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Jaarverslag van de Castricumse Invaliden Sportclub 2020. 
 
In 2020  kreeg de C.I.S, net als de rest van de wereld te maken met Covid-19. Dit had grote gevolgen 
voor onze vereniging en het gebruik van het zwembad. Vanwege het potentiële besmettingsgevaar 
hebben wij 24 van de 40 weken niet gezwommen.  
Tijdens de avonden die we vanaf maart wel gezwommen hebben, hadden we te maken met de dan 
geldende coronamaatregelen. Er is veel overlegd geweest binnen het bestuur en met de directie van 
het zwembad over het wel of niet kunnen zwemmen. Dit was voor het bestuur elke keer een moeilijke 
beslissing omdat we rekening moesten houden met de veiligheid en gezondheid van onze leden. Alle 
leden zijn gedurende het hele jaar op de hoogte gebracht via diverse gemailde brieven. 
Verder is 2020 ook het jaar waarin Peter Jonker na ruim 20 jaar voor onze vereniging actief te zijn 
geweest, helaas, afscheid nam als voorzitter van de C.I.S. 
 
Bestuurssamenstelling. Penningmeester Edwin Steeman, algemeen bestuurslid Sandra Dieleman, 
algemeen bestuurslid Ellen Meij en secretaris Gerard Spil. Peter Jonker was voorzitter tot en met de 
algemene ledenvergadering en is tijdens deze vergadering, afgetreden. Wij zijn dus naarstig op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. 
 
De Natte Ploeg bestond uit Ellen Meij, Sandra Dieleman, Bart Draafsel, Trees Floris, Marieke Saat, 
Gerard Spil, Ciska Velzeboer en Len van der Maarel. 
 
Aan de kassa zagen we gelukkig de vertrouwde namen Lies van der Stoop, Annie Castricum (even 
afwezig maar gelukkig weer terug) en Jan van Leeuwen. 
 
De jaarvergadering vond dit jaar niet plaats op de geplande 23 april, maar werd uitgesteld tot 18 
november. Via een enquête zijn de leden gevraagd om hun mening te geven over de te behandelen 
agendapunten. 22 van hen hebben gereageerd door het vragenformulier ingevuld terug te zenden via 
de mail of uitgeprint per post. De uitkomsten van de enquête zijn besproken in de bestuursvergadering 
waar het volledige bestuur via Zoom bij aanwezig was. 
 
Bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft 6 maal vergaderd en wel op 11 februari, 13 en 26 mei, 12 
augustus, 20 oktober en 18 november. 
 
Er is 17 keer gezwommen met een trouwe opkomst van gemiddeld rond de 35 zwemmers per avond. 
23 keer kon het zwemmen niet doorgaan vanwege besmettingsgevaar. Hiervoor heeft het bestuur 
een compensatie voorstel gedaan aan de leden, in de vorm van een korting, op de te kopen jaarkaart 
van 2021. 
 
Het ledental is t.o.v. van 1-1-2020 dit jaar met 1 gestegen naar 78. We zijn dus weer gegroeid maar 
onze situatie is nog steeds kwetsbaar. We zullen ook dit jaar weer hard moeten werken om het 
ledental te vergroten om daarmee een solide basis voor de toekomst te leggen. Ons doel is om in 
2021 naar 85 leden te groeien. 
 
P.R. We hebben geprobeerd om de facebookpagina van de C.I.S. ook in 2020 zoveel mogelijk up-to-
date te houden. 
Het was de wens van het bestuur om het geld verkregen door de sponsoractie van supermarktketen 
Deen te gebruiken om de website van de C.I.S. te vernieuwen, daarom zijn we een verbinding 
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aangegaan met Terluin Webdesign. Zij nemen deze klus op zich de komende jaren. De website blijft 
www.zwemvereniging-cis.nl  
 
Ook zijn wij te vinden op de website www.unieksporten.nl. 
We hebben goed contact met Irene Zijlstra. Zij is van Steunpunt vrijwilligerswerk Castricum en staat 
ons bij in ons Pr-werk, en onze zoektocht naar vrijwilligers en nieuwe leden. 
Verder is vanuit de gemeente buurtcoach Joyce van Tunen voor ons actief. Zij weet contact te leggen 
met mensen die tot onze doelgroep behoren. 
Maar de beste pr is en blijft toch de mond-tot-mondreclame die wij als clubleden met zijn allen kunnen 
doen. 
 
Verder.  
-6 november: De Rabo Clubsupport feliciteert de C.I.S. met een bijdrage van € 674,90. Dit jaar is er 
geen feestelijke uitreiking vanwege corona-maatregelen. 
-In september haalt de C.I.S via een sponsoractie van supermarktketen Deen  € 1500,- binnen. 
Onze dank gaat uit naar degene die ons gesteund hebben hierin. 
-In december lezen we in weekblad van Castricum dat er een nieuw zwembad komt. Of de locatie 
veld 2 of 5 wordt van FC Castricum is nog de vraag. Het college van Burgemeester en Wethouders 
maakt 26 januari 2021 een voorkeurslocatie bekend. De gemeenteraad neemt hierover op 11 
maart a.s. een besluit. 
 
De entree- en abonnementsgelden zoals vastgesteld per 1 januari 2020 zijn: 

Jaarkaart:  Volwassenen 
   Kinderen 
   Begeleider 
   Turks bad 

€ 80,00 (incl. € 15,00 lidmaatschap) 
€ 80,00 (incl. € 15,00 lidmaatschap) 
€ 65,00 
€ 36,00 
 

Losse verkoop: Volwassenen 
   Kinderen vanaf 0 tot 4 jaar 
      4 t/m 12 jaar 
      13 jaar en ouder 
      Turks bad 

€ 3,20 
€ gratis 
€ 2,00 
€ 3,20 
€ 1,50 
 

Lidmaatschap    € 15,00 
 

 
 
 
Dit was het verslag 2020 opgemaakt door Gerard Spil. 
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