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 NIEUWSBRIEF  19-09-2020 :  TERUGBLIK  JAARVERGADERING 
Beste DWV- ers  

Donderdagavond 17 september:  een zeer aparte maar tevens leuke en interessante vergadering in 

de buitenlucht. Het was voor iedereen wennen:  zelf je stoel meenemen en groot deel in het donker 

op 1,5 meter afstand van elkaar de vergadering bijwonen. Voor degenen die er niet waren;  ze 

hebben wel een echte unieke ervaring gemist. 46 leden waren ondanks de kou  aanwezig. Ook voor 

mij als voorzitter was het totaal anders:  niet statisch achter een tafel maar als een soort quizmaster 

tussen de leden door om met de microfoon in de hand de gestelde vragen te herhalen en te 

beantwoorden. Speciale dank voor de getroffen voorbereidingen aan Hans de Groot die er voor heeft 

gezorgd dat er koffie, thee en geluid was en dat de stoelen op grasveld geplaatst waren. Ondanks dat 

het een unieke vergadering is geweest hopen we dat de volgende ledenvergadering weer op de 

traditionele manier zou kunnen  in een zaal waar het overzicht en de temperatuur toch iets 

aangenamer zijn. 

Het is niet de bedoeling dat we met deze nieuwsbrief de totale vergadering verslaan maar ik wil de 

leden die door allerlei redenen niet in staat waren de vergadering bij te wonen toch van enkele 

belangrijke punten d.m.v.  deze nieuwsbrief op de hoogte stellen.  

Alle verslagen,  jaarrekening alsmede de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd door de vergadering. 

Zoals we ook in onze aankondiging voor de algemene ledenvergadering hebben gemeld baart ons de 

begroting voor 2021 grote zorgen. Deze bezorgdheid werd ook in de vergadering breed gedragen. De 

voorgestelde contributieverhoging werd dan ook na enkele kritische vragen en opmerkingen door de 

vergadering unaniem goedgekeurd. (44-0) Wel waren er 3 tegenstemmers van leden die niet 

aanwezig waren op de vergadering maar welke we toegezegd hadden mee te tellen. De vergadering 

heeft toegestemd dat de leden boven de 18 jaar € 2,50 per maand meer aan contributie bijdrage 

gaan betalen en de jeugdleden € 1, - per maand wat  ingaat per 1 januari 2021. De zwemcommissie 

krijgt nog seperaat via een apart mandaat verleend door de vergadering,  een herberekening 

aangezien de structuur daar afwijkt van de normale leeftijdsindeling voor contributie.                       

Het bestuur heeft nog wel duidelijk aangegeven dat het juist niet de intentie was om de contributie 

te verhogen maar ondanks de vele inspanningen die gedaan zijn.  Nu moeten we op zoek naar 

andere financiële bronnen om dit verder te kunnen voorkomen maar helaas geen andere 

mogelijkheid gezien dan dit voorstel in de vergadering neer te leggen. 

Met deze contributieverhoging is de begroting voor 2021 nog steeds niet sluitend en wij verzoeken 

hierbij alle leden om hun contacten en vaardigheden in te zetten om naast de contributie andere 

bronnen van inkomsten voor DWV te verwerven. 

Verder heeft het bestuur gemeend om een aantal personen te eren voor hun vele werk als 

vrijwilliger over een zeer lange periode. Dit is ten eerste Paul Hamer die dit verdiend omdat hij zich al 

25 jaar lang als officieuze bestuurder steeds op de achtergrond de helpende hand bood bij vele 

activiteiten en er ook vele zelf heeft georganiseerd. Zijn mentaliteit is er duidelijk een van: niet lullen 

maar poetsen! Daarnaast is hij nog vele jaren actief geweest als scheidsrechter. Paul is benoemd als 

lid van verdienste hetgeen we d.m.v. een oorkonde en uiteraard een (Grolsch) bierpakket onder 

groot applaus hebben bezegeld. Paul heeft uiteraard op zijn welbespraakte manier alle DWV- ers  
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bedankt,  het huidige bestuur een groot compliment gegeven, hoe ze het weer uit het slop heeft 

getrokken en nog eens aan de aanwezigen verteld wat een mooie vereniging DWV wel niet is. 

Als 2e persoon hebben wij benoemd als Erelid Tom Kets. Tom is uit de DWV Kets-familie meer dan 25 

jaar scheidsrechter geweest en heeft zitting genomen in het bestuur ( zelfs jeugdbestuur), heeft 

trainingen verzorgd en heeft met zijn journalistieke skills vele jaren er voor gezorgd dat DWV breed 

in de lokale en regionale kranten vermeld werd met wedstrijdresultaten en allerlei andere 

activiteiten. Uiteraard heeft hij jaren deel uitgemaakt van de Heren 1 selectie en was vaak topscorer. 

Tom die voor de vergadering helaas geen lid meer was van DWV is door ons onder valse 

voorwendselen naar de vergadering gelokt. Had hem gevraagd of hij in de vergadering een verhaal 

wilde vertellen over zijn ervaring over zijn vrijwilligerswerk binnen DWV en welke motivatie hij had 

en wat hij terug kreeg. Dit om de huidige leden welke nog geen taak binnen DWV vervullen te 

motiveren dit ook echt  te gaan doen. Tom die duidelijk zeer geëmotioneerd was door de 

onderscheiding wilde toch graag nog enkele woorden tot de vergadering richten. Daarin gaf hij een 

betoog over wat voor mooie vereniging DWV is en dat iedereen zich dat eens moet beseffen. Voor 

hem is DWV een stuk van zijn leven en door met elkaar de handen uit de mouwen te steken kan 

DWV volgens Tom met gemak op weg naar haar 100 jarig jubileum. Ook deze benoeming werd door 

de vergadering door een luid en groot applaus bezegeld. 

Naast Tom en Paul heeft het bestuur nog 4 andere personen benoemd tot Lid van Verdienste.       

Deze namen geef ik pas prijs als we de oorkonde voor de benoeming aan deze mensen kunnen 

overhandigen. De vergadering weet het wel en hopelijk heeft een ieder dit stilgehouden. Ik kan jullie 

wel zeggen dat het stuk voor stuk mensen zijn die over periode van vele jaren altijd klaar hebben 

gestaan voor DWV.  

Uiteraard hebben we ook nu nog steeds leden welke zich met hart en ziel inzetten voor DWV; zij 

moeten deze onderscheidingen ook opvatten dat vanuit DWV ook voor hun een enorme waardering 

is voor het vele werk dat zij verzetten. 

DWV is geen sportschool maar een vereniging waar we eigenlijk van ook de nu nog niet actieve leden 

mogen verwachten dat ook zij hun verantwoording nemen uit loyaliteit jegens hun en ons mooie 

DWV. 

 

Pas goed op jullie zelf en tot gauw. 

Walther. 

 

 

 

 


