
 

 

 
 
Doesburg, 15 maart 2020 

 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering Doesburgse Watersport Vereniging                  
DWV, gehouden op donderdag 9 mei 2019 Anne Frankschool. 

 

1. Opening  
De interim voorzitter Walther Eenstroom opent de vergadering om 20.00 uur en heet 
iedereen hartelijk welkom. 
 
Afwezig met kennisgeving: Robin te Kamp, Rick van Everdingen, Ina Groeneveld.  
Aanwezig: 72 personen 

 
2. Mededelingen  

Moment van stilte i.v.m. het overlijden van lid Rikie Vlemingh (30-10-2018) en oud-lid 

Ronald Wissink (25-04-2019). 

 

3. Vaststellen agenda Algemene Ledenvergadering 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Notulen algemene Ledenvergadering 15-3-18 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag Secretaris 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Jaarverslag Zwemafdeling 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

7. Jaarverslag Polocommissie 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Jaarverslag Plonscommissie 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

9. Jaarverslag Sponsorcommissie 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

10. Financieel Jaarverslag 2019 
Onder een luid applaus wordt Olga Staring voor de laatste keer bedankt voor het 
prima overzicht. En complimenten voor dit bestuur dat ondanks de krimp op veel 
fronten (dalend ledental en kaasschaafmethode baduren) desondanks de balans 
aardig in evenwicht heeft weten te houden. Olga blijft echter de ledenadministratie 
voor ons verzorgen. 

   
      11. Verslag kascommissie 2018  

De kascommissie bestaande uit Alex Vrendenbarg en Robin te Kamp verlenen de 
penningmeester decharge. De nieuwe kascommissie is geworden: Chantal 
Vrendenbarg en Robin te Kamp. Reserve is Nicolle Rutten. 

 
      12. Begroting 2019-2020   
 De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.  



 

 

 
 
      13. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Voorzitter André Vreman, kandidaat Walther Eenstroom. 
Secretaris Vincent Weijers, kandidaat Henkjan Kets.  
Penningmeester Olga Staring, kandidaat Rick Kleine.  
Vacant: 
Voorzitter polocommissie: kandidaat Eric Jansen. 
Voorzitter zwemcommissie: kandidaat Tessa aan de Meulen. 

 Vertrouwenspersoon: kandidaat Lia Oude Wolbers. 
  
 De vergadering stemt in met de mutaties. 
  
      14. Afscheid vertrekkende bestuursleden  

Onder luid applaus van de vertrekkende bestuursleden ordt er stilgestaan bij deze 
personen, die veel voor DWV hebben betekend. André Vreman 7 jaar voorzitter, 
Vincent Weijers 7 jaar secretaris en Olga Staring 11 jaar onze penningmeester 
geweest. 

 
      15. Uitleg nieuwe situatie D.W.V.  

Walther heeft een uitgebreid verhaal voor de ledenvergadering waarom hij en 
Henkjan de handdoek hebben opgepakt aangezien er zelfs al sprake was een 
uitgeschreven opheffingsvergadering bij afwezigheid en geen aanwas van nieuwe 
bestuurskandidaten. 
Hoofdzaken verder uit zijn betoog waren dat DWV veel actiever wil worden en nu al 
volledig in de politiek is gestort om aandacht en steun te vragen voor onze 
vereniging. Vooral is de hoge jeugdcontributie een doorn in het oog van deze heren.  
Tevens zal een betere samenwerking met het Stichtingsbestuur Overdekt Zwembad 
noodzakelijk zijn omdat we er daardoor voor de toekomst mogelijk sterker uitkomen 
en het bad voor Doesburg hopelijk behouden blijft 
Ook heeft het interim-bestuur een Plan van Aanpak geschreven, die een handleiding 
wordt voor de toekomstbeleving van onze vereniging. 
Ten slotte wordt gestreefd om veel meer de publiciteit meer te zoeken en hierbij wordt 
nog een actieve PR functionaris gezocht binnen het bestuur.  
Kortom: er valt nog veel te winnen binnen DWV: schone taak is allereerst om alle 
geledingen binnen DWV goed te bezetten met de juiste personen in de diverse 
commissies en trainersgroepen.  

  
      16. Rondvraag 

Jessica Orth vraagt of er ook jeugdsubsidie mogelijk is voor leden buiten gemeente 
Doesburg. 
Antw. Dit is nu nog niet aan de orde, wordt later zeker aandacht aan geschonken. Maar 
nu eerst ander werk aan de winkel binnen onze vereniging. 

 
Roy Campschroer merkt op dat er meer aandacht voor zwemmen bij DWV moet zijn na 
het behalen van een zwemdiploma. 
 Antw. Wordt aan gewerkt: we willen ook al tijdens het afzwemmen aandacht schenken 
aan DWV door het houden van een zwemdemonstratie en we delen altijd na het 
afzwemmen een folder uit. Deze folder zal binnenkort verder verfraaid en geplastificeerd 
worden. Ook zwemclub Steenderen hierin betrekken.  
   
Erik Nijhof vindt dat de Zwemdisco, wat het zwembad nu regelmatig zelf organiseert, nog 
veel meer kan opleveren qua financiën en publiciteit voor het zwembad. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Wim Riewald van Hoofdsponsor Retail Bouw vindt dat er best een heroverweging kan 
plaatsvinden in de contributiebedragen voor de verschillende zwemdisciplines.  
Antw. Hier zal zeker naar gekeken worden, maar we willen vooralsnog geen verhoging 
van de jeugdcontributie. Het was juist de bedoeling om bij de politiek een verlaging van 
de jeugdcontributie bij DWV teweeg te brengen. In ons Plan van Aanpak hebben we de 
sportverenigingen binnen Doesburg met elkaar vergeleken en bij ons krijg je als jeugdlid 
de minste waar voor je geld. Helaas is deze missie nipt mislukt na stemming in de 
gemeenteraad, ondanks de goede onderbouwing hiervan en de tijd en energie die erin is 
gestoken door de interim-secretaris en voorzitter.  
 
Erik Nijhof benadrukt de stroeve samenwerking tussen polo en zwemafdeling, wat meer 
zou kunnen sparren met elkaar en zich hierdoor meer als eenheid zou kunnen 
manifesteren, wat weer positief uitpakt voor de uitstraling van een vereniging. 
Antw. Geheel mee eens, dit is ook een van de missies om dit ook te bewerkstelligen, 
ondanks de grote verschillen in zwemcultuur die beide groepen voortbrengen.  

 
André meldt dat zwemlessen ook aandacht verdiend binnen DWV wat mogelijk weer 
opgepakt zou kunnen worden. Als voorbeeld noemt hij Proteus Twello waar het ook 
weer is gaan draaien. 
 
HJ meldt dat de DWV-leden binnenkort een AVG verklaring (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) moeten ondertekenen wat verplicht is gesteld in dit land bij 
alle verenigingen. Zonder deze privacyverklaring kan een huidig lid geen meer blijven 
van DWV.  
 
Nicolle Rutten roept op juist nu positief te zijn en steun te geven aan het nieuwe 
bestuur! Er wordt nu al veel geëist door de leden, maar dat kan nu in de opstartfase 
van dit bestuur nog niet gevraagd worden. 
 
Erik Nijhof benadrukt dit nog eens door het einde van het seizoen positief al te sluiten 
waar wat hem betreft alle reden voor is. Ook geeft hij aan dat publiciteit, bv. een stuk 
in de krant voor DWV alsmede zwembad, positief kan uitwerken. 
 
Wim Riewald zou willen dat de ouders ook meer benaderd zouden kunnen worden. 
Iets wat momenteel al veel gebeurd bij de zwemafdeling. 
 
Alex Vrendenbarg roept vrijwilligers op om ook een steentje bij te dragen aan alle 
activiteiten binnen DWV. 
 
Voorzitter Walther hamert om half 10 de vergadering dicht onder dankzegging voor de 
massale opbrengst en inbreng van leden/ouders/belangstellenden tijdens deze 
jaarvergadering. 
HJ 
 
 
 


