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Notulen Algemene Ledenvergadering van dinsdag 20 
maart 2018 

 

Deze werd gehouden van 20.00 uur tot 21:50 uur in Zalencentrum De Vroolijke Frans te Brummen. 

Aanwezig:  

 Bestuur:   Arein Lazonder, André Hoetink, Myluska Schröder, Erik Frankemölle, Ria   
   Karman. (Marco van der Kamp afwezig) 

 Leden:   17 in totaal (zie presentielijst) 

Afmelding van:  

 Bestuur: Marco van der Kamp.  
 Leden: Geertje van Klaveren,  Bianca Heezen, Fam. Eggink (Stijn), Sven Voskamp  

AGENDA  

1. Opening 
Arein opent de vergadering om 20:00.  

2. Vaststelling van de Agenda 
Akkoord zonder wijzigingen. 

3. Mededelingen 
Geen. 

4. Notulen van dinsdag 12 december 2017 
- Jacqueline Kool moet zijn Jacqueline Zweers zijn en deze naam staat er al in; 
- Jeffrey Romein moet zijn Jeffrey Romeijn 

5. Actiepunten 

- Gebruik Wirlpool/Sauna/Peuterbad 
Tijdens onze verenigingsuren mogen we het peuterbad gebruiken. Hier wordt door de 
vereniging voor betaald. 
 Gebruik sauna (enkel nog voor dit seizoen) en wirlpool (ook voor komende seizoenen) kan 
alleen op de dinsdagavond door de masters en/of trimgroep. Dit geldt voor de laatste 15 
minuten van de training. 

- Waterpoloteam H2 is inmiddels voldoende spelers. 
- Er is gebleken dat binnen de vereniging geen animo bestaat voor een jeugdraad. Bestuur 

heeft besloten om hier geen aandacht meer aan te geven.  

6. Terugblik 2017. 
Arein neemt de jaarverslagen van de afdelingen door zoals deze via de website verspreid zijn.  
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Extra vermeldingen zijn: 
- Bestuur spreekt haar zorgen uit voor het aantal waterpoloscheidsrechters. Tijdens de  
  vergadering meldt Benny ten Brinke zich aan als nieuwe scheidsrechter. Hij zal de opleiding  
  gaan volgen. Hiermee komen we op 3 scheidsrechters en mogen we 6 waterpoloteams  
  inschrijven. 

- Heren-1 speelt niet in de 1e klasse bond, maar 1e klasse regio oost. 
 

7. Financieel jaarverslag en de balans door de penningmeester. 
Ria neemt de cijfers over 2017 door. We hebben, financieel gezien, een goed jaar achter de rug. 
Er is wat geld toegevoegd aan de reserves. 
Geen vragen vanuit de vergadering. 
 

8. Verslag kascommissie 
Marco Hol en Mariëlle Ellens hebben boeken bij de penningmeester en de 
contributieadministratie bekeken en gecontroleerd. Er zijn geen verschillen ontdekt. 
De vergadering verleent het bestuur décharge over het boekjaar 2017. 
 

9. Herbenoemen kascommissie 
De nieuwe kascommissie is Marco Hol en Gerti Beker. 
Reserve kascommissie is Benny ten Brinke. 
 

10. Tussentijdse bestuursverkiezingen. 
- Aftredend en niet herkiesbaar André Hoetink (2e voorzitter en voorzitter PR) 
  Geen nieuwe kandidaten.  
  Positie is vacant. 

 
- Aftredend en niet herkiesbaar Erik Frankemölle (Afdeling waterpolo) 

Geen nieuwe kandidaten.  
Positie is vacant. 
 

- Aftredend en herkiesbaar Marco van der Kamp (Secretaris) 
 Geen tegenkandidaten.  
 Vergadering gaat akkoord met benoeming voor een nieuwe termijn. 
 

- Aftredend en herkiesbaar Myluska Schröder (Afdeling zwembrigade) 
 Geen tegenkandidaten.  
 Vergadering gaat akkoord met benoeming voor een nieuwe termijn. 

Arein spreekt wel zijn bezorgdheid uit over de bezetting. 2 Vacatures binnen het bestuur is 
teveel. 
Het bestuur gaat vanaf april op een andere wijze vergaderen, de ene maand het totale bestuur 
en de volgende maand het bestuur zonder de afdelingen. Dit om de last bij de afdeling wat te 
verminderen. 

Beide vertrekkende bestuursleden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet. 
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11. Nieuwe website 
Achter de schermen is de laatste jaar hard gewerkt aan een nieuwe website. De oude voldeed 
niet meer aan de tand des tijds. 
André Hoetink gaf een doorkijk in de website die op 20 maart live is gegaan. 
 
De website is kosteloos gebouwd door Best4U media te Zutphen. André heeft Emmo Elshof, 
directeur van Best4U bedankt voor zijn sponsoring, fijne samenwerking en het bouwen van deze 
nieuwe mooie website. 
 

12. Coördinatie vrijwilligers 
Ook is er achter de schermen hard gewerkt aan een beleid hoe om te gaan met vrijwilligers, het 
werven van vrijwilligers etc 
De groep bestaat uit Robin Kelder, Ronald Hennink en Paul Hagendijk. 
Paul heeft een inkijk gegeven over het nieuwe beleid en voorstellen gedaan hoe te op te pakken. 
Arein bedankt de heren en gaat onderzoeken wie het beleid verder gaat uitvoeren. 
 

13. Scheidsrechters en jeugdraad. 
Dit punt is al eerder besproken. Zie punt 5 en 6. 

 
14. Jubilarissen. 

De jubilarissen zijn: 
-  Lidy Diepenbroek 
- Gerdy Thuyns 
- Robin Kelder 
- Geertje van Klaveren 
- Marjolein Timmer 
Deze zijn allen 25 jaar lid van onze vereniging.  
Alleen Robin was aanwezig op de vergadering en Arein overhandigde hem de bekende oorkonde 
en een bos bloemen en bedankte hem voor de 25 jaar. 
Het bestuur zal ervoor zorgen dat de overige 4 leden de oorkondes uitgereikt krijgen. 

 
Super Jubilaris. 
Arein vraagt een speciale aandacht voor Margaret Koolman. Margaret (Lid van verdienste) 
verricht al 25 jaar de ledenadministratie van de vereniging. En dit doet Margaret erg minutieus 
en erg precies, zo heeft ze op 31 december nog nooit een achterstand gehad in het innen van de 
contributie. Dit is redelijk uniek te noemen. 
Arein bedankte Margaret voor de 1e 25 jaar en vertrouwt erop dat de 2e 25 jaar op dezelfde voet 
doorgaat. 
 

15. Rondvraag 
- Marco Hol meldt dat de inschrijving voor de compostactie open staat. 
- Mark Donatz vraagt of het vrijwilligersbeleid ondersteunend kan zijn bij de 2 ontstane 

vacatures binnen het bestuur. 
Bestuur geeft dit de volle aandacht. 
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- André meldt nog even dat de eieractie nu loopt en dat hij chocolade eieren heeft 
meegenomen. Deze zijn te koop. 

Extra punt. 
Tijdens de vergadering is André Hoetink benoemd tot erelid van ZV de Spreng. 
Arein bedankt André voor zijn lange staat van dienst. André heeft in het bestuur gezeten als 
penningmeester, voorzitter en 2e voorzitter. Daarnaast is het penningmeester geweest van 
startgemeenschap De Brug en de startgemeenschap met Doesburg. Vaak was hij de drijvende 
kracht achter bv. de eieractie, compostactie, nieuwjaarduik of nieuwe initiatieven. 

André bedankt de vergadering en vindt het een eer om erelid te zijn van deze mooie vereniging. 

 

16. Sluiting  

Om 21:45 sluit Arein Lazonder de  vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel. 
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ACTIELIJST 
# Beschrijving Notities Houder 

AP201601 Stel voor bij de contractbesprekingen voor de volgende huurovereenkomst om het peuterbad onderdeel te laten zijn van de badhuur.  Bestuur 

AP201602 Hoe het ledenbestand voor Heren 2 op peil te houden?  Bestuur 

AP201701 Verzoek ouders en kinderen om bij te dragen tot de jeugdraad, mogelijk gecombineerd met de mailing m.b.t. toestemming voor 
publiceren foto’s. 

 Bestuur 

 


