
 

 

 
 
 
 
5.Jaarverslag 2019 van de secretaris  
 
Algemeen  
De diverse commissies hebben zelf hun verslaglegging verzorgd en worden afzonderlijk 
behandeld in de Algemene Ledenvergadering.  
 
Jaarvergadering  
Eind 2019 bestond het bestuur uit: 

 Walther Eenstroom, voorzitter;  

 Henkjan Kets, secretaris;  

 Rick Kleine, penningmeester;  

 Tessa aan de Meulen, voorzitter zwemcommissie; 

 Nicolle Rutten, voorzitter Polocommissie 
De functie van voorzitter PR commissie is vacant, maar wordt achter de schermen vervuld door 
Dineke Hamer. 
 
Bestuursvergaderingen  
In 2019 heeft het nieuwe bestuur in wisselende samenstelling na de algemene ledenvergadering 
4 maal vergaderd. De vergaderingen kenden eenzelfde patroon. 
Er werd telkens een actuele actielijst behandeld waar alle DWV gerelateerde belangrijk zaken 
werden behandeld. Ieder van het bestuur behandelde zijn of haar punten volgens afspraak na 
terugmelding in de diverse geledingen van de vereniging. 
 
Politiek 
In 2019 en ook dit jaar hebben we ons regelmatig gemeld in de raadszaal van het gemeentehuis, 
evenals binnen de fracties van alle politieke partijen in Doesburg. Allereerst met de bedoeling om 
steun te verkrijgen voor onze hoge jeugdcontributie in combinatie met de hoge badhuur. Dit Plan 
van Aanpak werd helaas niet door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund (coalitie 
stemde tegen). Later hebben we ons volledig ingezet om de nieuw te bouwen sporthal naar onze 
locatie den Helder te krijgen en de horecagelegenheid samen met de nieuwe sporthal te 
verbinden naar ons zwembad. Dit uiteraard met de bedoeling om het zwembad te behouden en 
D.W.V. overeind te houden en nog sterker te staan voor de toekomst. 
Waarschijnlijk wordt vanwege gebrek aan financiën binnen de gemeente Doesburg pas begin 
volgend jaar duidelijk of deze missie is gelukt. Op zich jammer, maar als de beslissing maar 
zorgvuldig en eerlijk wordt genomen.  
 
Samenwerking Stichting Overdekt Zwembad 
De samenwerking met het Stichtingsbestuur heeft zich verder ontwikkeld in de loop van 2019 en 
is nu prima te noemen. Tevens wordt op belangrijke momenten in het jaar regelmatig extra 
overlegd over de te behandelen belangrijke zaken met het bestuur van de Stichting.  
 
Vermeldenswaardige punten 2019 

 Interim voorzitter en interim secretaris zijn begin 2019 na goedkeuring van het toen nog 
zittende bestuur begonnen, en ook dit jaar nog bezig om structuur te krijgen in zowel het 
eigen bestuur alsmede de diverse commissies. Dit kost erg veel tijd en moeite. 
Vooruitlopend hierop werd in maart 2019 een “Plan van Aanpak voor Behoud van DWV” 
geschreven om de situatie van destijds in kaart te brengen en vanuit die uitgangspositie 
een tijdspad aan te leggen naar een toekomstvisie voor onze vereniging.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Op de algemene ledenvergadering van 9 mei wordt afscheid genomen van voorzitter 
Andre Vreman, secretaris Vincent Weijers (beiden 7 jaar in functie) en penningmeester 
Olga Staring (11 jaar in functie). Wel blijft Olga de ledenadministratie verzorgen. 
 

 De Dames en Heren 1/2 hebben een nieuwe trainer: Jean Slotboom en Renny le Roy. 
Door omstandigheden hebben we begin dit jaar afscheid genomen van Renny en een 
nieuwe trainer/coach gevonden in Martin van der Hooft. 
 

 Zoals eerder vermeld: DWV roert zich in het politieke debat over de komst van de nieuwe 
sporthal. Na inloopsessies, stukken in de krant over de sporthal op Beinum hebben we 
zelf een Plan van Aanpak geschreven die is verzonden naar alle raadsleden, politieke 
partijen en regionale media. Walther wordt een vaste spreker tijdens de 
gemeenteraadsvergaderingen. We ontdekken zelf dat de boer het stuk grond naast het 
zwembad toch wil verkopen en we zorgen hiervoor voor een heropening van het 
sporthaldossier. 

    

 Nog voor het einde van het jaar gerealiseerd: AVG verklaringen leden vastgelegd, 
Beleidsplan 2020-2023 en Sportvoorwaarden 2020 geschreven en er wordt een 
jaarplanning van activiteiten 2020 uitgeschreven waarvoor de leden zich kunnen 
inschrijven. Er worden vergunningsaanvragen gedaan voor acties die we in 2020 zouden 
gaan organiseren, zoals de kofferbakverkoop en de statiegeldactie. Door het 
coronatijdperk is dit  helaas niet doorgegaan. We hopen momenteel nog steeds op betere 
tijden. Uiteraard speelt de begroting hierbij de hoofdrol. Echter we mogen weer sporten en 
dat is voor onze leden momenteel het allerbelangrijkste! 
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