MISSIE
HPC Heemstede is een zwemvereniging met een lange historie die kostenneutraal
opereert. De club bestaat al meer dan 100 jaar en heeft altijd een belangrijke sportieve
functie gehad in de regio. HPC Heemstede wil vandaag de dag voor Heemstede en
omgeving dé zwemvereniging zijn waar leden op een ontspannen wijze de
wedstrijdzwemsport kunnen aanleren en beoefenen.
HPC is een vereniging waar, naast technisch goed leren wedstrijdzwemmen, het werken
aan conditieopbouw, persoonlijke aandacht en gezelligheid centraal staan. Bij HPC
Heemstede is er ruimte voor individuele aandacht en kan iedere zwemmer zichzelf zijn.
Zowel zwemmers die meedoen aan de Nationale Zwemcompetitie en regionale en
nationale junioren- en miniorenwedstrijden als leden die op recreatief niveau willen
zwemmen, kunnen bij HPC werken aan hun persoonlijke doelstellingen. HPC wil de
jongste jeugd enthousiasmeren voor de zwemsport en bij hen de passie voor de
wedstrijdzwemmen stimuleren zodat zij nog jaren plezier zullen hebben van deze
gezonde manier van bewegen.

VISIE
Onze zwemtrainers hebben een passie voor water en staan dagelijks langs de badrand
om de wedstrijdzwemsport op een positieve en deskundige manier over te dragen,
beginnende zwemmers de techniek aan te leren, en de techniek van verder gevorderde
zwemmers te verbeteren. Wij willen onze leden helpen op sportief gebied het beste uit
zichzelf te halen, maar zien prestaties niet als doel op zich. Wij proberen onze leden mee
te geven dat jezelf uitdagen en verbeteren belangrijker is dan winnen. Bij HPC laten wij
zien dat plezier en prestatie goed samen kunnen gaan; wij hebben ondertussen een
aantal minioren die tot de snelste zwemmers van de regio behoren.
HPC komt op regionaal niveau mee met de middenmoot en wil het niveau waarop de
club zwemt de komende jaren consolideren.
HPC heeft de laatste jaren een grote aanwas van jonge zwemmers. De trainers en het
bestuur hebben zich ten doel gesteld deze groep blijvend aan HPC te binden door te
verbinden. Dit doen wij door:
•
•
•
•
•
•

Een uitdagend, afwisselend en op persoonsniveau toegespitst trainingsprogramma,
waarin er aandacht is voor zwemmers op elk niveau.
Om leden te inspireren en nieuwe vaardigheden aan te leren organiseert HPC
jaarlijks een trainingskamp.
Jaarlijks een of meerdere clinics tijdens de reguliere trainingsuren te geven.
Het inschrijven op leuke ‘extra’ wedstrijden. Naast het minioren- en juniorencircuit
en de Nationale Zwemcompetitie wordt elk jaar op een aantal sfeervolle extra
wedstrijden ingeschreven die inspirerend zijn voor het hele team.
Deelname aan de de Internationale Zwemcup in Hagen (Duitsland), een 2-daags
zwemtoernooi in een bad met Olympische afmetingen.
De HEG (HPC En Gezelligheid). Een commissie van leden die leuke activiteiten
buiten het zwembad organiseert zoals spelmiddagen en filmavonden.

