
 

Zwem- & PoloClub Montferland 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 

’s Heerenberg, 13 april 2016 

 

Afmeldingen: Berno Esman, Esmee, Pepijn Maureen en Sylvia Doeleman, Hans Dijkman, Ferdinand 

Teitink, Marije Spangenberg (ouder van Meike Lemckert), Clemens Ambting (ouder Ruth Ambting), 

Gerard Geers, Gerard Heuvel (ex-lid), Alice Frerix, Roel van Beek, Lies ten Brinke, Saskia Messing, 

Lucienne Minnebo, Martine Varwijk,  Marieke van der Heijden, Wilma van Velsen. 

Aanwezig op basis van register: Jan Kniest, Hanneke Heymen, Daphne Meijer, Perry van der Meer, 

Maik Steenkamp, Kelly Bockting, Martijn Giezen, Wilma Lammers, Irma de Winter, Caroline 

Langeweg, Eric Holkenborg, Martin Gerrits, Peter Doeleman, Jacques Doeleman, Wilko Doeleman, 

Ida Giezen, Harrie Giezen, Inge Geurts, Sanne Meijer, Wendy Arendsen (ouder Janne), Koen van 

Schriek (ouder Loes), Maarten Rougoor, Esther van Maastrigt, Lisa van Beek, Henri Dijkman, Joyce 

Kuster, Wilma Kuster, Ilse Bekker, Rene Loskamp. 

Bestuur: Angela Giezen, Leo Vos, Martijn Garretsen, Tim Dijkman, Tony Marinus 

Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering  d.d. 15-

04-2015 
3. Verslag kascommissie, resultaten 2015 en begroting / contributie 2016  

a. Verslag van de Stuurgroep Contributie 
b. Benoeming kascommissie 

4. Pauze 
5. Bestuursverkiezing: 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Martijn Garretsen 
b. Aftredend en herkiesbaar: Angela Giezen (Zwemcommissie) en Leo Vos (Voorzitter) 
c. Kandidaat gesteld hebben zich: Jan Kniest en Maarten Rougoor. 
Overige leden kunnen zich uiteraard ook verkiesbaar stellen of aanmelden via het Bestuur. 

6. Jaarverslagen commissies 
7. Beleidsplan 
8. Brandbrief 
9. Jubilarissen (“vraagteken - ???”) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Opening 

Voorzitter Leo Vos opent de vergadering om 20:04 en heet iedereen welkom in het bijzonder 

erelid, Jacques Doeleman. 

 

2. Mededelingen bestuur 

Wijziging in de agenda 

Punt 3 2016 veranderen in 2017 

Benoeming van de kascommissie wordt ook toegevoegd aan de agenda 

Tussen agendapunt 6 en 7 wordt de mail met de Brandbrief toegevoegd 

 

Terugblik 2015 

Jubileumjaar met veel activiteiten 

Martijn Garretsen benoemt tot Lid van Verdienste 

Berto Grefte en Gerard Heuvel zijn geëerd en benoemd tot ere-official door de KNZB, deze 

wordt later uitgereikt. 

 

Hennie Witjes heeft afgelopen seizoen, tijdelijk als bestuurslid deel genomen, maar is 

wegens privé-omstandigheden voortijdig weer gestopt. 

Voorzitter PC wordt daardoor ad-interim door Tim Dijkman ingevuld, totdat vervanging er is. 

 

Samenwerkingsverband met de Achterhoekse zwemverenigingen icm KNZB 

Opstartfase, dit jaar 2016 begonnen met de uitrol en verdere fasering. 

 

Hellas Emmerich samenwerking?? In gesprek, wie weet.. 

 

Statutenwijziging: 

Voorstel, ander boekjaar, lopend van 01-09 tot en met 31-08, en de statuten vernieuwen, 

aanpassen aan de huidige tijd, onze statuten dateren van 1994!! 

 

VOG inmiddels voor 80% van de vrijwilligers binnen. 

 

Bezetting vrijwilligers lastig, komt op later tijdstip in de vergadering nog aan de orde. 

 

Sjors Sportief heeft behoorlijk aantal mini-poloërs opgeleverd, 8 kinderen in totaal. 

 

Sponsor-acties sponsor-klicks, is ook opgestart in 2015 en levert zonder al teveel inspanning 

extra inkomsten op voor de vereniging, we blijven dit promoten. 

 

Vaststelling notulen ALV15-04-2015 

Bladzijde 1, geen opmerkingen 

Bladzijde 2, geen opmerkingen 

Bladzijde 3, geen opmerkingen 

Bladzijde 4, geen opmerkingen 

 

Akkoord en aangenomen. 



3. Verslag kascommissie, resultaten 2015 en begroting / contributie 2017  
 

Kascommissie: Inge Geurts en Ferdinand Teitink geven akkoord op gevoerd financieel beleid 

en verlenen decharge aan de penningmeester en bestuur. 

 

Eerst financieel verslag van 2015 van Martijn Garretsen. 

Geen vragen. 

 

Daarna uitleg en toelichting van de (meer jaren) begroting door Tim Dijkman 

Kort maar krachtig verwoord. 

 

Vraag van Eric Holkenborg, wat is het aantal leden in deze begroting; 160 is de basis voor 

deze begroting. 

 

Martijn Garretsen legt de subsidieregeling uit, deze is puur gebaseerd op leden aantal, en is 

ook niet voor veel jaren vooruit vastgelegd, is redelijk korte termijn werk afgegeven door de 

Gemeente en kan over een paar jaar er weer heel anders uit zien. 

 

Contributie voorstel 5 % verhoging de komende jaren, of 5 % icm met 10% na 2017?? 

 

In het kader van de meerjarenbegroting en besparing wordt er ook een voorstel gedaan het 

kleine bad af te stoten op de maandagavond. 

Caroline Langeweg geeft aan kleine zwembad afstoten, verwacht toch niet dat dit de 

komende jaren weer gebruikt zal gaan worden. 

Sanne Meijer vind dit zonde, is bang dat het “zwemwater” dan niet meer terug kan komen 

wegens andere bezetting door LACO. 

Martijn zegt dat zwemmers ook op woensdag extra kunnen trainen. 

Sanne vraagt zich af of WP niet op maandag kunnen trainen, maar dit is geen optie. 

 

5 jaar afstoten brengt 7500 € op (1500 € per jaar) 

Meerderheid stemt VOOR  

2 zijn tegen 

Voorstel is aangenomen met meerderheid van stemmen, met wel eventueel als optie 

aanhouden voor volgende jaren in de onderhandeling met LACO. 

 

Donderdag regel; oude regeling met extra korting voor de donderdag zwemmers van toen, 

geldt niet voor nieuwe leden. 

 

5% voorstel verhogen met uitzondering van de weggevallen subsidie, dit betekent dus voor 

diverse leden een hogere netto verhoging. 

 

Henri Dijkman heeft eerder een voorstel gedaan aan het bestuur, in het kort: Contributie 

verplichting in de vorm van sponsorgeld betalen, waarbij dan “dubbel’ betaald wordt. Dit is 

voor hem aftrekbaar richting de Belasting, kost hem dus niets meer en levert de vereniging 

meer geld op. Het Bestuur heeft dit voorstel destijds afgekeurd. 



Henri Dijkman licht zijn voorstel opnieuw toe en diverse leden geven aan hier geen 

problemen mee te hebben. Afgesproken wordt voorstel opnieuw te bekijken. 

Bestuur neemt dit mee voor haar volgende vergadering. 

 

Jan Kniest geeft nog een toelichting dat er geen meerdere voorstellen/afwijkingen gaan 

ontstaan. 

Martin Gerrits noemt als voorbeeld ere-lid worden en daar een bedrag voor vragen. 

 

Al met al levert onderwerp  veel vragen op, we gaan dit heroverwegen, Henri levert voorstel 

aan via secretaris. 

 

Opnieuw voorstel contributie 2017? 

5 %  

Is gewaarborgd, en weloverwogen voorstel houdt ons de komende jaren redelijk stabiel en 

mede hierdoor zullen we niet heel ver in de rode cijfers terecht gaan komen. 

Vergadering stemt VOOR 

 

Benoeming kas commissie 

Martijn Giezen 

Wilko Doeleman 

Sanne Meijer als reserve 

Kascommissie neemt volgens de statuten zitting voor 2 jaar 

 

4. Pauze 

 

Leo heropent de vergadering om 21:26 uur 

 

5. Bestuursverkiezing 

 

Martijn Garretsen treedt af zoals vorig jaar al was aangegeven en krijgt nogmaals de handen 

op elkaar als dank voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

Tim Dijkman was al gekozen als opvolger, hem wordt succes gewenst. 

Aftredend en herkiesbaar is Angela Giezen, zij wordt met meerderheid van stemmen her 

aangenomen. 

Aftredend en herkiesbaar is Leo Vos, ook hij wordt met meerderheid van stemmen her 

aangenomen. 

 

Kandidaat voor het bestuur hebben zich gesteld Jan Kniest en Maarten Rougoor. 

Jan kniest houdt zich bezig met sponsor zaken en Zwemcommissie en wil dit graag gaan 

uitbreiden vanuit een bestuursfunctie. 

Maarten is al voorzitter van de Activiteiten commissie en wil vanuit die hoedanigheid ook 

graag toetreden tot het bestuur 

Beide worden enthousiast binnen gehaald en met algemene stem aangenomen. 

 

 



6. Jaarverslagen Commissies 

Zijn al verspreid met de uitnodiging en zullen ook op de website geplaatst worden. 

Heden worden ze kort door de functionarissen toegelicht 

 

Jan Kniest, Sponsorcommissie: 

Introductie Beachvlaggen en nieuwe Shirts 

Wilko geeft aan wat doe je met de bestaande shirtsponsor voor de WP, damesteam. 

Vollenbroek Betonbouw? 

Bestuur is even overvraagd, we komen hier later op terug. 

 

Wilko Doeleman, Waterpolo commissie: 

Sjors Sportief 11 nieuwe leden minioren 

Wel terugloop bij de senioren dus waarschijnlijk maar 1 herenteam volgend jaar. 

 

Angela Giezen, Zwemcommissie: 

Goed gedaan in de competities afgelopen jaar, volgend jaar waarschijnlijk moeilijker, 

2e keer een Masters wedstrijd ge-organiseerd, wat top was. En haalt nog aan dat we heel 

trots op Silke Holkenborg kunnen zijn, meerdere keren top 10 in haar leeftijdscategorie in NL 

 

7. Beleidsplan 

 

Pessimisme voert de boventoon, groep zwemmers is kleiner geworden en het niveau is toch 

wel achteruit gegaan 

Heeft de ALV ideeën over hoe vergroten we de betrokkenheid?? 

Masters zwemmen groeit, Officials zijn er nog steeds nodig. 

Ook de polo heeft niet de doelstellingen uit het beleidsplan gehaald. 

Verdeling in commissies en bijbehorende taken is een zorg, vaak individuen met meerdere 

petten op, alleen vaak dezelfde mensen, dus risico op overbezetting. 

Meer inzicht in zwem / polo afdeling en de verdeling kosten. 

Vertrouwenspersoon geen bijzonderheden in 2015. 

 

Sterrenplan wordt geïntroduceerd, is mede een initiatief van de KNZB om jeugd te 

enthousiasmeren, mede door uitreiken van certificaten. Wij gaan hier komend seizoen ook 

mee starten. 

 

8. Brandbrief 

 

Urgentie moet duidelijk worden richting de Leden, belasting van vrijwilligers is hoog, er zijn 

geen of niet voldoende trainers, brandjes blussen lukt niet meer. 

(1) Opzeggingen 2015 

(2) Ledenwerving 

(3) Vacatures 

Ad. 1. Opzeggingen 2015: 
52 afmeldingen 
Worden aan de hand van sheet uitgelegd. 



Ad. 2. Ledenwerving: 
Workshop KNZB 
Flyer, 16000 stuks 
Martijn Giezen vult aan, voor scholen zwemkampioenschappen organiseren, Sanne 
Meijer geeft aan dat leraren zich hier niet voor aan willen melden 
Bestuur neemt dit mee en gaat dit verder onderzoeken mbt ledenwerving 
Sanne Meijer biedt zich hiervoor aan, wil wel proberen dit mee op te pakken. 

 

Ad. 3. Vacatures: 
(Assistent) zwemtrainers 
Coaches (begeleiding zwemwedstrijden), bijvoorbeeld ouders?, taakomschrijvingen staan 
op de website, moeilijk is het zeker niet!!! 
Officials (tijdwaarnemer wedstrijden) 
Leden zwemcommissie 
Leden werkgroep thuis wedstrijden 
Leden werkgroep ledenwerving 
Leden sponsorcommissie 
Voorzitter polocommissie 
PR-commissie, stukjes schrijven, social media, enz. 
 
Martijn stelt voor: Belrondje!!! organiseren is lastig, wie wil daarbij helpen? 

 

9. Jubilarissen 

- 25 jaar Hanneke Heymen 

- Saskia Messing en Dennis Bosch 30 jaar 

- Lenie en Rob Evers 35 jaar 

- 40 jaar trouw lidmaatschap Martin Gerrits en Ineke Smits 

Voor zover aanwezig worden de bijbehorende oorkondes en het traditionele doosje 

Merci uitgereikt. 

 

10. Rondvraag: 

Sanne Meijer vraagt of het mogelijk is de contributie maandelijks in te houden. 
Penningmeester geeft aan dat dit best mogelijk is op individueel verzoek en gaat dit inrichten,. 
 
Martin Gerrits, vraagt wat de maximum leeftijdsgrens is voor officials. 
Bestuur weet dit niet direct, wordt uitgezocht. 
 
Martin vraagt of het mogelijk is een maandelijkse nieuwsbrief te versturen en daarin aan te 
geven dat er bijvoorbeeld nieuws staat op de website, kan dit wie zou dit in willen gaan vullen?? 
PR-Commissie? Vrijwilligers?? 
 
Martijn Giezen vraagt of er voor de statuten wijziging gestemd moet worden? 
Bestuur geeft aan: we gaan deze eerst actualiseren, en daarna opnieuw voorleggen aan ALV 

 

11. Sluiting 

Voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22:21 uur 


