
 

 
 

Karin Schouwink, vanaf mijn zevende lid geworden van WZ&PC. Eerst bij de recreatieve afdeling, 

daarna door naar wedstrijdzwemmen. In die tijd heb ik veel mee mogen maken, van deelname aan 

NK’s tot wedstrijden in het buitenland (Duitsland en Engeland). Een super gezellige, leuke maar 

intensieve tijd. Ik heb er veel vriendinnen aan overgehouden.  

In deze periode heb ik ook mijn trainersdiploma gehaald en ben trainer geweest bij de recreatieve 

afdeling en de triatlon afdeling van WZ&PC.  

Rond mijn 18e heb ik de overstap gemaakt naar Waterpolo omdat ik in teamverband wilde trainen en 

wedstrijden wilde spelen. Ook bij waterpolo ben ik trainer en coach van een jeugdteam geweest.  

Afgelopen jaar heb ik als lid van de adviescommissie een bestuurlijk advies gegeven over WZ&PC aan 

de secretariaten en de KNZB. Momenteel zit ik in de kledingcommissie voor een uniforme kledinglijn 

voor alle leden en vrijwilligers van WZ&PC. 

 

Ik ben competitief in gesteld, met wedstrijdzwemmen ben ik naar de A-competitie gepromoveerd. 

Met het damesteam ben ik gepromoveerd en kampioen geworden. Maar zonder de juiste sfeer en 

gezelligheid kan dit niet. Iets wat ik als coach van het jeugdteam de spelers ook heb meegegeven, zo 

zijn we kampioen geworden. Daarnaast heb ik een aantal jaren in de waterpolocommissie gezeten. 

 

Ik heb alle drie de afdelingen doorlopen, daarom kan ik zeggen dat WZ&PC een hele mooie 

zwemvereniging is. Dat gun ik iedereen, zeker elke jongen en meisje. Wat is er mooier en leuker  

om plezier te hebben, te kunnen genieten en bewegen binnen de drie de afdelingen van WZ&PC? 

 

Daarom wil ik wederom een bijdrage leveren aan mijn vereniging. Nu op bestuurlijk niveau voor de 

verdere ontwikkeling van WZ&PC. In mijn dagelijks leven ben ik manager bij de overheid waarbij ik 

leiding geef aan een groep van 20 medewerkers. Ik ben betrokken bij het bepalen van missie, visie en 

strategie binnen mijn bedrijfsonderdeel. In de uitvoering daarvan dien ik rekening te houden met 

verschillende belangen bij het maken van de juiste keuzes. Hierbij ben ik een verbinder, een 

peoplemanager. 

 

Mijn verleden en heden binnen de vereniging en mijn expertise in het dagelijks leven maken dat ik 

een goede bijdrage kan leveren aan de toekomst van WZ&PC in de rol van voorzitter, secretaris of 

algemeen bestuurslid! 

 


