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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 11 april 2017 
 
1. Opening 
Jacco Hogenhout opent de vergadering om 20.30 uur. Aanwezig zijn 20  leden en 6 leden van 
het bestuur. 
 
Jacco Hogenhout vertelt waarom wij vergaderen in de Sporthoeve i.p.v. bijvoorbeeld het 
lokaal in het nieuwe dorpshuis zoals vorig jaar. 
 
2. Bestuurswisseling 
Harald van Driel was in 2015 afgetreden als secretaris. Jacco introduceert Daniel Scheide die 
het afgelopen seizoen als interim secretaris heeft gefunctioneerd.  
 
3. Vaststelling van het verslag van de Jaarvergadering van 5 april 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststelling van de jaarverslagen van de Technische Commissies 
De secretaris en de voorzitters van de Technische Commissies lichten de respectievelijke 
jaarverslagen toe.  
 
TC elementair: 
Suzanne Weiland ligt de resultaten van 2016 en de resultaten van het eerste kwartaal van 2017 
toe. Suzanne verteld dat er achter de schermen word gewerkt om de kaderleden van 
elementair aan een VOG “Verklaring Omtrent Gedrag” te helpen, omdat dit vanaf 2018 
verplicht zal zijn. Verder meld ze dat het Sinterklaasfeest dit jaar bij de club anders werd 
gevierd, namelijk enkel met Pieten en dus zonder Sint.  

 Remon van der Velde vraagt of er weer een waterpolo try-out komt? Suzanne Weiland 
geeft aan van wel, maar meld erbij dat de vorige try-outs bijna geen leden heeft 
opgeleverd.  

 Remon van der Velde vraagt het een idee is om zelf een mini / weekend toernooi te 
organiseren? Jacco Hogenhout verteld dat er naar die mogelijkheid al word gekeken 
om zelf een mini toernooi te organiseren met de omliggende scholen.    

 
TC Waterpolo: 
Stefan Doets neemt het waterpoloverslag door. 

 Danny van Zoen is weer terug bij de vereniging als trainer/coach van het Damesteam. 
 Stefan Doets verteld dat <15 dit seizoen al met 4 dispensaties heeft gespeeld terwijl er 

maar 3 mochten. Er gaat voor volgend seizoen dus iets veranderen voor het jeugdteam, 
maar er is momenteel nog geen oplossing.    

 Stefan Doets bedankt Annemieke Cijs, Georgina Hoogenboom en Rob Wustenhoff 
voor het fluiten voor de club dit seizoen.  

 Stefan Doets benoemt dat wij nieuwe scheidsrechters nodig hebben aankomend 
seizoen. Als we niemand vinden, wordt er weer een team teruggetrokken.  

 Remon van der Velde vraagt waarom wij niet iedereen (een grote groep mensen) op 
cursus sturen? Er word uitgelegd dat de KNZB dat weer niet wilt. 

 Jacco geeft aan dat het waterpolo nu overeind staat doordat Georgina heel veel fluit. 
De bond heeft zelfs al geprobeerd haar weg te pikken. 
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 Henk Mark vraagt wat de vergoeding is die een scheidsrechter krijgt. Jacco geeft aan 
dat dit enkel de km vergoeding van de KNZB is. 

 
 
TC Recreatief: 
Paul Lakerveld ligt de ontwikkeling van 2016 en de ontwikkeling van  het eerste kwartaal van 
2017 toe. 

 Henk Mark geeft aan dat met de komst van de nieuwbouw in Badhoevedorp er straks 
zo’n 4000 badhoevedorpers bij komen. Een manier om die te bereiken is misschien 
door te adverteren in de lokale weekbladen. 

 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
5. Vaststelling van het jaarverslag van de secretaris 
Daniel Scheide neemt de statistieken en tabellen van het jaarverslag door.  
Het aantal leden is dit jaar weer gedaald.  De grootste daling was in Badhoevedorp. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6. Verslag van de Financiële Commissie, alsmede behandeling en vaststelling van de            
rekening en verantwoording over 2016 
Manuela Donderwinkel neemt het financiële verslag 2016 door. Manuela vermeld dat doordat 
het ledenpercentage van Haarlemmermeer kleiner is geworden tegenover Amsterdam ons 
subsidiebedrag is gedaald. 
 
Toelichting op de Balans 

 We zijn erg tevreden met Clubcollect. 
 Grote clubactie was erg positief. 

 
Henk Mark geeft aan dat er sponsorgeld gevraagd kan worden aan de ING en Rabobank.  
 
Financiële kascommissie 
De verantwoording over 2016 en de controle wordt toegelicht en de kascommissie geeft haar 
goedkeuring. 
 
De rekening en verantwoording over 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Vaststelling van de begroting 2017en contributie 2017-2018 
Manuela Donderwinkel ligt de begroting en het contributievoorstel toe. 
 
Begroting 2017: 
De begroting voor 2017 wordt toegelicht. 
 
Contributie voorstel 2017 

 Manuela licht toe dat de basiscontributie zal stijgen met €5,-. 
 Het onderdeel waterpolo zal stijgen met €2,50. 

 
Jacco legt de verhoging van €2,50 uit bij het waterpolo >18. 
Er stond nog een verwijzing naar 2016 in de kolom “Vanaf 18 jaar”. Dit moet nog gewijzicht 
worden 2017. 
 
Henk Mark en Roel Beuse stellen voor dat de contributie misschien wel met €10,- i.p.v. €5,- 
omhoog moet. Hier word overgestemd door alle aanwezigen. Het voorstel word met 1 
tegenstem aangenomen. 
 
De begroting 2017 word ongewijzigd vastgesteld.  
Het contributievoorstel voor 2017 wordt gewijzigd vastgesteld.  
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8. Benoeming van een lid en een reserve-lid van de Financiële Commissie 
Voor volgend jaar zullen Theo Botter (tweede keer) en Adela Hogenhout (eerste keer) zich als 
lid inzetten, waarbij Mareike Coeverden het nieuwe reserve lid wordt.  
 
Alle leden worden conform het voorstel door de ledenvergadering benoemd. 
 
9. Verkiezing van leden van het bestuur 
Volgens het rooster waren Jacco Hogenhout (voorzitter), Suzanne Weiland (TC-Elementair) 
en Paul Lakerveld (TC Recreatief) aftredend en herkiesbaar.  
Hiernaast waren Manuela Donderwinkel (penningmeester) en Stefan Doets (TC Waterpolo) 
tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. 
Harald van Driel (secretaris) was in 2015 afgetreden. Het bestuur stelt voor in zijn plaats 
Daniel Scheide te benoemen.  
 
Jacco, Suzanne en Paul worden herkozen. 
Manuela en Stefan zijn afgetreden. Er zijn nog geen vervangers voor hun posities gevonden.  
Daniel Scheide is gekozen als Secretaris. 
 
 
10. Rondvraag 

 George Kremer heeft nog vragen namens leden over de termijnbetalingen van 
ClucCollect. Manuela dat er op de ClucCollect email gereageerd kan worden. 

 
11. Sluiting 
Jacco Hogenhout sluit om 22.00 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 


