
 
Notulen  

Algemene Ledenvergadering 
ZV De Vennen 

Vrijdag 29 maart 2019 a.s. 
Aanvang : 20.00  
Locatie  : Aerobicruimte Zwembad De Vennen 
 
Aanwezig: Wim Breedveld, Els Koot, Arjan Hamelinck, Annemieke Verboom, Klaartje v/d 
Laken, Matthijs Schalk, Minet Peeters, Claudia van Parijs, Iris Akkermans, Demi Waijers, 
Corne Horsten, Johan Spronk, Anita in t Groen, Mart Graauwmans, Judy Goossens, Geert 
Huijben, Maud van Loon, Roel Hinz, Fleur Wolf, Hans Vereggen, Peter de Vet, Laura Evers, 
Erna Bouman, Rob van Uden, Manon van Leysen, Rachel de Vet, Bert Evers, Raoul van 
Ginneken, Mark Lodewijks. 
 
1. Opening en welkom   
 
2. Mededelingen van de voorzitter 
- Avg is doorgevoerd 
- Er is door het bestuur besloten om de samenwerking met de combinatie functionaris te beëindigen. 
Afgesproken dat indien nodig er contact opgenomen wordt 
- in overleg met zc en wpc zijn er wijzigingen doorgevoerd op gebied van trainingen, trainers e.d.  
- er is weer een voltallige pr commissie die is opgezet door Steven Hofstee waarvoor dank 
- een nota door de voorzitter over druggebruik binnen de vereniging wordt voorgelezen. Besloten 
wordt om deze notitie later naar alle leden te verzenden inclusief naam contactpersoon novadic-
kentron en vertrouwenspersoon van GGD.  
- in september jl. gesprek geweest door vz en penningmeester met nieuwe wethouder van 
sportzaken van gemeente Dongen. Nieuwe sportnota is in voorbereiding, wij komen daar als 
vereniging soepel uit omdat het vooral aanstuurt op gezamenlijk gebruik van locaties, wat in het 
geval van het zwembad wat lastig is.  
 
3. Ingekomen stukken  
Officiële afmelding: pedro en timo koreman, miranda beerens, franz wolf, Sacha kimenai, merel v/d 
heijkant..  
 
4.  Notulen van  Algemene ledenvergadering 20 april 2018 zie website www.zvdevennen.nl 
Geen op of aanmerkingen 
Notulen worden gearresteerd.  
 
   
5. Van het bestuur en de commissies  
Wpc: bestaande uit raoul, minet, maud en Laura, kerntaak om voorwaarden te scheppen dat we 
lekker kunnen waterpoloen. In seizoen 2017/2018 is er gespeeld met2 damesteam, 3 herenteams en 
2 jeugdteams. 
Voor seizoen 2018/2019 komt er een extra jeugdteam erbij. Aanwas is 10% met name door toename 
jeugdspelers. De 2 eerste teams trekken ook nieuwe spelers aan vanwege hun niveau. Afgelopen jaar 
6 nieuwe scheidsrechters mogen begroeten en 15 senioren zijn geslaagd voor hun w official. 
Trainingen worden verzorgd door: Rob van Uden (tot dec was dat Marcel Verhagen) en Klaartje van 
der Laken, jeugd wordt getraind door Remco, Fleur en Peter. 
  



PR: bestaat uit  luuk van loon, koen haast, tom Wolff en steven hofstee, de pr commissie draait volop 
en naar tevredenheid alle sponsoren zijn behouden.  
 
AC: bestaat uit Manon, Maud van Loon en Renee en Judy zijn toegetreden tot AC nadat Ilona en Alex  
afscheid namen. Diverse activiteiten worden jaarlijks herhaald. Dit jaar zal de pubquiz op 17 mei zijn.  
 
ZC: bestaat uit Johan Spronk, Anita in t Groen en Patricia Holverda. Afscheid genomen afgelopen 
seizoen van Ine Spijkers, Marc van Geijn, Paul van Oers en Ilse Laurijssen. Ivm enige bezuinigingen is 
er afscheid genomen van Els de Jong en Marcel Harteveld als trainers. 
Er zijn helaas nog maar 20 zwemleden voor een wedstrijd competitie waardoor er in 2018-2019 geen 
competitie gezwommen is.  
Er was geen deelname aan Brabantse Winterkampioenschappen, wel aan de regionale 
zomerkampioenschappen helaas geen medailles gewonnen. In de zomerperiode nam Rick in t groen 
deel aan een aantal open water wedstrijden.  
Er zijn minioren-swimkick en minioren-junioren waarvan de beste 18 mee mogen doen aan de 
minioren kring finale in Eindhoven. 
Helaas was er in 2018 geen DOKA dit ivm wisseling in zc, hopen dit voor het volgende seizoen wel 
weer te plannen.  
 
 
 
 
6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019  
 
2018 was positief jaar, 4000 euro positief gedraaid, dit nav negatieve begroting en de daaruit 
vloeiende maatregelen. Begroting 2019 is ook positief dat als het gehaald wordt we weer een positief 
vermogen.   
Vraag van dhr Breedveld hoe het zit met de toekomst van het zwemmen als er daar een krimp is. 
Voorzitter antwoord dat er voldoende aanwas is bij het sterrenplan en dat we ten alle tijden een 
zwemvereniging zullen blijven.  
 
7. Verslag kascontrolecommissie  
Op 13 maart 2019 Annemiek Verboom, Steven Hofstee en Corne Horsten kascontrole gedaan. 
Samenvattend: er zijn steekproefsgewijs controles gedaan, dat sloot aan bij de balans.  
Dechargeren voor boekjaar 2018 
 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar: Steven Hofstee (dit omdat hij nu in PR zit en daarmee deel uitmaakt 
van het bestuur)  
Aftredend: Corne Horsten verkiesbaar en herkozen voor periode van 2 jaar. 
Verkiesbaar benoeming Arjan Hamelinck  
 
9. Pauze  
 
10. Jubilea  
Afwezig Miranda (25jr), Denice en Sacha (12.5) 
Gehuldigd: Mark lodewijks (25 jaar), Matthijs Schalk (12.5), Sam Barends(12.5)  en de voorzitter Bert 
Evers.  
 
 
 



11. Af- en aantreden bestuursleden  
 
Aftredend:  B. Evers, voorzitter, herkiesbaar voor 3 jaar  
Verkiesbaar:     E. Bouman,  secretaris, benoemd voor 1 jaar  
 
12. Rondvraag  
Annemiek: opgevallen dat er mensen helaas 1 april hun lidmaatschap opzeggen vanwege kosten 
kwartaal contributie. Hiermee komen de waterpoloteams in de problemen omdat de competitie niet 
afgemaakt wordt. Zou het mogelijk zijn om 1 maand contributie te betalen.  
Antwoord voorzitter: we nemen het mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering 
Corne: waardeer standpunt over druggebruik maar hoe zit het met de mogelijke boete? 
Antwoord voorzitter: hopen niet op dat punt uit te komen en het kan mogelijk iets zijn zoals w official 
boetes, vooralsnog maken we ons gigantisch zorgen over wat er gebeurt is. Wij zien dit als 
wangedrag en dit wordt besproken in het huishoudelijk reglement.  
Dhr. Breedveld: wenst bestuur succes en heren een mooi resultaat toe.  
 
13. Sluiting  
13 april hebben we een slotavond voor iedereen dus wees welkom. 
 
 
 


