
Notulen 
Algemene Ledenvergadering 

ZV De Vennen 
 
Algemene ledenvergadering ZV de Vennen,  vrijdag 8 april 2022 
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie  : Aerobicruimte Zwembad De Vennen 
 
 
Aanwezig: Wim Breedveld, A. Verboom, Maud van Loon, Ingrid Pijenburg, Anita in ‘t Groen, 
Toon den Ouden, Mieke v/d Heijkant, Franz Wolf, Pascale Naalden, Audrey de Graauw, 
Corné Horsten, Kevin Koreman, Jenny van Dongen, Steven Hofstee, Dirk Luijten, Arjan 
Hamelinck, Minet Peeters, Karlijn v/d Heyden, Rick Bernaards, Stijn van Hest, Tom Wolf, 
Casper Broecks, Renée Nieuwenhuizen, Koen Haast, Fleur Wolf, Geert Huijben, Merel v/d 
Heijkant, Raoul van Ginneken. Manon van Leijsen 
Bestuur: Bert Evers, Mark Lodewijks en Erna Bouman  
 
1. Opening en welkom  
- Welkom door de voorzitter. Fijn dat we nu na 3 jaar weer fysiek samen mogen komen voor 

een algemene ledenvergadering. De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor.  
 
2. Mededelingen  
- De voorzitter start met een trieste mededeling: het plotselinge overlijden van onze oud-

voorzitter, de heer Jan Zweekhorst. We houden staand een minuut stilte ter nagedachtenis 
aan hem.  

- Overdracht van de ledenadministratie heeft plaatsgevonden van Marja Evers naar Maud van 
Loon. Marja is bedankt voor haar jarenlange inzet door middel van een bos bloemen. 

- Vorige week is er een flyer verstuurd bij het Weekblad voor Dongen met de bedoeling om 
nieuwe leden te werven.  In de afgelopen coronaperiode zijn er 20 à 25 leden vertrokken. Dat 
is toch zo’n 10%.  

- Door middel van het initiatief “Sjors Sportief” wordt in samenwerking met de gemeente en 
alle basisscholen ook geprobeerd aan nieuwe leden te komen. 

- Peter Verhoof, bedrijfsleider/directeur van de B(innen)S(port)A(ccommodaties) Dongen, 
heeft onlangs afscheid genomen. Zijn functie is overgenomen door Alfons van der Pluym. We 
zijn blij met de goede samenwerking de afgelopen jaren en hopen die zo voort te zetten.  

 
3. Ingekomen stukken  
- Afmeldingen: Laura Evers, Peter de Vet, Mikey van Vugt, Bernard Oerlemans, Dianne  

Oerlemans, Tessa Kimenai, Felica van Zanten, Hans den Boer en Elly Mulder 
 
4. Notulen afgelopen jaren 
 
Notulen van Algemene ledenvergadering 29 maart 2019 (boekjaar 2018) 
Besluitvorming algemene ledenvergadering 2020 (boekjaar 2019), conform 
Corona-update d.d. 22-6-2020 
Besluitvorming algemene ledenvergadering 2021 (boekjaar 2020), conform 
Corona-update d.d.26-04-2021 
  
- Notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld. 



 
5. Van de commissies 
- Zwemcommissie: 

Deelname aan het Sterrenplan gaat mede door Sjors Sportief na corona weer de goede kant 
op. Inmiddels zit deze groep ongeveer op 20 kinderen 
De groep van de Kickstart groeit sneller. De Kickstart is vlak voor coronatijd opgestart om de 
doorstroming naar de verschillende mogelijkheden bij de vereniging te verbeteren. Deze 
kinderen krijgen een mix van zwemmen, waterpolo en sport & spel. Leeftijd is vanaf 8 t/m 11 
jaar.  De groep bestaat momenteel uit 47 kinderen. De communicatie voor deze 
Kickstartgroep wordt verzorgd door Fleur Wolf 
Bij de wedstrijdgroep en masters is het aantal leden stabiel gebleven. De wedstrijdgroep is e

 chter nog veel te klein om deel te nemen aan de KNZB-competitie. 
 Overige wedstrijden zijn helaas maar mondjesmaat doorgegaan. 

Er wordt wel geprobeerd met meerdere verenigingen een driekamp te organiseren. 
Commissie bestaande uit Audrey de Grauw, Anita in ’t Groen en Sander Bos kan nog 
ondersteuning gebruiken.  
De voorzitter benadrukt dat er hard gewerkt wordt door de zwemcommissie en dat deze 
commissieleden het zeer zeker verdienen om extra ondersteuning te krijgen. Hij doet meteen 
een oproep aan aanwezigen om daaraan een steentje bij te dragen 

 
- Waterpolocommissie: 

De afgelopen 2 jaar hebben vooral in het teken gestaan van corona. Er is met man en macht 
geprobeerd zoveel mogelijk aan te bieden om leden actief te houden. Dit was 
crisismanagement vanwege het veelvuldig veranderen van de maatregelen. De competitie 
2019/2020 is niet afgemaakt, 2020/2021 zijn er maar een paar wedstrijden geweest en 
afgelopen competitie 2021/2022 is vol goede moed gestart en met wat onderbrekingen is 
zo’n 2/3 van de competitie gespeeld.  
Bezetting waterpolocommissie is veranderd. De WPC heeft afscheid genomen van Laura 
Evers en bestaat nu uit de volgende commissieleden: Raoul van Ginneken(voorzitter), Maud 
van Loon, Bart Zweekhorst, Brenda van Riel en Arjan Hamelinck.  

 
- Activiteiten commissie: 

Op 17 en 18 juni a.s. zal het verenigingsweekend plaatsvinden voor alle leden. Vrijdag 
beginnen we op het terrein van zwembad “de Vennen” met het kamp voor de kinderen 
onder de 18 en eindigen dan zaterdag 19.00uur met een bbq. Alle overige leden zijn welkom 
vanaf de bbq waarna er een feestavond volgt met als thema “zomercarnaval”. Hiermee komt 
het kamp van september dit jaar te vervallen. We willen in het vervolg proberen het 
kampweekend in te plannen voor de zomervakantie.   

 
- PR -commissie: 

Aan het begin van de coronaperiode zijn we in september 2020 begonnen met het uitrollen 
van de nieuwe kledinglijn. Door alle coronamaatregelen heeft dat bijna twee seizoenen 
geduurd. Degenen die nog geen kleding hebben kunnen gaan passen en bestellen bij 
Intersport in Oosterhout. De sponsorbijdragen zijn gelukkig stabiel gebleven. Een aantal 
sponsoren heeft afscheid genomen maar daar zijn weer nieuwe sponsoren voor 
teruggekomen. Vanaf deze plaats wil Steven Hofstee nadrukkelijk alle sponsoren bedanken 
voor hun loyaliteit en ondersteuning.  
De Grote Clubactie is weer geweest en heeft in 2021 een mooi bedrag opgeleverd. 
Bij de commissie gaat einde van het lopende seizoen Koen Haast stoppen. Ook deze 
commissie is dus naarstig op zoek naar nieuwe leden.  
 

 



6. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 
- Door de regelingen die overheid en gemeente hebben aangeboden hebben we afgelopen 

twee jaren positief af kunnen sluiten. 
Door die regelingen hebben we ook contributiegelden kunnen teruggeven aan de leden 
vanwege het langdurig niet kunnen sporten. 
Helaas presenteren we een negatieve begroting voor 2022. Er is wellicht nog een stukje extra 
coronareserve die dit jaar nog vrij zou kunnen vallen om uiteindelijk toch op nul uit te 
komen.. Belangrijk is dat we er alles aan moeten doen om het ledenaantal weer te kunnen 
laten groeien, zodat we ook in 2022 met de daardoor verhoogde contributies positief kunnen 
eindigen.. 

- Vraag van Dhr Breedveld: Mogen de regelingen in reserves over 3 jaar uitgesmeerd worden?  
Mark antwoordt daarop dat dat mag. Hij verwacht de echte pijn mogelijk pas in 2023 te gaan 
voelen. De terugloop in leden is terug te zien in de cijfers. Dankzij de regelingen hebben we 
de verliezen kunnen compenseren. Er is geschoven met trainingstijden, zodat ook de nieuwe 
jonge leden voldoende badwater hebben. Er is een goede herverdeling gekomen. Bij 
mogelijke doorgroei zal wellicht de vraag voor uitbreiding van onze gehuurde uren aan het 
zwembad gesteld moeten worden. Daarvoor moet uiteraard ook de financiële positie van 
onze vereniging toereikend zijn. 

 
7. Verslag kascontrolecommissie 
- Op 24 maart jl. is de commissie bij de penningmeester geweest, waar steekproefsgewijs 

controle is uitgevoerd. De gehele administratie bleek prima in orde. De commissie  vraagt de 
leden dan ook om het bestuur te dechargeren voor het boek jaar 2021. 
Met applaus wordt dit bevestigd.  

 
8. Benoeming kascontrolecommissie  
- Arjan Hamelinck, Corné Horsten en Annemiek Verboom zijn aftredend en eventueel 

herkiesbaar 
Worden door middel van applaus herkozen.  

 
9. Jubilea 
- Alle jubilarissen worden d.m.v. een oorkonde, herinneringsmedailles en bloemen gehuldigd. 

Omdat er in de afgelopen 2 jaar geen algemene ledenvergaderingen geweest zijn, is het 
aantal jubilarissen dit jaar extra groot. Om tijd te besparen noemt de voorzitter alle namen 
en vraagt om diegenen die hiervan aanwezig zijn naar voren te komen, zodat ze gezamenlijk 
hun oorkonde, herinneringsmedaille en bloemen in ontvangst kunnen nemen en op de foto 
kunnen gaan. 
De jubilarissen zijn:  

- 12,5 jaar lidmaatschap: Elly Mulder    sinds 01-01-2007 
Bernard Oerlemans   sinds 18-06-2007 

    Dianne Oerlemans   sinds 18-06-2007  
    Lars Dirven    sinds 21-07-2007 
    Tessa Kimenai    sinds 24-08-2007 
    Maud van Loon   sinds 14-09-2007 
    Mickey van Vugt   sinds 16-06-2008 
    Timo Koreman    sinds 01-11-2008 
    Maud Broeders   sinds 14-09-2009 
- 25 jaar lidmaatschap Sander van de Heijkant   sinds 01-08-1994 
    Corné Horsten    sinds 01-08-1994 
    Kevin Koreman    sinds 01-08-1994 
    Lars van Oosterbosch   sinds 01-08-1994 
    Toon den Ouden   sinds 02-08-1994 



    Merel van de Heijkant   sinds 01-08-1995 
    Jenny van Dongen   sinds 15-11-1995 
    Laura Evers    sinds 01-08-1996 
    Steven Hofstee    sinds 01-08-1996 
    Renée van de Nieuwenhuizen  sinds 02-09-1996 
    Roel Hinz    sinds 01-01-1997 
    Geert Huijben    sinds 01-01-1997 

Arjan Hamelinck   sinds 01-08-1986 (uit de administratie 
is gebleken dat Arjan nooit een huldiging gehad heeft. Wordt dus nu 
rechtgezet) 

- 50 jaar lidmaatschap Mieke van de Heijkant   sinds 01-01-1971 
    Peter IJpelaar    sinds 01-02-1971 
    Franz Wolf    sinds 01-09-1971 
     
- Els Koot merkt op dat zij in 2010 een oorkonde heeft ontvangen ivm haar 38-jarige 

lidmaatschap en benoeming tot erelid voor al haar inspanningen voor de vereniging tot dan 
toe. Zij denkt dan dat ook haar een huldiging ter ere van haar 50-jarig lidmaatschap ten deel 
moet vallen. De voorzitter was misschien al op deze vraag voorbereid. Bij controle van de 
ledenlijsten is gebleken dat Els op 1 december 1973 lid is geworden wat zou betekenen dat 
ze op de ALV van 2024 gehuldigd gaat worden. Els is blij met deze toelichting.  

 
10. Af- en aantreden bestuursleden  
- Aftredend: 
  B. Evers, voorzitter, herkiesbaar voor 3 jaar 

De voorzitter voegt eraan toe dat dit echt zijn laatste termijn gaat worden 
M. Lodewijks, penningmeester, herkiesbaar voor 3 jaar 

 E. Bouman, secretaris, herkiesbaar voor 3 jaar 
 

Alle aftredende bestuursleden worden unaniem d.m.v.  hand op steken en applaus 
voor de termijn van 3 jaar herverkozen.  

 
12. Rondvraag  
- Er zijn geen vragen voor de  rondvraag.  
 
13. Sluiting 
- De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en hoopt dat de 

coronaperikelen achter de rug zijn waardoor we naar een sportief en gezellig jaar kunnen 
uitkijken. Hij kijkt tevens uit naar het verenigingsweekend.  

 


