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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2019. 

 
 

Aanwezigen: Tanja Zittersteijn, Sanne van Amersfoort, Betsie van Loenen, Wilma de 
Korte, Sigrid Leemeijer, Fré pepping, Ruud Sloof, Tineke van de Kraats, Arie van Silfhout, 

Ed Zwemmer, Eric Langhorst, Joke de Jong, Petra Versteeg, Dick Melkert, Arian van Elst, 
Hans Visscher, Joyce van Es, Berna van Es, Harrie Hekhuis, Hilda Havinga, Sonja, Diana 

Stoorvogel, Ilona Vennegoor, Rick van Nieuwenhuizen, Gaby Zittersteijn, Patrick 
Gravemaker, Wil Zittersteijn, Willy Zittersteijn, Kevin van Wijk en Angelique Vullings  

  
Afwezigen (mk): Margo van Nieuwenhuizen, Peter van Amersfoort, Paola Vullings, Jan 

Hof, Bert Jansen, Nico en Coos van der Poel, Rick van Wijk, Truus Maas, Annika Folkerts, 
Wil Lieftink, Rienette Gravemaker, Ed Mol, Henry Turkenburg en Inge Welgraven. 

    
1. Opening 
Willy opent de vergadering om 20.06 uur. 

 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Angelique leest de afgemelde personen voor. 

Willy heeft een paar mededelingen. 
1. Kledingcommissie: Willy geeft uitleg over de gang van zaken. In het nieuwe seizoen 

starten we met een nieuwe kledinglijn. Er komt nog een pasmoment voor de vakantie. 
2. Communicatieplan en de badkuip: Willy vertelt dat hij met een nieuw communicatieplan 

bezig is. Punten die hierbij aan bod komen zijn: sociale media (hoe gaat het met AVG), 
badkuip via facebook, geheimhoudingsformulieren. De officiële mededelingen van het 

bestuur blijven via de mail komen. 
3. Beleidsplannen 2020: Deze staan voor volgend jaar op de agenda. Iedereen die ideeën 

heeft is welkom. Denk bv ook aan meer jeugdleden in het bestuur, opleiding efficiënter of 
gehandicaptensport. 

4.  Code Blauw: Bij voorbaat dank voor de inzet van Gaby, Sanne, Daantje en Jan. Er is 
één punt wat Willy aanhaalt: We praten niet over elkaar maar met elkaar. Code blauw 

wordt een vast agendapunt op iedere vergadering. 
5. Kaartcommissie: Deze is opgeheven na 33 jaar. Wel was er nog geld in kas nl. €342,- dit 
heeft de commissie aan de vereniging (De Stichting) geschonken. De vereniging gaat dit 

gebruiken voor de jeugdleden (polo/zwemmen). 
  

 
3. Uitreiking insignes 

Er zijn een aantal jubilarissen. 
Inge Welgraven is 12,5 jaar lid van de vereniging, zij is er niet en krijgt haar insigne later. 

Dit jaar zijn er een aantal leden 25 jaar lid van de vereniging nl.: Dick Melkert, Wouter 
Giesen, Berna van Es, Joyce van Es, Rianne Broeder en Tessa Tiemessen. Rianne en Tessa 

waren er niet en krijgen de insignes later. Dick, Wouter, Berna en Joyce krijgen hun 
insignes en een bos bloemen 
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4. Presentatie Superspetters 
Hilda introduceert Irma Duim van de KNZB. Zij gaat ons wat vertellen over de nieuwe 

zwemmethode “Superspetters”. 
 

 
Ingelaste pauze 

 
 

5. Notulen ALV van maart 2017 
Geen bijzonderheden.  

 
 

6. Jaarverslagen 2017 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarverslagen. Willy vraagt of ieder voorzitter er 
twee belangrijke punten kunnen uitlichten. Hilda, Harrie en Fré doen dit. 

  
  

7. Pauze 
Is al geweest. 

 
 

8. Financieel jaarverslag  
Kevin geeft toelichting bij de stukken. De vereniging heeft dit jaar zuinig gedaan en er zijn 

meer leden gekomen. 
De financiële commissie (Ilona Vennegoor, Henry Tukenburg en Bert Jansen) geeft nog 

enkele adviezen maar de leden geven decharge over het financiële verslag.  
 

 
9. Begroting 2020 

Kevin geeft ook hier toelichting. Ook deze wordt goedgekeurd en kan ingediend worden bij 
de gemeente voor de subsidie. 

 
 
10. Bestuur/commissiebenoemingen   

- Bij het algemeen bestuur zou een vicevoorzitter welkom zijn. 
- Bij de zwemcommissie moet een officiële voorzitter komen. 

- Bij de financiëlecommissie wordt Henry vervangen door Marjan van Tatenhove, Bert 
Jansen neemt afscheid en Henry blijft nog een jaartje meekijken.   

 
  

11. Informatie  Stichting Vrienden van De Rijn 
Wil Zittersteijn doet het woord namens de Stichting. Andere leden zijn Fré Pepping en Hans 

Visscher.  
Wil geeft een financieel inkijkje in het reilen en zeilen van De Stichting. 
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12. Rondvraag 

Fré Pepping: hoe zit het met de clubcommissie? Hier gaan wat mensen opstappen, Arjan 
Krikke en Rick van Wijk. Deze mensen worden vervangen, hier zijn al gegadigden voor. 

 
 

13. Sluiting 
Om  21.50 uur sluit Willy Zittersteijn de vergadering. 

 


