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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 9 april 2019 
 
1. Opening 
Jacco Hogenhout opent de vergadering om 20.25 uur. Aanwezig zijn 11 leden en 5 leden van 
het bestuur. 
 
2. Vaststelling van het verslag van de Jaarvergadering van 17 april 2018 
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 weer gedaald. De grootste daling was wederom 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 neemt het waterpolo verslag door. Hierbij bedankt hij Tom Possel voor het wederom 
vervullen van de administratieve taken van het TC waterpolo en ook scheidsrechters 
Annemieke Cijs en Georgina Hogeboom voor het fluiten voor de vereniging. 
Er zijn geen vragen over het waterpolo verslag. 
 
TC Recreatief: 
Paul Lakerveld neemt het verslag van recreatief door.  
Paul geeft aan zich zorgen te maken over het aantal leden en doet een oproep aan de 
aanwezigen voor input om meer leden te werven.  
 
TC elementair: 
Suzanne Weiland ligt de resultaten toe van 2018 en die van het eerste kwartaal van 2019.  
Suzanne doet een oproep voor meer kaderleden elementair. Er zijn er momenteel maar 10 en 
dit is veel te weinig.  
SuperSpetters loopt goed. Er zijn afmeldingen maar ook aanmeldingen.  
Suzanne legt de Superspettermethode uit. 
Er is een evaluatie geweest onder de ouders en die leverde ons een 8 op.  
De vereniging heeft de  jaarlijkse controle van de KNZB op het leszwemmen goed behaald. 
Er waren nog wel een paar verbeterpunten voor de website. 
Suzanne, Michelle en Manuela zijn naar de SuperSpetter dag geweest voor workshops. 
Volgend jaar willen ze met alle elementair kaderleden gaan. 
Suzanne laat de stuurkaarten zien die gebruikt gaan worden bij de les. 
Er is momenteel een wachtlijst van twee. 
 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
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5. Verslag van de Financiële Commissie, alsmede behandeling en vaststelling van de            
rekening en verantwoording over 2018 
Manuela Donderwinkel neemt het financiële verslag 2018 door.  
 
Toelichting op de Begroting en Balans 2018 

 Manuela ligt toe dat het verlies van €2030,- vooral komt door vermindering in 
jeugdleden en dus subsidie en contributie. 

 De stijging van de BTW deed de huur van het badwater stijgen. 
 Seizoen begonnen met 7 uur badwater. In november teruggezet naar 6,5 uur. 

 
 
Financiële kascommissie 
Jacco neemt het verslag van de kascommissie door waarin  de verantwoording over 2018 en 
de controle worden toegelicht en de kascommissie haar goedkeuring geeft. 
 
De rekening en verantwoording over 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
6. Vaststelling van de begroting 2019 en contributie 2019-2020 
Manuela Donderwinkel ligt de begroting en het contributievoorstel toe. 
 
Begroting 2019: 
De begroting voor 2019 wordt toegelicht. 
 
Contributie voorstel 2019 

 Manuela legt uit dat de contributie moet worden verhoogt en doet het voorstel dat de 
contributie stijgt met €10,- voor alle leden zal vanaf 18 jaar. 

 Het inschrijfgeld per gezin zal worden verhoogt van €10,- naar €15,-. 
De contributie voorstellen zijn aangenomen. 

 
De begroting 2018 word ongewijzigd vastgesteld.  
Het contributievoorstel voor 2019 wordt gewijzigd vastgesteld.  
 
 
7. Benoeming van een lid en een reserve-lid van de Financiële Commissie 
Mareike van Coeverden en Ernst-jan Beijer zijn de Kascommissieleden van 2020. 
Dylan Onderstal geeft zich alvast op als reserve-lid 2021. 
 
 
8. Benoeming ereleden 
 
Leden van verdienste zijn Rob Wustenhoff en Theo Botter . 
 
9. Uitnodiging 25 jarig bestaan 
Onze vereniging bestaat nu 25 jaar als Zwemvereniging De Waterwolf. Jacco nodigt iedereen 
uit voor de viering hiervan op 18 mei op het terrein van De Sporthoeve.  
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10. Rondvraag 
Rondvraag: 

 George: er staat geen foto van recreatief op de banner van de website. Jacco geeft aan 
dat hier toestemming van de leden voor nodig is met de nieuwe AVG.  

 George: stelt voor om meer reclame te maken om leden te werven. Jacco geeft aan dat 
we misschien triatlon zwemmen aan willen bieden, maar dat er wel kaderleden nodig 
zijn om dit te geven. 

 Brainstorm sessie met leden die het leuk vinden om mee te denken over bepaalde 
onderwerpen. Jacco is voorstander voor dit idee. 

 Annemieke: wat gaat er gebeuren met de scheidsrechters? Jacco geeft aan dat er een 
mail gestuurd gaat worden naar de twee teams die niet adequaat hebben gereageerd op 
de eerder verstuurde mail. Deze twee teams worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Annemieke geeft aan dat er nu gebruik wordt gemaakt van e-learning bij de 
scheidsrechters cursus. Dit maakt de drempel misschien iets lager om deel te nemen 
aan deze cursus. 

 
 
 
 
11. Sluiting 
Jacco Hogenhout sluit om 21.27 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 


