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Jaarverslag 2013 
Bestuur  

  
Samenstelling  

Het jaar 2013 werd in de volgende samenstelling begonnen 

Voorzitter Bert Evers 

Secretaris Hans Vereggen 

Penningmeester Adri Kouwenberg 

Lid / Afgevaardigde namens de zwemcommissie Pedro Koreman 

Lid / Afgevaardigde namens de waterpolocommissie Bas Vereggen 

Lid / Afgevaardigde namens de activiteitencommissie  Lian Lanslots 

Lid / Afgevaardigde namens de pr-commissie Raoul van Ginneken/vacant 

 

Tijdens de ALV op 12 april 2013 werd afscheid genomen van Hans en Bas Vereggen. Hans werd als 

secretaris opgevolgd door Franz Wolf, de WPC-plaats van Bas werd zonder vaste benoeming bij 

toerbeurt ingenomen door Roel Hinz en Raoul van Ginneken.  Harm Dankers werd als afgevaardigde 

van de pr-commissie in het bestuur benoemd. 

 

Bestuursvergaderingen  

Het bestuur kwam in 2013 tien keer in vergadering bijeen. In die vergaderingen passeerden vele 

onderwerpen de revue maar met name de financiële situatie was een constante factor tijdens iedere 

vergadering. Die moeilijke situatie is ook aanleiding geweest om naast de gebruikelijke voorjaars-ALV 

in 2013 een extra ALV uit te schrijven waarin met name enkele financiële maatregelen zijn 

aangekondigd of toegelicht. 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De eerste ALV vond plaats op vrijdag 12 april en werd door 43 leden bezocht.  In Bart Zweekhorst, 

Remco Jonkers, Manon van Leijsen (allen 12,5 jaar lid), Ingrid Pijnenburg (40 jaar) en Jan Haast (50 

jaar) werd een aantal jubilarissen gehuldigd waarbij Ingrid werd benoemd tot erelid.  Diezelfde eer 

viel Hans Vereggen te beurt uit dank voor zijn jarenlange inzet in meerdere functies en voor zijn 

donatie van € 3.400 als resultaat van de door hem opgezette en voltooide 10 kilometer-

zwemsponsortocht. Uit waardering voor hun zwemprestaties was er ook speciale aandacht voor Eva 

van Ginneken en Amy van Lier. 

Vanwege de behoorlijke financiële problemen, met een begroot tekort van € 3.675, werd een nieuwe 

ALV toegezegd. 

Tijdens die tweede ALV op vrijdag 29 november , bezocht door 32 leden, werd een aantal voorstellen 

op financieel gebied gedaan, alle vanuit de gedachte ‘de gebruiker betaalt’. Die voorstellen hebben 

o.a. geleid tot een nieuwe wijze van contributievaststelling, neergelegd in het Huishoudelijk 

reglement. 

 

 

Vermeldenswaardige gebeurtenissen door het jaar heen. 

- Tot grote ergernis van velen is de website gedurende vele maanden uit de lucht geweest. Tijdens 

de ALV van 29 november kon gemeld worden dat door Bart Poelmans, Renee Nieuwenhuizen en 

Bas Vereggen hard gewerkt was aan een vernieuwde site welke inmiddels in de lucht was 

gegaan. 
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- Er is gewerkt aan het creëren van een  zo veilig mogelijke vereniging, m.n. Lian Lanslots heeft zich 

georiënteerd op de noodzaak en  mogelijkheden van vertrouwenspersonen en de diverse 

protocollen t.a.v. (sexuele) intimidatie. 

- Naast de zwemjeugd die al enkele jaren de grens over trekt voor deelname aan wedstrijden zijn 

dit jaar ook 8 jeugdpoloërs buiten de landsgrenzen actief geweest. Tessa, Sacha, Deborah, Ilse, 

Daphne, Matthijs, Thijs en Tom brachten de eerste week van de zomervakantie door in het 

Kroatische Split waar ze met hun teamgenoten van het WOC-Zuid de nodige zonnige trainings- 

en wedstrijduren maakten. Voor velen een speciale ervaring. 

- Door de ledenadministratie en de penningmeester zijn weer stappen gezet in het zo goed 

mogelijk vullen van het administratiesysteem zoals de zwembond dat hanteert, stappen die o.a. 

moeten leiden tot een sluitend systeem van (leden)administreren, boekhouden en incasseren.  

- Met de directie van het zwembad en het bestuur van de exploitatiemaatschappij zijn goede 

afspraken gemaakt welke de continuïteit van zowel club maar ook van het bad zeker ten goede 

zijn gekomen. 

  

Presentje voor vrijwilligers 

Tijdens en na de clubavond van december werden door de commissieafgevaardigden de presentjes 

voor vrijwilligers uitgereikt, een fraai koeltasje voor de warme uren binnen en buiten de 

zwembadmuren.  

 
Zorgpunt / Dankwoord  

Als geen ander weet het bestuur dat een vereniging geen bestaansrecht kent zonder de inzet van  

vrijwilligers. Een punt van zorg is wel dat die vrijwilligers steeds moeilijker te vinden zijn. Daarin is De 

Vennen niet uniek maar het kan wel een probleem worden. Daarom langs deze weg nog maar eens 

een gemeend dank je wel aan hen die het mogelijk maken wat de leden binnen de vereniging aan 

plezier beleven en aan sportieve prestaties laten zien. 

 

Namens het bestuur van ZV De Vennen 

De secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


