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Verslag van de Algemene ledenvergadering d.d. 13-04-2021: 
 

Aanwezig bestuur: Daniel Scheide, Sjoerd den Ouden, Suzanne Weiland, Manuela 
Donderwinkel, Paul Lakerveld (later) en Jacco Hogenhout (later). 

Aanwezige leden: Theo Botter, Erik van Gulik, Sander Evers, Nel Goosens, Arnold Witteveen, 
Annemieke Cijs, Casper Haring, Martijn van der Riet, Alex Doets, Marjolein Doets-Weiland, 
Megan Graves, Manon Groepenhoff, Roel Beuse, Rob Wustenhoff, Jessica Stricker, Ethan van 
Gulik, Henk Mark, Cis Mark en Joyce van Heaften. 
 

1. Daniel opent de (online)vergadering om 20.08 uur en bespreekt de agenda. 
2. Daniel bespreekt de notulen van de afgelopen ALV 2020. 
3. Daniel neemt de jaarverslagen van de secretaris door. 
4. Suzanne ligt het verslag van elementair toe. Hier zijn geen vragen over binnen de 

leden. 
Daniel ligt het verslag toe van de afdeling recreatief. Er zijn geen vragen over het 
verslag van recreatief. 
Sjoerd ligt het verslag van waterpolo toe. Sjoerd beantwoord meteen de vraag die 
gesteld is door Annemieke Cijs via de mail. Waarom is er niet door ons 
gecommuniceerd vanuit het bestuur naar de leden? Sjoerd ligt toe dat de 
communicatie vanuit de KNZB niet denderend is. Sjoerd gaat hier aankomend seizoen 
bovenop zitten. De focus van de KNZB ligt vooral op aankomend seizoen. Verder zijn 
er geen vragen. 

5. Manuela Donderwinkel ligt het verslag van de financiële commissie toe. Manuela 
zorgt dat het verslag bij Daniel Scheide terecht komt. 
Manuela ligt het financiële verslag van 2020 toe. Manuela ligt toe wat er is gekocht 
van het geld wat is opgehaald met de grote clubactie. Dit zijn tot nu toe alleen 
afzwemcadeautjes en de rest staat nog geparkeerd. Er zou materiaal worden 
aangeschaft,  maar dit staat nog in de wacht. Er zijn geen vragen over het financiële 
verslag van 2020. Manuela stuurt dit verslag rond in het bestuur, zodat het 
ondertekent kan worden. 

6. Manuela ligt het contributievoorstel toe. De contributie blijft voor aankomend 
seizoen hetzelfde, omdat wij nog niet weten hoe en wat. Niemand is tegen op het 
contributievoorstel voor aankomend seizoen. Manuela ligt het compensatievoorstel 
toe aan de hand van een aparte PowerPoint presentatie. Er zijn geen vragen over de 
compensatievergoeding van 2020. Roel vraagt: je hebt 4500 euro apart gezet, 
compensaties opgeteld is dat dan dit bedrag? Manuela ligt dit toe met een afbeelding 
met opgesomde bedragen. Roel geeft aan dat het duidelijk is en dat het een goede 
keus is. George vraagt of dit nog een keer nagelezen kan worden, voor als er vragen 
komen vanuit de leden van recreatief. Manuela wil als het voorstel is goedgekeurd 
dit delen met de leden. Dit komt niet op de website te staan, omdat het andere 
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verenigingen niets aan gaat. Niemand is er op tegen, dus het voorstel voor de 
compensatie van de contributie wordt goedgekeurd. Manuela ligt de begroting voor 
2021 toen. Manuela vraagt of er bezwaar is op de begroting. Niemand heeft bezwaar 
op de begroting, dus deze is aangenomen. 

7. Dylan Onderstal, Rob Wustenhoff zijn de financiële commissie voor 2021 en Esther 
Slager is reserve lid. Niemand heeft hier iets op tegen, dus het is aangenomen. 

8. Jacco bespreekt punt 8 van de agenda. We zijn nog steeds druk op zoek naar 
bestuursleden. Er zijn online wel meer leden aanwezig tijdens de ALV.  

9. Daniel ligt de verkiezing van de leden van het bestuur toe. Er moeten een voorzitter 
en een penningmeester op staan, anders hebben wij als vereniging een erg groot 
probleem. Sjoerd moet opnieuw herkozen worden tijdens deze vergadering. 
Niemand is hier op tegen, dus Sjoerd blijft TC waterpolo. Daniel stelt zichzelf 
herkiesbaar en daar is niemand op tegen, dus dit is aangenomen. 

10. Niemand heeft een vraag.  
11. Daniel sluit om 21.27 uur de vergadering. 

 


