Wageningse zwem- en poloclub DE RIJN
Postbus 281 – 6700 AG Wageningen

ALV
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 22 april 2021
In verband met corona is deze ALV gehouden via TEAMS
Aanwezigen:
Jeanet Oostenbrink, Ilona Vennegoor, Bert Jansen, Fré Pepping, Charlotte Roodbeen, Hans
Visscher, Wouter Giesen, Wil Zittersteijn, Sigrid Leemeijer, Willy Zittersteijn, Kevin van
Wijk, Harrie Hekhuis, Hilda Havinga, Berenice Michels, Nicole Bakkum
Afwezigen (mk):
Rick van Wijk, Sylvana Jutstra, Jurrien van Oeveren
1. Opening
Willy opent de vergadering om 20.04 uur.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er zijn geen ingekomen stukken
• In deze ALV worden zowel teruggeblikt over 2019 als 2020. Dit omdat door corona
de ALV in 2020 niet plaats heeft gevonden.
3. Jubilarissen
Er is een groot aantal jubilarissen dat inmiddels in het zonnetje is gezet en een insigne of
oorkonde heeft ontvangen. Dit zijn de jubilarissen van zowel 2019 als 2020. Als bestuur
hebben we de meeste jubilarissen persoonlijk opgezocht of voor of na een training verrast.
Een enkeling was niet thuis en ontvangt de insigne later.
De jubilarissen zijn:
60 jaar:
Greet Smidt (oorkonde)
40 jaar:
Arie van Silfhout (oorkonde)
25 jaar:
Luuk van Amersfoort, Cees de Korte, Rick van Nieuwenhuizen
12,5 jaar: Tim Beekmans, Hans de Korte, Edwin Marsman, Koen Scheepens,
Daniel Meijers, Michiel Reinds, Max van Silfhout, Kevin Slotboom, Gert-Jan
Slotboom, Hans van der Wal, Timo Zittersteijn, Luke Jansen, Ando Veens,
Otto Joosten, Anne Hoogstede, Annemiek Huijsmans, Ida Reinds, Emma Rook,
Laura Vullings, Elizie Weijers, Saskia Jacobs, Esmée van der Poel, Annika
Folkerts, Esmée Veens, Eva Veerman, Aicha Zwemmer en Matou Zwemmer.
Tijdens de ALV zijn de foto’s getoond van overhandiging van insignes.
4. Notulen 2019
Akkoord
5. Jaarverslagen
Vanuit Bestuur:
- Bestuurs- en commissieleden: in 2019 is Angelique Vullings afgetreden als secretaris
en heeft Nicole Bakkum deze functie overgenomen binnen het DB. De overige leden
blijven ook komend jaar zitten. Angelique is persoonlijk bedankt voor haar inzet.
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Volgens het rooster van aftreden zijn in 2022 Willy en Harrie aftredend, Hilda in
2024.
Corona heeft zowel in 2019 als 2020 een grote stempel gedrukt op wat niet kon. Er
is veel extra inzet geweest om te zorgen voor alternatieven. Zowel in het zwembad
met aangepaste roosters en extra inzet van corona wachten, desinfectie rondes als
ook buiten met buitentrainingen voor de jeugd.
Er is vanuit het bestuur energie gezet in het bijwerken van VOG’s voor alle
vrijwilligers langs de badrand.

Elementair zwemmen:
- Er zijn 90 leskids geweest afgelopen jaar. Door corona heeft leszwemmen deels
stilgelegen. Nu loopt het weer en zijn er 12 nieuwe leden gestart.
- Superspetters werkt goed.
Waterpolo:
- Corona heeft grote invloed gehad op seizoen 2020/2021; competitie is snel
stilgelegd.
- Er zijn 2 nieuwe scheidsrechters gestart
- Er is aandacht voor de jeugdopleiding; jonge aanwas
- Er zijn enkele jonge poloërs die deelnemen in de regioteams
Wedstrijdzwemmen:
- Door corona is het trainings- en wedstrijdprogramma aangepast. Er zijn
landtrainingen online en buiten op sportvelden gegeven, er zijn online
trainingsschema’s aangeboden en wanneer het kon zijn er onderlinge wedstrijden
gehouden.
- Leden zijn gelukkig actief gebleven
- Nieuwe initiatieven die zijn opgestart:
o Borstcrawl cursus voor volwassenen
o Video training in het eigen bad + 1x in Eindhoven
o LAC wedstrijden
Vragen:
1. impact hack bij computersysteem Sportfondsen voor De Rijn?
-> Dit zorgde ervoor dat het bad later open kon gaan dan volgens corona regels was
toegestaan. Dit was vooral voor Sportfondsen zelf vervelend, voor de Rijn speelde dit niet.
2. Renovatieplannen zwembad?
-> er zijn plannen maar de termijn is nog niet bekend. Er is gesproken met het bad en de
burgemeester. Er zal door de gemeente weer een aanbesteding volgen voor de exploitatie.
Als vereniging wachten we dit af en geven we onze input over ervaringen en wensen.
Als vereniging hebben we een reservering staan voor uitbreiding van ruimte in het bad,
mocht dit er komen. Op dit moment wachten we de ontwikkelingen af en staan er geen
grote investeringen in de planning.
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6. Financieel
Toelichting door Kevin (penningmeester):
2019
Winst & Verliesrekening en baten & lasten
- 2019 was een prima jaar financieel gezien
- Het aantal leden is stabiel gebleven
- Er zijn kosten voor clubkleding gemaakt; nieuwe kleding aan vrijwilligers
- Er is een cursus basis + herhaling EHBO en levensreddende handelingen gegeven
- Reservering voor renovatie clubhuis
- Reservering voor jubileum
- Er zijn kosten gemaakt voor een feestavond (afscheid)
- Een daling van kosten omdat het bad tijdelijk dicht was
2020
- Er is een voorraad clubkleding
- Er is een positief resultaat van 2500
- Er wordt gespaard voor het jubileum + clubhuis
- Een aantal facturen zijn later dan normaal waardoor het saldo (nog) hoger is
- Ondanks corona sluiting is de badhuur gewoon betaald
- Ook contributie van leden is gewoon geïnd
- We maken geen gebruik van steun van de overheid
- Mogelijk krijgen we via Sportfondsen een deel van de betaalde badhuur terug. Dit is
nog onzeker; of, wanneer en hoeveel dit zal zijn.
- Er zijn donaties vanuit de borstcrawlcursus binnengekomen
- Bij de knzb gaan afdrachten gewoon door, er is geen inleggeld betaald
- Vanuit de gemeente is er korting op de huur van de sporthal gegeven
- Er zijn overige kosten gemaakt voor mondkapjes, schoonmaak
- Er zijn minder kosten gemaakt omdat regiotrainingen niet door gingen
Vragen:
- Wat is het doel voor het jubileum en de verbouwing?
- Doel is zo’n € 7500 voor het jubileum en €10.000 voor de verbouwing.
Kascie: (Marjan, Charlotte, Ilona)
Akkoord. Geen toelichting
Zijn er nieuwe kandidaten kascie?
Hans Visscher is bereid toe te treden. Fijn!
7. Begroting 2022
- Subsidiebedrag voor 2022 van gemeente is gelijk gehouden
- Begroting 2022 is vooral gebaseerd op 2019 (voor corona)
- Ledenaantallen: uitgegaan van stijging van leszwemmers, wat terugloop bij overige
leden
- Contributie: voorstel is om deze gelijk te houden aan 2021.
Dit is akkoord. ALV stemt in.
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8. Beleidsplannen
Zwemafdeling – toelichting door Berenice:
- Blijven doen wat mogelijk is binnen beperkingen corona
- Breedtesport en prestatie; meer als één team
- persoonlijke begeleiding zwemmers
- Teamactiviteiten
- Vrijwilligersbeleid inzet 16+ zwemmers
- afstemming met waterpolo voor de jaarkalender, clubkamp nieuwe stijl, jeugdopleiding
Waterpolo – toelichting door Harrie:
- Ambitie H+D gelijk houden
- Jeugdopleiding is aandachtspunt. Lastig om teams compleet te houden.
- Verkennen om het breder op te zetten en evt samen te werken met andere
verenigingen
- Kansen om clinics te verzorgen voor zwemles vanuit Sportfondsen; potentiele leden
Zwemopleiding – toelichting door Hilda:
- Aandachtspunt is de trainers; aanvulling nodig
- Cursus lesgeven: misschien opnieuw proberen samen met knzb
Reactie Fré:
- Zorg voor meer bekendheid van De Rijn in Stad Wageningen (advertenties, clinics)
- Groep jonge kids is doelgroep voor vereniging, aanwas van onder af
9. Bestuur- en commissiewijzigingen
In 2022 zullen er 2 bestuursleden aftreden. Zijn er kandidaten?
Kascie: voor 2022 uitgebreid met Hans Visscher
10. Stichting Vrienden van De Rijn
- In 2019 geen bijzonderheden, speelde quite.
- In 2020 was het een bijzonder jaar. Nauwelijks omzet vanuit clubhuis. Er zijn geen
aanvragen geweest in 2020. Financieel gelijk gebleven.
- Het 90 jarig jubileum was goed verlopen. Het is goed geld te reserveren voor het
100 jarig bestaan.
- Het is wel goed een plafond in te stellen en niet doorschieten in het reserveren van
teveel geld.
- Het is een geruststelling dat de vereniging en stichting er goed voor staan. Dit is bij
veel andere verenigingen nu heel anders.
- Afdelingen kunnen een beroep doen op stichting
11. Rondvraag
geen
12. Sluiting
Willy sluit de vergadering en dankt iedereen voor de inzet en samenwerking.

