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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 april 2018 
 
1. Opening 
Jacco Hogenhout opent de vergadering om 20.25 uur. Aanwezig zijn 18 leden en 5 leden van 
het bestuur. 
 
Jacco start de vergadering met het tonen van de film  Modern verenigingsbesturen:  
Back to Basics van de KNVB. 
 
2. Vaststelling van het verslag van de Jaarvergadering van 11 april 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Vaststelling van het jaarverslag van de secretaris 
Daniel Scheide neemt de statistieken en tabellen van het jaarverslag door.  
Het aantal leden is dit jaar wederom gedaald. Meer als vorig jaar.  De grootste daling was dit 
keer in Amsterdam. 
 
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 Waterpolo: 
Jacco verteld vooraf aan het doornemen van het verslag dat er een gesprek is geweest met de 
leden van het waterpolo. Er is nog steeds geen officiële Waterpolo TC. Er zijn wel leden die 
het werk doen, maar niemand wil de eer als WPTC en deelnemen aan het bestuur. Jacco doet 
alsnog een oproep voor de vacature van de WPTC.   
Jacco neemt het waterpoloverslag door. 

 De laatste zin van het verslag, betreffende scheidsrechters, word extra benadrukt.  
 Georgina meld met zekerheid te weten dat als wij komend seizoen niets doen aan het 

scheidsrechters tekort wij het daarop volgende seizoen maar 1 heren en 1 dames team 
mogen inschrijven. 

 Dylan Onderstal en Ernst Jan Beijer vragen of er zonnewering kan komen bij de 
Sporthoeve ten behoeve van veiligheid.   

 
 
TC Recreatief: 
Paul Lakerveld ligt de ontwikkeling van 2017 en de ontwikkeling van  het eerste kwartaal van 
2018 toe. 
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TC elementair: 
Suzanne Weiland ligt de resultaten van 2017 en de resultaten van het eerste kwartaal van 2018 
toe.  
Suzanne verteld dat er een extra baan voor A en een extra groep voor waterwennen zijn 
bijgekomen.  
Suzanne legt de SuperSpetters zwemmethode uit waarnaar wij nu zijn overgestapt van de 
oude ABC methode. Bij SuperSpetters word er maar 1 diploma uitgereikt gelijkwaardig aan 
de C diploma. Zij legt dit uit door middel van het promofilmpje te laten zien gevolgd door de 
SuperSpetters attributen en het sticker systeem.  
Suzanne Weiland en Michelle Mul hebben nu zwemlicentie nivo 3 en de rest van het elemtair 
kader heeft nivo 2 behaald. 
 

 Ernst Jan Beijer complimenteert Suzanne voor haar verdiensten. 
 Erik van Gulik vraagt hoe de ouders het nieuwe over SuperSpetters vonden. 

Suzanne geeft aan dat de reacties positief waren. Dit met uitzondering van 2 leden die 
opgezegd hebben. 

 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
5. Verslag van de Financiële Commissie, alsmede behandeling en vaststelling van de            
rekening en verantwoording over 2017 
Manuela Donderwinkel neemt het financiële verslag 2017 door.  
 
Toelichting op de Balans 

 Wij hebben de Vereniging-Ondersteuning-Sport subsidie van 2017 pas in november 
hebben ontvangen van de gemeente Haarlemmermeer. Normaal is dit in februari. 

 Daarnaast heeft de gemeente de subsidie voor 2018 al in december 2017 op onze 
rekening gestort. 

 Er is was minder betalingsachterstand. 
 
Manuela vermeld dat het innen van de contributie uitbesteden aan ClubCollect en het digitale 
in/uitschrijfformulier op de website goede investeringen zijn geweest. Het scheelt haar heel 
veel werk. 
 
Financiële kascommissie 
De verantwoording over 2017 en de controle wordt toegelicht en de kascommissie geeft haar 
goedkeuring. 
 
De rekening en verantwoording over 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6. Vaststelling van de begroting 2018 en contributie 2018-2019 
Manuela Donderwinkel ligt de begroting en het contributievoorstel toe. 
 
Begroting 2018: 
De begroting voor 2018 wordt toegelicht. 
 
Contributie voorstel 2018 

 Manuela licht toe dat de contributie voor Elementair leden zal moeten stijgen met €5,-. 
De motie is aangenomen. 

 
De begroting 2018 word ongewijzigd vastgesteld.  
Het contributievoorstel voor 2018 wordt gewijzigd vastgesteld.  
 
 
7. Benoeming van een lid en een reserve-lid van de Financiële Commissie 
Ernst Jan Beijer geeft zich op als reserve-lid 2019. 
Rob Wustenhof geeft zich alvast op als reserve-lid 2020. 
 
Alle leden worden conform het voorstel door de ledenvergadering benoemd. 
 
8. Rondvraag 

 George Kremer meld dat betreffende materiaal:  
- De wp-ballen in het rek veel te zacht zijn. Of deze opgepompt kunnen worden. 
- Dat de zwemvliezen te oud zijn. 
- Of er nieuwe kleding komt voor de kaderleden. Jacco antwoord dat wij daar mee 

bezig zijn en het willen combineren met het 25 jarig bestaan van volgend jaar. 
 Erik van Gulik meld dat het Rooster van aftreden van het bestuur moet worden 

aangehouden en dat in het geval van Daniel Scheide niet klopt. Die zou deze 
vergading herkiesbaar moeten zijn. (Dit bleek achteraf inderdaad te kloppen) 

 Renee Tang vraagt of de chocoladeletters niet ook aan haar baan kan worden 
uitgedeeld met Sinterklaas. 

 
 
9. Bedanken kaderleden 
Jacco richt zicht tot Suzanne die het Elementair kader beloont voor hun harde inzet met een 
cadeautje.  
 
 
10. Sluiting 
Jacco Hogenhout sluit om 21.35 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 


