
 

Zwem- & PoloClub Montferland 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 

’s Heerenberg, 15 november 2019 

 

 
Afmeldingen: Anke Frerix - ten Brink, Diana Mijnen, Henri Dijkman, Gerard Geers, Eric Holkenborg, 
Hèlen Doeleman, Ilse Bekker, Wilko Doeleman, Familie P Doeleman, Mandy Delleman, Karin 
Lukassen, Marrit Esman, Noa Esman. 
 
 
Aanwezig op basis van register: Kaylee Keuben, Martin Gerrits, Roxanne Merghart, Hennie Witjes, 

Wilma Kuster, Joyce Kuster, Harold Blacquiere, Inge Geurts, Hanneke Heymen, Irma de Winter, Nick 

Kuzatko, Saskia Messing, Elian Zwemstra, Martin Lalesse, Ruth Ambting, Dirk Sloot, Wendy 

Arendsen, Wilma Lammers, Tom Korts, Hans Dijkman. 

 

Bestuur: Leo Vos, Melanie Witt, Ferdinand Teitink, René Loskamp, Esther van Maastrigt 

Agenda: 
 
1. Opening 

Om 20.00 uur opent Leo de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

 
2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering  

 d.d. 02-11-2018 
Tijdens de brand in Leo’s schuur afgelopen Juli is helaas het archief van de vereniging verloren 
gegaan.  
Ilona heeft aangegeven dat ze stopt met het bijhouden van de website. We zoeken iemand die dit 
van haar over wil nemen. 
Er zijn geen vragen over de notulen van vorig jaar. 

 
3. Vragenronde verslagen/beleidsplannen pc/zc/ac-commissie 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 

4. Verslag en benoeming kascommissie 
Martin Gerrits geeft het verslag van de controle over de jaarlijkse financiële verantwoording. 
Samen met Hanneke heeft hij de stukken gecontroleerd. 
Er zijn geen onregelmatigheden ontdekt en wordt er decharge verleend aan de penningmeester. 
Deze wordt dan ook bedankt en gewaardeerd voor zijn  inzet. De nieuwe kascommissie wordt 
benoemd. Saskia Messing en Hans Dijkman bieden zich aan om dit komend seizoen op zich te 
nemen. 

 

5. Penningmeester, resultaten en begroting 2018 / 2019 contributie 2020/2021 
Ferdinand geeft een PowerPointpresentatie over de financiën van de club. Deze is ook terug te 
vinden op de website onder het kopje ‘ALV’. 
De voorstellen van Ferdinand worden door alle aanwezigen goedgekeurd. 

 

6. Bestuursverkiezing:  
a. Aftredend en niet herkiesbaar; Melanie Witt (secretaris)  
b. Aftredend en herkiesbaar; René Loskamp (polocommissie)  

c. Aftredend en herkiesbaar; Ferdinand Teitink (penningmeester)  



Zowel Rene als Ferdinand zijn door de leden herkozen. Er meldt zich nog niemand aan als 
secretaris. Het bestuur bestaat hierdoor nu uit 4 leden. Volgens onze notulen is een minimale 
bestuursbezetting van 5 leden nodig. Dit betekent dat er weer een nieuwe ALV georganiseerd 
moet worden. De datum zal nog bekend gemaakt worden. 

 
7. Gezocht zwemtrainers voor de masters 

Zowel Esther als Hanneke stoppen volgend seizoen als trainer van de masters. Hiervoor zijn 

vervangers nodig. Ook voor het 2
e
 uur wordt toezicht gezocht aangezien Irma en Evelien volgend 

seizoen ook niet meer aan het bad zullen staan. Een optie zou zijn om de zwemmers van het 2
e
 

uur te laten rouleren als toezichthouder. 

Jubliarissen:  

Dit jaar zijn er 4 jubilarissen; Lies ten Brink 25 jaar, Gerda Damen 25 jaar, Betsie Lanters 40 jaar 

en Wilko Doeleman 45 jaar. Namens het bestuur allen van harte gefeliciteerd en een mooie 

oorkonde komt jullie kant op. 

 

8. Rondvraag 

Zwembad in Didam sluit misschien eind volgend jaar. Kan dit nieuwe leden/trainers opleveren? 

Het is een goed idee om alvast deze optie bij Triathliem aan te dragen. 

 

9. Sluiting 

Leo bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:47 uur. 
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