die
belangstelling hebben om toe te treden als bestuurslid in de Raad van
Bestuur of als lid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW.
Belangstellenden kunnen zich kenbaar maken bij de secretaris tijdens
de trainingsuren.
Eerstvolgende Algemene Vergadering van de VZW maandag 16
Maart 2015 om 20u15 in de vergaderzaal van het zwembad
Rooigem.

UITNODIGING VOOR EEN BOWLINGNAMIDDAG
Beste Zwemvrienden & Zwemvriendinnen van de VZD.
Om elkaar beter te leren kennen en de vriendschapsbanden aan te halen of om
nieuwe vrienden in onze club te leren kennen wensten wij jullie uit te nodigen
voor een Bowlingnamiddag.
Waar: EURO-CITY PARTYCENTER, Oude Staatsbaan 10 A, 9930 ZOMERGEM BEKE
(op 300 m van Vleeswaren Ter Beke nabij de Grote Baan GENT EEKLO)
Wanneer:

Zaterdag 14 maart 2015

Hoe laat:

Stipt om 14:30 uur

Duur van het evenement: Ongeveer van 14:30 tot 17:00 uur
Kosten:

Acht (8,00) Euro per persoon te betalen bij de inschrijving

Eén (1) drankconsummatie/per persoon zal u gratis aangeboden worden door
onze club
Uiterlijke datum van inschrijving:

Het Bestuur
VZD

Maandag 2 februari 2015

VIERING CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2014
Ieder jaar organiseren de Vrije Zwemmers Drongen tradioneel de viering van haar clubkampioenen.
Al de zwemmers/sters die hebben deelgenomen aan de clubkampioenschappen 2014 en vermeld staan
in de uitslag zullen gehuldigd worden voor hun geleverde prestaties tijdens de kampioenenviering en
ontvangen een aandenken voor zijn of haar prestatie.
Aquagymmers krijgen eveneens een aandenken voor hun inzet gedurende het voorbije jaar.
Persoonlijk aanwezig zijn op het feest is noodzakelijk.
Deze feestelijke activiteit wordt vooraf gegaan door een etentje. Na de huldiging volgt een gezellig
samenzijn.
Waar gaat de feestviering en huldiging door ? Iedereen - ook niet leden - zijn van harte welkom op
zaterdag 21 maart 2015 om 18.00 uur in het domein DE CAMPAGNE te DRONGEN.
Het MENU is als volgt samengesteld :

Aperitief met hapjes
Romig bloemkoolsoepje, julienne van Gandaham
Gebakken roodbaarsfilet, ratatouille
Filet van Mechelse koekoek, zacht pepersausje, warme groeten, kroketten
Mouilleux van fondant chocolade, vanille-ijs
Koffie
Kindermenu :
Perzik – tonijn
Bloemkoolsoepje
Vol au vent – frietjes
Ijsje

€ (drank niet inbegrepen)
Kinderen tot en met 16 jaar : 15,00 €
Prijs :30,00

Kinderen die geen kindermenu wensen betalen 30,00 €

________________________________________________________________________________
Inschrijven voor 10 maart 2015 met onderstaand strookje en betaling bij de inschrijving. Na deze
datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
Ik, ondergetekende,
schrijf hiermede in voor
personen voor het etentje ter gelegenheid viering clubkampioenen
2014 van zaterdag 21 maart 2015.
Ik betaal

x
x

15 €
30 €

TOTAAL :

=
€
=
€
----------------€

Handtekening,

VRIJE ZWEMMERS DRONGEN

VZW

Elzeboomlaan 25
9032 GENT WONDELGEM
Gent, 2015.

Aan belangstellenden leden
VZW Vrije Zwemmers Drongen

Geachte lid,
Betreft : Algemene Ledenvergadering

U wordt vriendelijk uitgenodigd naar de Algemene Ledenvergadering van de VZW VRIJE ZWEMMERS
DRONGEN die zal doorgaan op maandag 16 maart 2015 om 20u15 in de vergaderzaal van het Stedelijk
Zwembad Rooigem, Peerstraat te Gent.
AGENDA
1. Verwelkomingswoord door de voorzitter de heer Rudy Coddens.
2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering VZD 17 maart 2014.
3. Verslag van de activiteiten en werking van de vereniging tijdens het voorbije werkingsjaar 2014
4. Goedkeuring van het financieel verslag 2014
5. Opsomming activiteiten en werking in het lopende jaar 2015
6. Goedkeuring van de begroting voor het jaar 2015.
7. Ontslag bestuursleden en toetreding nieuwe bestuursleden
8. Goedkeuring samenstelling Raad van Bestuur.
9. Bepalen lidgeld en bijdrage zwemmen seizoen 2015-2016.
10. Varia
Leden, die zich ook willen kandidaat stellen als lid van de Algemene Vergadering of als bestuurder van de
Raad van Bestuur van de VZW Vrije Zwemmers Drongen dienen dit schriftelijk te doen aan het adres van
de secretaris, de heer Romain Hofman, Elzeboomlaan 25 te 9032 Gent en dit voor 14 maart 2015.
We hopen ten stelligste op uw aanwezigheid.

Hoogachtend.

Romain Hofman
Secretaris
VZW Vrije Zwemmers Drongen

VERHAAL VAN EEN SECRETARIS (EX)
Het verhaal begint ergens in de maand februari van het jaar 1979 en zal eindigen in de
maand maart van het jaar 2015 op de Algemene Vergadering van de VZW Vrije
Zwemmers Drongen – VZD).
Het is onbegrijpelijk hoe vlug de tijd voorbij vliegt. Amai zeg, ik kan het amper geloven
36 jaar secretaris en dat met steeds veel genoegen en inzet voor de club.
Het is nog altijd een groot deel van mij leven. Ik kan er soms niet van slapen;
Met grote spijt en met pijn in mijn klein hartje zal ik afscheid nemen van de functie
secretaris.
Ik ben steeds met genoegen en plezier naar de trainingen geweest, onnoemelijke veel
vergaderingen bij gewoond, talrijke wedstrijden georganiseerd en begeleid,
en nog vele andere zaken. Sommige keren met iets mindere goesting. Soms met
tegenzin en ook soms met schrik naar vergaderingen gegaan als er problemen waren
in club en naar oplossingen moest gezocht worden.
In de Raad van Bestuur waren soms heftig discussies, soms wel eens ruzie maar
er werden steeds beslissingen genomen in het belang van de club en haar leden. Het
was niet steeds rozengeur in maneschijn, hoor ! Ik wil ook meegeven dat wij samen
veel heugelijke momenten hebben gekend maar ook minder vrolijke.
De voor mij zeer moeilijke beslissing afscheid te nemen van de functie van secretaris
is vooral genomen in het belang van de club. De continuïteit in de werking van de club
isvoor mij van het allergrootste belang. Daarom voel ik dat het ogenblik gekomen is om
de fakkel door te geven. Gelukkig is de opvolging verzekerd en dit pas na twee jaar na
het bekendmaken van mijn besluit. Twee kandidaten hebben zich aangeboden.
Mevrouw Aline Boone zal zich bezig houden met de administratieve kant en de heer
Renier wordt sportsecretaris.
Mijn dank hiervoor en ik beloof aan beiden mijn volledige medewerking. Ik zal ze met
raad en daad bijstaan want in het begin zal het niet gemakkelijk zijn. Ik kan er van
meespreken. Wat was het organiseren van de eerst zwemwedstrijd een zenuwachtig
doe voor mij. Gelukkig is de wedstrijd zonder moeilijkheden verlopen. De eerste keer
is gewoonlijk de moeilijkste keer.
Meteen wil ik meegeven dat ik de club absoluut niet in de steek zal laten. Ik blijf
zetelen in de Raad van Bestuur en zal ook deel uit maken van de Algemene
Vergadering van de VZW. Beter nog : er is mij de functie van penningmeester
aangeboden en ik heb dit met vreugde aanvaard. Ik blijf ook zolang het mogelijk is de
kassa doen bij inkom. Jullie zijn mij zeker nog met kwijt hoor !
Hoe word je een secretaris van een zwemclub, niets kennend van het zwemgebeuren
en als je amper kan zwemmen (de fameuze baksteenslag over amper 25 m).Na 36
jaar secretaris van een zwemclub is dit nog niks veranderd. Integendeel !. De leeftijd
nietwaar en gebrek aan training.
Heel toevallig. In februari 1979 beslist het toenmalige Oost-Vlaamse comité
aangesloten bij onze vroegere federatie (Arbeiderswatersport – onze huidige federatie
is : Amateursportfederatie- kortweg Fros) een vierde Oost-Vlaamse zwemclub, naast
de Vrije Zwemmers Gent, Vrije Zwemmers Ronse en de Vrije Zwemmers Sint
Amandsberg, op te richten. Deze nieuwe club zal de naam van Vrije Zwemmers
Drongen krijgen daar de meeste stichtende personen uit Drongen kwamen. Ik
persoonlijk heb nooit in Drongen gewoond maar had wel enkele activiteiten in de
gemeente. Mijn vrouw gaf namelijk les in de vroegere Rijksbasisschool Drongen en
mijn zoon was daar natuurlijk leerling. Ik ben in deze school secretaris geweest zowel
van het oudercomité en als van de vriendenkring. Het moet toch in mijn genen zitten.
Op zeker ogenblik had ik drie secretariaten. Ik werd door een bekende van mij

aangesproken om secretaris te worden van VZD en zonder verder na te denken heb ik
volmondig ja gezegd, ondanks dit een grote stap in het duister was. Wat wist ik van het
zwemgebeuren af? Geen sikkepit.
Ik heb natuurlijk veel hulp een raad en hulp gekregen van de drie andere OostVlaamse clubs. Het was langzaam ervaring op doen met veel vallen en opstaan. Het
was niet eenvoudig. Mijn geluk was dat VZD een beginnende club was en ik geleidelijk
kon groeien en vooral kennis en ervaring kon meepikken in het zwemmen.
Ik herinner mij nog zeer goed de eerste gezegde training ging door in het zwembad De
Rooigem op zondagmorgen tussen het publiek maar wij hadden wel toestemming
gekregen een baantje te gebruiken. Amper twee zwemmertjes aanwezig. Het heeft
meer dan 30 jaar geduurd vooraleer VZD vier trainingsuren per week ter hare
beschikking kreeg en dit pas een geduldig wachten op iedere gelegenheid om een
uurtje meer training te krijgen. Wij hebben zelfs uren gehad in het zwembad Van Eyck.
In al die jaren heb ik veel veranderingen meegemaakt, zowel op administratief,
technologisch en menselijk vlak.
Op administratief en technologisch was dit evenwel gelijktijdig. Bij het begin van mijn
secretaris zijnde was nog geen spoor te merken van de techniek die wij nu kennen en
volkomen normaal vinden.
Potlood en gom, pen , schrijfmachine (later was het al een elektrische), stencils en
stencilleermachine, steekkaarten voor het bijhouden van de zwemtijden van onze
competitiezwemmers met potlood en gom, startbriefjes manueel invullen enz…. Bij het
gebruik van de stencilleermachine goed opletten om geen zwarte handen te krijgen of
om jouw kleden niet te besmeuren.
De administratie van de oude doos is in niets te vergelijken met een administratie die
gebruik maakt van de hedendaags technologische middelen (pc – internet – printers –
e-mails – website en de sociale media). Het secretariaat vereist nog veel werk en
aandacht maar is wel veel verlicht door de technologie. Tot op heden heb ik reeds drie
computers en twee printers versleten.
Ik heb wel het gevoel, ik ben er vrijwel zeker van dat de elektronica een van de
oorzaken is dat de jeugd minder aan sport doet. Het zwemmen behoort daar zeker bij.
Het competitiezwemmen is daar het voornaamste slachtoffer van. Niet alleen bij VZD
is het aantal competitiezwemmers flink gedaald maar alle Frosclubs zitten in het zelfde
schuitje. Qua aantal leden gaan wij zeker niet achteruit. Het aantal blijft voor het
ogenblik stabiel op ongeveer 240 à 250 leden.
Op het menselijk waren de veranderingen nog meer uitgesproken. Ik heb voorzitters,
ondervoorzitters, penningmeesters, talrijke bestuursleden, trainers, zwemleraars
redders, officials bij zwemwedstrijden en ook gewone medewerkers op allerlei activiteit
van de club de revue zien passeren. Deze samenwerking met al deze mensen was
niet altijd gemakkelijk. Ik ben ook niet van de gemakkelijkste zeker met mijn
zenuwachtige aard. Dit was misschien mijn grootste handicap. Ik blijf een aangename
herinnering houden aan vele van deze mensen. Sommige ben ik reeds vergeten maar
ik ben iedereen dankbaar voor de bereidwillige medewerking.
De gezichten van de honderden leden die ik heb ingeschreven kan ik mij ook nog
moeilijk voorstellen. Sommige hebben een grote indruk op mij gelaten en zal ik deze
steeds in gedachte houden. Dit geldt ook voor de hierboven vernoemde medewerkers
van de club. DANK AAN IEDEREEN.
Als slot wens ik ter gelegenheid van het nieuwe jaar aan ieder lid en zijn of haar familie
een voorspoedige jaar en vooral een goede gezondheid. Wat wel het allerbelangrijkste
is. Ik wens ook iedereen veel zwem- en aquagenot.
Lang leve de Vrije Zwemmers Drongen.
Romain, (ex) secretaris VZD

SUDOKU
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Identiteitskaart van de

Vrije Zwemmers Drongen vzw
Oprichtingdatum :
Ondernemingsnummer :
Maatschappelijke zetel :

Februari 1979
0446.978.968
Elzeboomlaan 25
9032 Wondelgem

Aangesloten bij :

FROS Amateursportfederatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem

Verzekeringsmaatschappij :
Trainingslokatie :

Arena
Zwembad Rooigem
Peerstraat, 9000 Gent
Tel. 09 226 44 68

Voorzitter :

Rudy, CODDENS

rudy.coddens@gent.be

Ondervoorzitter:

Michel, VAN WASSENHOVE

michel.van.wassenhove@skynet.be

Secretaris :

Romain, HOFMAN

secretaris@vzd.be

Penningmeester :

Marc, WATTÉ

marc.watte@telenet.be

Jean-Pierre, PENSIS

jean-pierre.pensis@skynet.be

Leden Raad van Bestuur :

Johan, DE RAEDEMAEKER

rina.versompel@telenet.be

Delphine, VAN RENTERGHEM

patrick.loones@skynet.be

Eva,SAELENS
Ruth, DUFROMONT
An, VAN DEN BULCKE
Jean-Pierre, DE WILDE

Jeugdsportcoördinator :

Trainersstaf :

eva.saelens@hotmail.com
ruth.dufromont@ond.vlaanderen.be
an_vandenbulcke@hotmail.com
jeanpierre.rooiegem@hotmail.com

Marc, WATTÉ

marc.watte@telenet.be

Delphine, VAN RENTERGHEM

patrick.loones@skynet.be

Ralph, PENSIS

ralphpensis@skynet.be

Delphine, VAN RENTERGHEM

patrick.loones@skynet.be

Eva, SAELENS

eva_saelens@hotmail.com

Johan, DE RAEDEMAKER
Inge, CORSYN

rina.versompel@telenet.be
corsyn.inge@hotmail.be

Simon, SMETS

simon.smets2@telenet.be

Jean-Pierre, DE WILDE

jeanpierre.rooiegem@hotmail.be

Dennis, Dupre

dupre.dennis@hotmail.com

Peter, Jamart

peter.jamart@telenet.be

Brigitte, Lossy

sven@pauwelslossy.be

