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1 Voorwoord 
 
Het bestuur van Thetis heeft medio 2013 positief gereageerd op een aanbieding 
van de Gelderse Sport Federatie tot de uitvoering van een verenigingsscan. 
Dit om vast te kunnen stellen in hoeverre Thetis is voorbereid op de 
veranderende maatschappij en de terugtredende overheid. 
Deze scan is in de periode begin oktober tot medio december uitgevoerd en 
had tot doel de vereniging een “handelingsperspectief” te geven na vaststelling 
van de: 

1. De kwaliteit en effectiviteit van de verenigingsorganisatie 
2. De ontwikkeling van het ledenbestand 
3. De financiële zelfredzaamheid. 

Het bestuur van Thetis heeft de daarvoor noodzakelijke gegevens (voor zover 
beschikbaar) aangedragen en op 18 december 2013 heeft de GSF haar 
bevindingen in concept gerapporteerd. 
Deze bevindingen zijn op 5 februari 2014 door dhr. Thomassen van de GSF 
toegelicht tijdens een bestuursvergadering. In de genoemde scan zijn geen 
sportieve aspecten meegenomen. 
 
Ongeveer tegelijkertijd met het onderzoek van de GSF hebben John en Wilco, in 
het kader van hun opleiding Waterpolotrainer 3, een concept beleidsplan voor 
Thetis opgesteld dat door hen op 22 november is gepresenteerd aan het 
bestuur. 
Het bestuur heeft dit concept besproken en heeft geoordeeld dat het zeker 
bruikbare elementen bevat, maar als geheel te ambitieus is, met onvoldoende 
aansluiting bij de verenigingstraditie van Thetis. 
 
Niettemin heeft zowel de scan van de GSF als het concept beleidsplan van J&W 
geleid tot het besluit een meerjarenplan op te stellen voor de komende periode: 
Het Thetis verenigingsplan 2014-2020. 
 
 
2 Inleiding 
 
Thetis is een zwem- en waterpolovereniging met van oudsher de nadruk op 
waterpolo. 

Pas de laatste jaren is daar een afdeling trim/triatlon zwemmen bijgekomen. 
Met wedstrijdzwemmen heeft Thetis zich alleen in het prille begin bezig 
gehouden. 
In 2014 bestaat Thetis 50 jaar. 
Bij gebrek aan een “eigen” bad was Thetis gedurende 46 van deze 50 jaar voor 
wedstrijden en trainingen aangewezen op baden uit de (verre) omgeving en 
meestal ook de minder courante uren. 
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Toch is Thetis erin geslaagd uit te groeien tot een gezonde vereniging die kan 
steunen op de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers. 
Thetis heeft altijd kunnen steunen op een indrukwekkend kader. 
Bestuur, trainers, coaches, scheidsrechters, W-officials, redactie clubblad en 
walburgenboys. Zij allen doen dit voor onze club, zonder dat daar enige 
betaling; zelfs geen onkostenvergoeding, tegenover staat. 
 
Sinds enige jaren zijn wij in het bezit van een “eigen” bad en zien we dat het 
ledental geleidelijk aan stijgt en dat bovendien de leden niet meer vrijwel 
uitsluitend uit Gendt komen maar meer en meer uit de hele gemeente 
Lingewaard. 
 
Hierdoor ontstaat een behoefte aan een visie op langere termijn die hierna is 
uitgewerkt. 
Er zijn geen harde termijnen opgenomen. Periodiek en naar behoefte kan de 
visie tegen het licht worden gehouden en zo gewenst bijgesteld. 
 
  
3 Missie, Visie, Doelstellingen en Organisatie 
 
3.1 Missie  
 
Thetis specificeert haar missie als volgt: 
 
• Thetis zorgt voor de organisatie van zwemsportactiviteiten, met de nadruk 

op waterpolo, voor mensen met basiszwemvaardigheid (diploma A/B); 
• Thetis hecht aan respectvolle omgangsnormen en heeft deze opgenomen 

in een huishoudelijk regelement. 
• Thetis biedt leden, naast de zwemactiviteiten, diverse andere activiteiten 

met het doel de gezelligheid en onderlinge saamhorigheid te bevorderen. 
• Thetis werkt met veel enthousiaste leden die zich kosteloos inzetten voor 

de vereniging. 
• Thetis zet zich met behulp van gemeentelijke gelden in voor het behoud 

en onderhoud van het buitenzwembad “Walburgen” in Gendt. 
 
 

3.2 Visie 
 
3.2.1 Algemeen  
• Thetis biedt aan verschillende groepen leden de sporten waterpolo, 

trimzwemmen en triatlonzwemmen, en de opvang van polo-
geïnteresseerde kinderen na het elementair zwemmen. De vereniging 
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heeft als doel voor haar achterban een thuishaven te willen zijn met als 
uitgangspunten:  

 het continueren van een gezelligheidscultuur binnen de vereniging, 
o.a. door activiteitencommissie in het leven te roepen;  

 het continueren van de betrokkenheid bij de gemeenschap;  
 een financieel gezonde vereniging te blijven;  
 er wordt respectvol met elkaar omgegaan;  
 er wordt goed en actief contact onderhouden met andere 

(zwem)verenigingen, de KNZB, sponsoren en de gemeente 
Lingewaard. 

 Thetis blijft of zal haar maatschappelijke functie t.a.v 
zwemonderricht en accommodatie-onderhoud vervullen mits hier een 
positief en aanvullend karakter voor de vereniging vanuit gaat. 

• Thetis is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich vooral op de inwoners 
van Lingewaard en omgeving. Thetis staat open voor allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen en wil hier ook een rol in vervullen. Ook 
staat Thetis open voor allerlei vormen van samenwerking zolang deze 
samenwerking beheersbaar blijft en binnen voornoemde uitgangs¬punten 
alsmede de door het bestuur van Thetis vastgestelde normen en waarden 
gehandhaafd kunnen blijven.  

• Thetis streeft naar een geleidelijke en daardoor beheersbare groei, die 
primair vanuit de jeugd moet ontstaan. Hiermee bedoelen wij een groei 
van netto 10 leden per jaar.  Vanuit de breedte zal worden gewerkt naar 
een zo hoog mogelijk prestatieniveau. 

• Thetis kan bogen op een breed kader. Indien het nodig of gewenst is, dat 
dit kader (aanvullende) opleidingen volgt zal Thetis de daarvoor 
noodzakelijke middelen vrijmaken. Dit overigens steeds weer nadat het 
bestuur hierover heeft beslist. Thetis gaat er daarbij van uit, dat het lid 
dat hiervan gebruik maakt zich zal blijven inzetten voor Thetis. Thetis zal 
daarvoor echter geen contractuele eisen stellen in de wetenschap, dat dit 
feitelijk geen zin heeft. In uitzonderingsgevallen, en met wederzijdse 
instemming kan er voor worden gekozen dat de studievergoeding pas na 
beëindiging van de studie en uitgesmeerd over een bepaald aantal jaren 
wordt uitgekeerd. 

• De clubkleuren zijn wit en blauw (de logo kleuren). 
 Thetis stimuleert het spelen in uniforme clubkleding voor alle teams. 
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3.2.2 Doelstellingen per team 
 
In onderstaande tabel zijn de doelstellingen per zwemgroep opgenomen: 
 

Groepen Doel  

Spelenderwijs  Max. 50 kinderen 6-10 jaar. Enthousiasmeren voor waterpolo. 

Elk jaar minimaal 20 kinderen die doorstromen naar waterpolo. 

 

2 pupillenteams < 11 Per jaar doel bepalen voor team. Minimaal twee spelers naar de 

WOC Clinics. 

 

2 pupillenteams <13  

7 tegen 7 

Per jaar doel bepalen voor team. Minimaal twee spelers naar 

WOC. 

 

1 aspirantenteam 

<15 

Per jaar doel bepalen voor team. Minimaal twee spelers naar 

WOC. 

 

1 meisjesteam <17 Per jaar doel bepalen. Minimaal één speelster naar WOC. 

 

1 jongensteam <17 Per jaar doel bepalen. Minimaal één speler naar WOC. 

 

3 damesteams D1: 1
e
 klasse district 

D2: 2
e
 klasse district 

D3: 3
e
 klasse district 

 

3 herenteams H1: 3
e
 klasse bond 

H2: 1
e
 klasse district 

H3: per jaar doel bepalen 
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1 trimzwemgroep 

 

1 triathlongroep 

 

 

 

 

Per groep max. 30 zwemmers.  

Specifieke doelen voor het trim/fit zwemmen zijn:  

 Voor hen die het betreft: Werken aan een structurele 

voorbereiding op het triatlon seizoen; kin het bijzonder de 

Gendtse Kersenfeesttriathlon. 

 het enthousiasmeren van de groep en een constante hoge 

opkomst behouden 

 een bezettingsgraad van 2 groepen van zo’n 30 zwemmers 

hanteren waarbij plezier niet in het gedrang komt met 

bezetting 

 zorg dragen en werken aan voor een hecht “Thetis”-gevoel. 

 Een voldoende deskundige trainingsinhoud evt. met 

medewerking van gasttrainers waardoor huidige leden 

voldoende worden geënthousiasmeerd. 

 Algemeen gevoel van fitheid en conditie te bewerkstelligen 

 Bieden van een volwaardig alternatief aan leden die geen 

voldoening meer vinden in waterpolo. 

 Triathlon: Doel om middels deze training binnen de 

gewenste tijd 1 km borstcrawl te zwemmen 

 Trim: Gedurende het zwemseizoen regelmatig de conditie 

testen mbv de Coopertest en daarin progressie te boeken. 

  

Scheidsrechters Minimaal één scheidsrechter per twee teams vanaf 

aspirantenniveau. 

 

W-officials Minimaal 50% van de waterpoloënde leden vanaf 16 jaar is 

opgeleid als W-official. 

 

 
 

3.2.3 Langs welke weg gaan we de doelstellingen bereiken? 
 
• Thetis biedt in ieder geval één keer per jaar aan trainers, die minimaal een 

half jaar trainen hebben gegeven als (assistent)trainer de mogelijkheid om 
cursussen als: Zwemmen voor waterpolo, Waterpolocursus 2 of 3 of 
andere relevante opleidingen te volgen en stelt als doel om elke twee jaar 
twee trainers ook daadwerkelijk op cursus te laten gaan en af te ronden.  
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• Alle waterpoloteams hebben een trainer met niveau 2/3 en een assistent-
trainer. 

• Er wordt per leeftijdscategorie gewerkt met trainingsjaarplannen, 
gebaseerd op het Meerjarig Opleidingsplan Waterpolo van de KNZB. Dit 
wordt begeleid door de technische commissie (rode draad). 

• Elk jaar worden er per leeftijdscategorie minimaal twee kinderen 
geselecteerd om naar de WOC trainingen of clinics te gaan. De ouders van 
deze kinderen worden voorgelicht en geënthousiasmeerd.   

• Indien nodig worden combinatieteams gevormd. 
• Ieder jaar stromen er ten minste twee meisjes en twee jongens vanuit 

<17 door naar de selectieteams. 
• Zowel heren 3 als dames 3 ontwikkelt zich tot een opleidingsteam waar 

jeugd zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen voor bovenliggende 
selecties én waar senioren kunnen spelen zonder hoge prestatiedruk. De 
jeugdige spelers van deze teams, trainen minimaal één keer per week 
mee met de selectie. 

• Alle waterpoloteams die competitie spelen krijgen de mogelijkheid om 
tweemaal per week gedurende een uur te trainen. 

• De jeugdteams krijgen éénmaal per week een half uur droogtraining. 
• Alle leden vanaf 17 jaar krijgen, tegen betaling van extra contributie, de 

mogelijkheid om in de zomer éénmaal per week te trainen en/of éénmaal 
per week krachttraining te doen. 

• We zoeken actief naar scheidsrechters door algemene oproepen en 
persoonlijke benadering. Het streven is om elke drie jaar minimaal één 
scheidsrechter op te leiden. 

• Thetis neemt het initiatief om iedere twee jaar een W-officialcursus aan te 
bieden, welke een verplicht karakter heeft voor de actieve waterpoloënde 
leden. 

• Met betrekking tot de uniforme kleding zal op voorstel van John en Wilco 
de verkoop in eigen beheer worden gedaan of in samenwerking met een 
regionale sportzaak. 

 
3.3 Organisatie  
 
3.3.1 Algemeen  
 

Thetis heeft veel kennis en ervaring op het gebied van zwemmen en waterpolo, 
alsmede op het gebied van organisatie en beleid. Tegelijkertijd vereist 
prestatiegerichte sport op zich een verdere deskundigheid. Naast aandacht voor 
de juiste organisatiestructuur dient bovenal centraal te staan dat de gezellige 
verenigingscultuur behouden en zelfs versterkt wordt. Alleen dan weet de 
vereniging leden aan zich te binden en te verbinden.  
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Bij de uitvoering van het beleid is het bestuur van Thetis gehouden aan: 
• De Verenigingsstatuten, als goedgekeurd door de KNZB; 
• Het huishoudelijk reglement; vastgesteld door de ALV; *) 

*)  De niet-statutair geregelde afspraken zijn vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement (te vinden op onze site). Dit huishoudelijk 
reglement zal worden uitgebreid met zaken als Pesten en Seksuele 
intimidatie. 

 Er zijn reeds twee vertrouwenspersonen aangewezen. 
 Er zal een protocol worden opgesteld naar het voorbeeld van de KNZB 

en naar een voorbeeld zoals dit binnen het onderwijsveld al wordt 
gebruikt. 

• Dit beleidsplan, na vaststelling door de ALV; 
• Besluiten van de ALV. 
 
3.3.2 Huidige structuur van de Thetis organisatie  
 
De huidige structuur bestaat uit: 
• dagelijks bestuur 
• de rode draad 
• accommodatie beheer (walburgen) 
• jeugd begeleiding en activiteiten 
• feestcommissie 
• redactiecommissie 
Het bestuur bestaat uit: voorzitter, penningmeester, secretaris, technische 
zaken, jeugdzaken, beheer accommodatie, wedstrijdsecretariaat. 
De bestuursleden nemen ook zitting in de diverse commissies om de 
samenhang en communicatie tussen de commissies (en het bestuur) te 
waarborgen. 
 
3.3.3 Uitbreiding van de organisatie 
 
Om aan de groei en de geformuleerde ambities van de vereniging het hoofd te 
kunnen bieden, zal uitbreiding van de structuur noodzakelijk blijken. 
De nieuwe structuur zal worden: 
• Dagelijks bestuur 
• De rode draad 

• Accommodatiebeheer (Walburgen) 
• Jeugdbegeleiding en -activiteiten 
• Activiteitencommissie 
• Trim/triatloncommissie 
• Middelenbeheer (materiaal en veiligheid) 
• Sponsorcommissie (werving en structurering) 
• Communicatiecommissie (clubblad, website,(social) media) 
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3.3.4 Rode draad. 
 
Het bestuur onderkent het belang van de rode draad. 

Opm: De rode draad is het overlegorgaan van trainers en coaches. 
 De rode draad adviseert het bestuur inzake competitiezaken, 

teamsamenstellingen, trainingsuren etc.  Het bestuur zal, rekening 
houdend met haar eigen verantwoordelijkheid, de adviezen van de 
rode draad overnemen. 

 De rode draad wordt aangestuurd door de rode draadcommissie, 
die door het bestuur wordt aangesteld. 

De taken van de Commissie Rode Draad: 
• Teamindeling  
• Badwaterindeling  
• Trainers per team  
• Coaches per team indeling. 
• Begeleiding van trainers en coaches 
• Kennis vergaren en doorgeven. 
• Opstellen jaaropleidingsplannen 
Als bij de samenstelling van trainingsjaarplannen professionele begeleiding 
gewenst is, zal daartoe kunnen worden besloten. 
 
4 Financieel beleid 
 
4.1 Sponsors 
 
Thetis onderkent twee soorten sponsors: 
A. Sponsors die Thetis een warm hart toedragen (b.v. omdat ze zelf lid zijn of 
hun kinderen). 
Deze sponsors verwachten geen tegenprestatie en verwachten evenmin er 
commercieel voordeel bij te hebben. Thetis heeft een beperkt aantal van deze 
sponsors; benaderd vanuit het clubblad. 
Incidenteel kunnen dergelijke sponsors ook gevraagd worden om iets voor de 
jeugd te betekenen. 
B. Sponsors die er per saldo een commercieel voordeel bij denken te kunnen 
halen. Thetis heeft zich nog niet echt gericht op dergelijke sponsors. 

 
Het bestuur zal onderzoeken of er draagvlak is voor de instelling van een 
commissie Sponsors en bij positief resultaat een dergelijke commissie instellen. 
Revenuen uit sponsorgelden komen primair ten goede aan prestatieverhoging 
van de jeugd en secundair ten goede aan algehele prestatieverhoging van de 
hele vereniging. 
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Opm: Zoals hierboven (Visie - waterpolo) al aangehaald dienen we 
voorzichtigheid te betrachten bij het werven van grote sponsors. Ook 
mag niet de situatie (kunnen) ontstaan, dat een sponsor op de stoel 
van het bestuur gaat zitten. Tenzij hij of zij door de algemene 
ledenvergadering wordt gekozen. 

 
4.2 Activiteiten, evenementen, overige inkomstenbronnen 
 
Omdat we naar verwachting te maken zullen krijgen met een terugtredende 
overheid en daarmee gepaard gaande vermindering van subsidies zal 
structureel gezocht gaan worden naar additionele bronnen van inkomsten. 
Dit zal een belangrijke taak worden van de activiteitencommissie. 
 
4.3 Betaling / onkostenvergoeding  
 
Dat Thetis de vereniging is geworden die het nu is, is mede te danken aan het 
principe dat niemand betaald wordt. 
Het bestuur hecht er aan, aan dit principe vast te houden. 
Bij het overgaan tot het betalen van kader, ook al blijft dit beperkt tot de fiscaal 
toelaatbare onkostenvergoeding, ontstaan vragen als wie wel en wie niet en 
brengt het levensgrote gevaar met zich mee dat vrijwilligers die nu alles pro 
deo doen, daartoe niet meer bereid zijn op het moment dat anderen worden 
betaald. 
 

 
 
 
 

 


