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Bestuur
Terugblik op 2016

Vernieuwde website lanceren.
Het heeft iets langer geduurd dan was voorzien maar inmiddels draait de
nieuwe website naar tevredenheid.
De website is makkelijker te vinden en de informatie over de vereniging is
makkelijker terug te vinden. Het grootste voordeel zien we echter in de
mogelijkheid dat we met een grotere groep mensen berichten kunnen
plaatsen op de site (al wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt).

Leden werven.
2016 was niet het beste jaar voor ons ledenbestand. In het 4e kwartaal van
hadden we 162 betalende leden. Dit is 5 minder dan een jaar eerder. Als we
echter kijken naar het 1e kwartaal van 2017 dan hebben we 169 betalende
leden en dit is er maar 1 minder dan een jaar eerder.
Wat we wel merken is dat door de nieuwe website mensen de vereniging
gemakkelijker gevonden krijgen en er meer aanvragen voor info / proeflessen
binnen komen.
De tendens van een teruglopend aantal leden lijkt een halt te hebben
gekregen maar dit blijft een punt van aandacht.

Actief betrokken zijn bij de plannen voor een nieuw zwembad.
We hebben de voortrekkersrol genomen om samen met de gemeente, KNZB
en  alle andere verenigingen die gebruik maken van het zwembad in Veghel,
St. Oedenrode of Schijndel te kijken naar de wensen voor zwemwater in
Meijerijstad.
Aangezien er geen concrete plannen gemaakt konden worden voordat de
nieuwe gemeente Meijerijstad een feit was heeft dit op een lager pitje
gestaan.
Nu is de tijd om hier weer mee aan de slag te gaan.

Doelstelling 2017

Door het vertrek van 3 bestuursleden zal het bestuur zich de komende tijd
voornamelijk bezig houden met de vereniging draaiende houden. Er zullen
meer taken / verantwoordelijkheden naar de afdelingen geschoven worden.

Het bestuur zal blijven proberen zoveel mogelijk bij de plannen voor een
nieuw zwembad betrokken te blijven.
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PR en Sponsor commissie
2016:
De PR afdeling is komen te vervallen. De belangrijkste taken zijn
overgenomen door het bestuur.

Website & social media

De nieuwe website is in de lucht. Het is nu makkelijker om berichten te
plaatsen. De verantwoordelijkheden van het up-to-date houden is nu naar de
afdelingen verschoven waardoor de belasting bij het bestuur minder is.

Jaarboek

Het jaarboek is evenals vorig jaar in digitale vorm naar onze leden verstuurd.
De inhoud staat ook op de website en we bekijken of het nuttig is om in deze
vorm verder te gaan. Een beknopter boekje of een speciaal boekje voor
nieuwe leden kan een optie zijn.

Folder

De Nautilus folder wordt bij de diploma uitreiking aan een ieder die zijn
diploma haalt meegegeven, zodat men kan bekijken of Nautilus misschien
een vereniging is, welke wat voor de zwemmer kan betekenen.

Doelstellingen 2017

Website levend houden. Het is van groot belang de website levendig te
houden zodat alle leden bewust zijn dat hier de laatste info van de vereniging
te vinden is.
De folder die uitgedeeld wordt bij het diploma zwemmen een facelift geven
zodat deze nog beter aansluit bij de doelgroep. Wellicht de huidige folder
blijven gebruiken voor de meer algemene doelgroep.
De sponsor contracten lopen aan het einde van het seizoen 2017-2018 af.
We zullen nu moeten starten met het zoeken en vastleggen van het vervolg.
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Zwemafdeling
Terugblik op 2016

Het Sterrenplan
Het sterrenplan is nog steeds een populaire manier om na het behalen van je
zwemdiploma door te gaan met zwemmen. De speelse en gevarieerde
trainingen houden het aantrekkelijk voor de jongste zwemmers.
In 2016 hebben we de blokken wederom goed gevuld gehad en ook via Sjors
Sportief hebben we hier weer nieuwe leden binnen gekregen.
Het dreigend tekort van trainers is met de komst van Roelof, Jan en Mark
weer van de baan.

Minioren
Naast het sterrenplan zijn de minioren de kweekvijver van de vereniging.
Zowel vanuit het sterrenplan als rechtstreeks komen er nieuwe zwemmers bij
de minioren. Het aantal instromers is in 2016 wel iets toegenomen maar het
aantal minioren staat nog lang niet op het pijl dat we voor ogen hebben.

Jeugd Junioren Senioren (JJS)
Ook in 2016 is deze groep weer iets groter geworden.

Door het vertrek van enkele talenten hebben we sportief gezien een flinke
aderlating moeten laten. Ook de vele wisselingen van trainers voor de groep
hebben niet positief bijgedragen.
In de verenigings competitie zijn we in het seizoen 2015-2016 weer in de
middenmoot geeindigd. Voor dit seizoen staan we strak onderaan en zal
degradatie niet meer te voorkomen zijn.
In de klassement competitie hebben we verschillende medailles gewonnen en
ook bij de diverse Brabantse kampioenschappen waren we weer
vertegenwoordigd en wisten we zelfs enkele podium plaatsen te behalen.
Voor veel zwemmers was in 2016 de 24 uurs marathon in St. Oedenrode het
hoogtepunt.

Masters
De masters is een grote groep met een even groot uiteenlopend niveau. Dit
vraagt een enorme flexibiliteit van trainers maar steeds weer lukt het om voor
ieder een geschikte training te maken.
Een klein groepje van de masters doet mee aan de master wedstrijden en
boekt hier zo nu en dan verassende resultaten mee. 5 van onze masters
hebben aan de EMK in Londen deelgenomen.
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Borstcrawlgroep
De borstcrawl groep is meer een verlengstuk van de masters. Iedereen die
kennis komt maken met de borstcrawlgroep besluit al snel om lid te worden bij
de masters. Toch willen we deze naam in leven houden omdat dit
aantrekkelijk werkt om leden te werven.
Het extra trainingsmoment heeft een betere spreiding van de zwemmers tot
gevolg zodat het ook op de andere trainingsmomenten niet te druk wordt.

Doelstellingen 2017

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De focus voor 2017 zal dus met name
liggen op een toename van leden bij de minioren. We zullen de nodige
creativiteit uit de kast moeten trekken om hier iets aan te doen.

Door trainers te begeleiden en meer met vaste trainers te werken willen we de
sportieve prestaties weer een boost geven.
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Snorkel afdeling
Terugblik op 2016

Het snorkelen was de meest populaire sport bij het sport kennismaking
project (Sjors Sportief) van de scholen. Als resultaat hebben we hier enkele
nieuwe leden aan over gehouden. We hebben in 2016 een duidelijke toename
in het aantal snorkelaars gezien.
Het trainersprobleem dat we aan het eind van het vorig seizoen hadden is
met de inzet van Wouter en Melvin ook onder controle.
Ook zien we belangstelling van buitenaf toenemen. De opzet van de
trainingen en het enthousiasme van de trainers slaat duidelijk goed aan bij de
leden. Grootste probleem bij het werven van nieuwe leden is dat de
mogelijkheid tot instroming slechts 1x per seizoen is.

Doelstelling 2017

Door de opzet van de training aan te passen willen we de mogelijkheid
crieeren om meerdere malen per seizoen (2, 3 of 4 maal) in te kunnen
stromen. Hiermee willen we voorkomen dat potentiele leden eerst een half
jaar (of zelfs langer) moeten wachten alvorens ze aan kunnen sluiten bij onze
vereniging.
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Waterpolo afdeling
Terugblik op 2016

De waterpolo afdeling van Nautilus bestaat uit 1 herenteam die enthousiast
het spel beoefenen. Het is een hecht team die dit spelletje al jarenlang
beoefend en met zo nu en dan wat jongere aanwas.

Het doel is altijd om meer interesse te creëren voor waterpolo en nieuwe
deelnemers enthousiast te maken, hiervoor hebben we een oproep
geplaatst binnen de vereniging voor trainingsmaatjes. Om ook leden van
Nautilus een mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de
waterpolotraining. Hierop zijn inmiddels enkele reacties op geweest, maar er
is nog ruimte... TC waterpolo blijft actief verder zoeken naar mogelijkheden.

Uiteraard willen we zoveel mogelijk wedstrijden winnen maar het sociale
aspect van deze teamsport is minstens net zo belangrijk. De zogenaamde ‘5e

periode’ wordt dan ook nooit overgeslagen.

Doelstelling 2017

Een manier vinden om de trainingen aantrekkelijker te maken zodat deze
beter bezocht zullen worden. Een samenwerking met de zwemafdeling of met
een andere vereniging behoren hierbij tot de reële opties.


