
 

 

  
 

Agenda Algemene Jaarvergadering donderdag 2 juni 2022 
Stadsbierhuys de Waag, 1e etage, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
 
 
1. Opening en Mededelingen 
 
2.  Presentatie situatie D.W.V. (PP) 
 
3.  Verslag Algemene Jaarvergadering 16 september 2021 
 
4.  Jaarverslag Secretaris 2021-2022 
 
5.  Jaarverslag Zwemcommissie 2021-2022 
 
6.  Jaarverslag Polocommissie 2021-2022 
 
7.  Financieel Jaarverslag 2021 
 
8.  Mededeling Kascommissie 2021, benoemen nieuwe kascommissie 2022 
 
9. Prognose Begroting 2022-2023 
 
10. Activiteitenagenda  
 
11. Rondvraag en Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3.   Verslag van de Algemene Ledenvergadering D.W.V. donderdag 16 

september 2021 de Waag 
 

1. Opening  
Voorzitter Walther Eenstroom opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen 

namens het bestuur hartelijk welkom. Vanwege Corona wordt deze Algemene 

Ledenvergadering wederom veel later gehouden dit jaar in de Waag. Ook wordt de 

1,5 meter afstand in de Waag in acht genomen. 

We zijn door het (wederom) rare en nare jaar waarin we nu verkeren elkaar hopelijk 

niet uit het oog verloren. We proberen zoveel mogelijk door te trainen waar dat 

mogelijk was, ondanks dat dit ook groot deel van het jaar niet kon. 

Helaas zijn ook de vele acties waarvoor we dit jaar aan de lat stonden wederom 

geschrapt op de oliebollenactie na, die aan het einde van dit jaar staat gepland. 

Hopelijk wordt de situatie binnenkort weer normaal. Zwemvierdaagse en Kerstmarkt 

staan ook nog in de planning maar blijft onzeker. (niet doorgegaan, red.) 

Het bestuur heeft zo meer mogelijk geprobeerd om de binding met de leden 

doorlopend in stand te houden, door bezoekjes en presentjes aan huis te plegen, 

meer Nieuwsbrieven uit laten gaan, meer in de publiciteit treden, droogtrainingen 

organiseren, (gratis)winter en zwemmen in de vakantie (Keppel) enz.  

Er zijn 26 afmeldingen voor de vergadering ontvangen. 

Het aantal aanwezigen bedraagt 32. 

 

Er zijn dit seizoen 20-21 geen verslagen van de Polocommissie, 

Activiteitencommissie en Sponsorcommissie. De activiteitencommissie en 

Sponsorcommissie kennen een onderbezetting en hier zijn hard hulpkrachten nodig.  

 

2. Presentatie/filmpje  

Er volgt er een PowerPoint Presentatie over het wel en wee van verenigingen in het 

algemeen en de wel en niet behaalde successen van onze eigen vereniging. 

Wel kan gezegd worden dat we het toch redelijk goed doen qua ledenaantal als we 

de landelijke tendens bij de KNZB in Coronatijd zien. (ca. -25%) 

 

3. Jeugdplannen 

Als Corona voorbij is kunnen zowel de zwem- als poloafdeling weer aan de slag om 

de jeugd voor zich te winnen, want dat is hard nodig. 

De plannen kunnen dan weer van stal worden gehaald en toernooien georganiseerd 

worden. 

 

4. Notulen algemene Ledenvergadering 17 september 2020 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag Secretaris 2020 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag Zwemcommissie 2020-2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 



 

 

 

 

 

 

      7.  Financieel Jaarverslag 2020 

 Rick Kleine geeft een toelichting op het verslag. 

Door Corona is er aanmerkelijk minder badhuur betaald waardoor de begroting is 

bijgesteld naar boven. De prognose voor volgend jaar is ook moeilijk vast te stellen 

als er zich telkens gewijzigde omstandigheden voordoen. 

 

Eric Jansen meldt dat er door het terugtrekken van de Heren 1 en Heren 3 teams er 

een boete zal volgen. Wel zal er een terugbetaling van de KNZB inschrijfgelden 

plaats vinden vanwege het niet doorgang kunnen vinden van veel wedstrijden.(30%) 

 

Het financieel verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

      8. Verslag Kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie  

 Het verslag van de kascommissie wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De penningmeester wordt decharge verleend door Chantal en Danielle en de nieuwe 

kascommissie bestaat uit Iris Gossink en Danielle Besselink. Reserve is Andre 

Vreman.  

 

      9. Prognose Begroting 2020-2021  

Maarten Versteeg vraagt hoe hoog de huur zal zijn in een “normaal” jaar: 

ca. € 69.000,-.  

 

De prognose wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

      10. Mededelingen  

De actie die nu wordt gestart houdt in dat jeugdleden tot 11 jaar tot 31 augustus 2022 

de mogelijkheid krijgen om gratis lid te worden van onze vereniging. 

Alle scholen in de omgeving worden volgende week door Walther en HJ van een 

promotieposter voorzien. Hopelijk levert dit nieuwe jeugdleden op. 

 

Tevens draaien we (onverwacht) na de zomer zelf bardienst op maandag, vrijdag en 

tijdens polowedstrijden. Er is geïnventariseerd of we genoeg kwalificatie hebben aan 

boord en dat is nog niet het geval. Vooralsnog mogen we proefdraaien na 

goedkeuring van het Stichtingsbestuur, maar is het wel noodzakelijk dat we straks 

genoeg (bar)mensen hebben, waarvoor het diploma Sociale Hygiëne vereist is. 

HJ gaat inventariseren wie dit zou willen volgen. 

     

      11. Rondvraag  

Coen van Vliet vraagt of er nog een instructie volgt v.w.b. schoonmaken zwembad. 

We zullen dit aan de manager of badpersoneel vragen. 

  

      16. Sluiting  

21.20 uur  

 



 

 

 

 

 

4. Jaarverslag Secretaris 2021-2022 
 
Het jaarverslag begint deze editie na de Jaarvergadering van 16 september 2021 tot aan de 
dag van vandaag 2 juni 2022, vanwege een veranderd vergaderschema door alle Corona 
perikelen, waar we als vereniging ook erg veel last van hebben gehad.  
 
- We hebben eindelijk weer eens een cursus Zwemmend Redden mogen volgen in ons 

eigen zwembad onder leiding van manager Alex Walter. 
 
- Jessica Orth heeft wederom de succesvolle Borstcrawlcursus mogen hervatten in het 

oude jaar. De cursus werd echter steeds onderbroken door Corona. In september van 
dit jaar gaat de cursus weer van start. Super bedankt voor je inzet Jessica! 

 
- De Kofferbakverkoop, de Kerstmarkt, de Zwemvierdaagse. Ze sneuvelden door 

Corona. De enige actie die wel doorging was de befaamde Oliebollenactie onder 
leiding van meester-bakker Hans de Groot. Deze actie gaat ook dit jaar weer door en 
zorgt voor een leuke bijverdienste voor onze vereniging. 

 
- Het sponsorbord is een groot succes. Door inspanningen van een aantal personen is 

het bord aardig vol gekomen. Hopelijk zijn er anderen die ons voorbeeld willen volgen 
en dit willen oppakken, om het bord nog voller te willen maken. Je bent uiteraard van 
harte welkom om te helpen in onze Sponsorcommissie. 

 
- We komen regelmatig in de pers als voorstanders van de nieuwe sporthal bij het 

zwembad Den Helder.  
 
- Dineke en Paul verzorgen momenteel Facebook, Christiaan en Sebastiaan Instagram 

en Jeroen de Website van onze vereniging. 
 
- Momenteel draaien we op de maandag, vrijdag en wedstrijddagen bardienst. Nu 

moeten er 2 personen aanwezig zijn, die het diploma Sociale Hygiëne moeten 
bezitten. Er zijn uiteraard nog meer mensen nodig, die ter vervanging van de huidige 
smalle basis, dit op zich willen nemen. 
Cursuskosten worden uiteraard door de penningmeester vergoed.  

 
- De actie voor de jeugd onder 11 jaar om gratis lid van D.W.V. te worden is in de laaste 

bestuursvergadering verlengd tot 1 januari 2023. We merken op dat het op zwem- en 
polofront zijn vruchten begint af te werpen. De jeugd heeft de toekomst! (en D.W.V.) 

 
- Niet veel te melden dus in deze afgelopen Coronaperiode, wat logisch is. 

Wel zijn de leden ons trouw gebleven, waardoor jullie in februari een maand 
contributievrij gemaakt zijn als uiting van dankbaarheid. Tevens zijn de zwem- en 
polocompetities toch netjes afgemaakt en is Heren 1 zelfs nu nog bezig aan zijn 
laatste wedstrijden. 

 
Hopelijk kunnen volgend seizoen alle competities en het organiseren van de vele 
acties weer plaatsvinden onder normale omstandigheden! 
 

 Alvast een fijne jaarvergadering, feest en vakantie toegewenst, geniet hiervan! HJ 
 
 



 

 

 

5. Jaarverslag zwemcommissie 2021-2022 
 

1. Leden zwemafdeling (wedstrijdselectie) 
Wij hebben afgelopen seizoen gelukkig weinig zwemmers zien stoppen en een aantal 
zwemmers mogen verwelkomen. Ook hebben we een aantal zwemmers gehad die proef 
kwamen zwemmen, maar helaas niet zijn blijven plakken. De nieuwe zwemmers zwemmen 
voornamelijk in de doelgroep “opleiding”.  
 

2. Trainingen  
Trainers zwemseizoen 2020 – 2021 
Opleiding: Maandag:  Ducky en Karen. Donderdag: Ellen 
Minoren:   Dinsdag:Ilse       Donderdag: Ducky 
Junioren en ouder:Maandag: Maarten   Dinsdag:Tessa. Donderdag: Remco  
 
Karen Schlief heeft in de loop van het seizoen de trainingen op de maandag van Ducky 
overgenomen.  
 
Afgelopen seizoen hebben er geen landtrainingen na de trainingen plaats gevonden. Er is 
voor gekozen om ons eerst weer op de training in het water te focussen en hebben ook nog 
een tijd te maken gehad met maatregelen.  
 
Helaas nemen wij aan het eind van het seizoen afscheid van de volgende kaderleden: Tessa 
aan de Meulen en Ellen van Driel. Tessa stopt met training geven, maar zal voorlopig blijven 
fungeren in het bestuur.  
Om alles draaiende te houden en ervoor te zorgen dat iedereen weet wie wij zijn binnen de 
zwemafdeling en wat er allemaal gedaan wordt, zijn er 17 en 19 mei bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij geacht wordt dat alle ouders van de zwemafdeling aanwezig zullen 
zijn en hopelijk het zwemkader komt versterken/helpen.  
 

3. Wedstrijden  
Wanneer de zwemmers goed genoeg de slagen en keerpunten beheersen, willen wij deze 
zwemmers zo snel mogelijk wedstrijden laten zwemmen. Op deze manier wennen de 
zwemmers al snel aan de wedstrijden en ze hoeven in de meeste gevallen nog geen al te 
lange afstanden te zwemmen. Dit heeft ook dit seizoen weer veel mooie momenten onder de 
jongste zwemmers opgeleverd.  
 
Linda Luesink verzorgt de inschrijving voor de wedstrijden. Samen met Tessa heeft zij ook 
de afgelopen thuiswedstrijd verzorgd. Voor het organiseren van de thuiswedstrijd hebben wij 
nog iemand nodig voor volgend seizoen.  
 
Competitieverband 
Nationale verenigingscompetitie, district 3e klasse  
We hebben helaas geen poule kunnen vinden om weer deel te nemen aan deze competitie. 
Dit wordt komend seizoen weer opgepakt. Hopelijk kunnen we aansluiten of een poule 
vormen.  
 
De EZC 
Wij hebben samen met twee andere verenigingen de EZC opgestart. Dit is een onderlinge 
competitie, waarbij het plezier en jezelf verbeteren voorop staat.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Meerkamp Winterswijk 
Wij hebben ook deelgenomen aan de meerkampwedstrijden in Winterswijk. Bij deze   
wedstrijden mogen de zwemmers zich op alle zelfgekozen afstanden inschrijven en 
zwemmen verschillende leeftijdsgroepen tegen elkaar.  
 
Kwalificatie d.m.v. behaalde limieten;  

 GLAK  (Gelderse Lange Afstand Kampioenschappen)  
 GBK  (Gelderse B Kampioenschappen) korte baan  
 GK  (Gelderse Kampioenschappen) lange baan  
 GBK  (Gelderse B Kampioenschappen) lange baan  

 
Deze wedstrijden hebben helaas nog geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de maatregelen. 
Het ziet er naar uit dat 25 juni de eerste GBK weer plaats vindt.  
 
Officials zwemseizoen 2021 – 2022 
Hans Bruns bevoegdheid 123JK 
Elco Geervliet bevoegdheid 3 
Wilma Geervliet – Braakman bevoegdheid 4 sinds dit seizoen gestopt.  
Dick Regelink bevoegdheid 3 
Rolf Blom bevoegdheid 4 
Alie Ziel bevoegdheid 4 
Brain Bean bevoegdheid 4 
Mary Peters bevoegdheid 4    
 
Dit seizoen is Wilma Geervliet – Braakman gestopt met haar taak als officieel. Wij bedanken 
haar voor al haar inzet.  
 

4. DWV uitje 
Is helaas vanwege de coronacrisis uitgesteld. Wordt ingehaald wanneer dit weer mogelijk is. 
Hopelijk kunnen wij dit in de start van volgend seizoen oppakken/uitvoeren. 
18 juni is er wel een gezamenlijk DWV feest op het zwembad. Geef je nog op! 

 

5. Speerpunten / doelstellingen voor 2022 – 2023 
 Uitbreiding van het ledenbestand en kader;  
 uitbreiding en betrokkenheid kader breder maken; 
 taken goed verdelen, welke ook duidelijk zijn voor iedereen;  
 werken vanuit een visie die is opgesteld door het zwemkader. 
 in stand houden en invullen van alle functies m.b.t. de zwemafdeling;  
 kwaliteit bewaking houden in het les geven;  
 opleidingsplek voor stagiairs zijn;  
 niveau van het kader op peil houden, o.a. door middel van cursussen volgen;  
 dat iedere zwemmer kan presteren op zijn of haar niveau waarbij als hoofddoel het 

plezier  
bovenaan blijft staan.  

 instroom vanuit de opleiding continueren d.m.v. promotie van DWV bij het behalen van 
het diplomazwemmen;  

 mee blijven doen aan Sjors Sportief;  
 kamp/uitje voor alle zwemmers;  
 sponsoren voor onze doelgroep zwemmers;  
 het seizoen 2022 – 2023 weer openen met ouders en zwemmers waar onder andere 

de doelen voor dit seizoen en het belang van vrijwilligers worden besproken; 
 Vrijwilligers stimuleren, intekenlijst weer van start bij seizoenaanvang. 



 

 

 
 
 

Jaarverslag waterpolocommissie 2021/2022 
 
Jaarverslag waterpolocommissie 2021/2022. 
Leden: Rob, Roy en Nicolle. 
 
Afgelopen jaar moesten we even wachten tot onze competitie kon beginnen. Uiteindelijk 
kwam het rooster dat we weer wedstrijden konden gaan spelen.  
Helaas liepen hier de besmettingen weer op en kwam het weer tot een stop van het seizoen 
en ook weer een sluiting van het bad aan het eind van het jaar. Gelukkig mochten we eind 
januari de competities weer hervatten, en met aangepaste versoepelingen hebben we 
allemaal het seizoen af kunnen maken. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij als polocommissie niet echt samen gezeten om te 
vergaderen. Veel is via de telefoon gegaan omdat we vaak snel moesten handelen of 
regelen. Ondanks dat we nog steeds met beperkingen te maken hebben gehad is er toch 
veel de goede kant op gegaan.  
 
Trainers: 
Wij kregen signalen vanuit onze jeugd dat het tijd was voor een verandering. Daarom 
hebben wij samen met een aantal leden van heren 1 en 2 om de tafel gezeten en is hier een 
leuke groep uitgekomen die zich zijn gaan richten op de trainingen van onze jeugd. 
Dit is voornamelijk begonnen voor onder de 17 (onze enige groep jeugd in september), en 3 
kinderen die wij helaas geen team konden bieden door geen nieuwe aanwas. De heren 
hebben hier een roulatie systeem gemaakt en wisselen elkaar dus af. Onze heren hebben 
veel ervaring en delen deze dan ook met veel enthousiasme. Ook ons team van onder de 17 
is erg blij met deze nieuwe manier van trainingen en zeggen afgelopen jaar veel geleerd te 
hebben. 
  
Aanwas:  
Vanaf september begon het te lopen dat er jonge kinderen aan onze sport kwamen proeven. 
Hoe leuk is dat, eindelijk jonge, nieuwe gezichten in het water. Het begon klein maar we 
kunnen zeggen dat deze groep heel erg gegroeid is. Zo goed zelfs dat we aankomend 
seizoen weer een onder de 13 team kunnen gaan inschrijven voor competitie. Een aantal 
van deze kids heeft al even mogen proeven aan pupillen toernooitjes, maar volgend seizoen 
mogen ze dan voor het echt mee gaan doen. 
 
Stage: Ook hebben wij 2 stagiaires vanuit het Rijn IJssel CIOS college te Arnhem. Zij hebben 
afgelopen jaar met de heren meegedraaid in de trainingen en hebben uiteindelijk veel 
trainingen gegeven. Ian heeft voornamelijk de trainingen van onder de 17 op zich genomen. 
Tycho heeft zich volledig op de nieuwe jeugd gestort, ondanks dat hij zelf geen waterpolo 
achtergrond heeft, heeft hij een enorme klik met die kinderen gekregen en wist hij ze elke 
training weer enorm te enthousiasmeren. 
 
Eigen beheer van het zwembad:  
Het eigen beheer van het zwembad is toch ook wel een hele fijne positieve verbetering. 
We kunnen iets flexibeler zijn in onze trainingen op onze dagen. 
We beheren de kantine en hebben hierin dus meer vrije ruimte om op te kunnen bouwen en 
onze tegenstanders in ontvangst te kunnen nemen. 
Ook kunnen we zo wanneer het gezellig is langer aanwezig zijn met elkaar. 
Wat voor sommigen misschien een minder prettige bijkomstigheid is is het schoonmaken. Dit 
ligt in handen van de laatste teams die aanwezig zijn. Zij regelen zelf een rooster wie 
wanneer aan de beurt is om dit op te pakken. 



 

 

 
 
We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dit prettig vindt maar het is toch zo’n ontzettend 
goede verbetering voor ons allemaal. Hiervoor moeten we met ons allen ons steentje 
bijdragen. 
De teams zullen volgend jaar ook weer zelf het schoonmaakrooster moeten verzorgen. 
 
Ook voor de kantinediensten zullen we extra handen moeten hebben. Hiervoor zal ook een 
rooster gemaakt gaan worden voor het nieuwe seizoen. Hierin zal iedereen een keer aan de 
beurt komen. Hoe dit vorm krijgt krijgt iedereen tzt te horen. 
 
De polocommissie zelf: Het zal een ieder niet onbekend zijn dat onze commissie erg klein is. 
Daarom zullen we ook het aankomende seizoen deze aanvullen. Het aanvullen doen we met 
de aanspreekpunten van elk team.  
Helaas hebben we nog geen nieuwe jeugdcoördinator. Deze functie staat dus ook open als 
vacature. Gezien we veel nieuwe jeugd hebben zoeken we hier iemand voor. Ook staan we 
open voor meer leden in de commissie die op welke manier dan ook hun steentje willen 
bijdragen. Wil je hier meer over weten dan kan je altijd contact met ons opnemen. Al met al 
is afgelopen jaar, met weinig overleg, een goed jaar geweest voor meer verbintenis onder 
onze leden. En natuurlijk is het fantastisch dat we zoveel nieuwe leden en jeugdleden 
hebben mogen verwelkomen. 
 
De polocommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


