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Aanwezig bestuur: 

Robin Vervoort (Interim voorzitter, TC waterpolo), Wout van Dijk (Penningmeester), Renate 

Quinten (Activiteitencommissie), Jeroen Quinten (sponsorcommissie), Heidi Huizen(secretaris) 

Aanwezig 23 leden: 

Sven de Neve, Hans Groothelm, Marc Bunkers, Marc Dankers, Bart Ophorst, Jesco van Meurs, 

Lindsey van Roosmalen, Peter Spijkerboer, Janny Spijkboer-Buuts, Martijn Bolt, Ingrid 

Wouters-de Haan, Ronald Deeben, Noortje Huizen, Arnold Huizen, Kelmar van Meurs, 

Michelle van Kuijk, Anita van Roosmalen, Vivan Renders, Koen Dankers, Ingrid Dijkstra, Paul 

van Hoef, Ingrid Verstegen. 

1. Opening 

 

Robin opent de vergadering. Door Corona is deze jaarvergadering in september ipv in 

mei. Dit jaar moest je van te voren aanmelden ivm de coronamaatregelen. De 

presentielijst gaat rond of iedereen deze wil ondertekenen dat je bent geweest. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

De agenda wordt doorgesproken en wordt akkoord bevonden. 

 

3. Verslag ledenvergadering 2019 

 

Een overzicht van de actiepunten van de alv 2019. 

1. De evaluatie van de minipolo en minioren is door de coronamaatregelen niet meer 

actueel. Zodra dit terug naar de “oude” situatie gaat, gaan we hier opnieuw naar kijken. 

2.Lindsey, Vivan en Jeroen zijn in de sponsorcommissie gestapt. 

3.Ook in 2019 blijft het zoeken naar trainers voor het zwemmen 

4.De Grote Clubactie is opgepakt door Hans en Desiree Groothelm met een super  

resultaat (ruim 600,--) 

5. De notulen van de ALV staan voortaan ook op de website. Onder het kopje 

“Algemeen” 

 

 

 

 



 

 

4. Jaarverslagen 2019 

 

a. Secretaris: Er is een lichte daling in het ledenaantal. De jongste jeugdklasse geeft wat 

zorgen. Schoolsport gaat in 2020 (nog) niet door. Hier moeten we zelf actie 

ondernemen door bijv. proeflessen voor vriendjes/vriendinnetjes aan te bieden. 

b. Tc zwemmen: Wout vertelt dat we in 2019 aan een 20 tal wedstrijden hebben 

meegedaan. Buiten de competitie, ook aan minioren, junioren/jeugd en limiet 

wedstrijden. Ook hebben we deelgenomen aan regionale en landelijke wedstrijden. 

We zijn helaas gezakt van de D1 naar de D2 competitie. Mede door het aantal 

gestopte zwemmers. Positief is dat er wel steeds meer minioren deelnemen aan 

minioren wedstrijden. 

c. TC Waterpolo: We hebben in 2019 een nieuwe hoofdtrainer gevonden in de persoon 

van Klaas van Egmond. Tevens zijn er in 2019 6 nieuwe scheidsrechters geslaagd voor 

hun cursus. Aan de competitie doen, namens DBD, 9 teams mee. 4x Heren, 2x Dames 

en 3 jeugdteams.  

 

*Ook heeft Robin medegedeeld dat vanaf komend seizoen de beschermdoppen van 

de waterpolocaps moeten corresponderen met de kleur van de cap. Dus 

blauw/blauw en wit/wit. Dit is een verplichting vanuit de KNZB. Er is een 

mogelijkheid om nieuwe doppen te bestellen. De kosten zijn dan 12 euro (voor 4 

doppen) Mocht je dit niet doen, dan bestaat de kans dat je wordt uitgesloten van de 

wedstrijd. Op de vraag van Lindsey of je zelf de huidige doppen kan wisselen, werd 

als antwoord verteld dat de doppen mogelijk kapot gaan vanwege het poreus 

worden van het plastiek. 

 

*De afgelopen jaren is gebleken dat, na de teaminschrijving bij de KNZB, er leden 

alsnog stoppen met waterpolo. Dit kan leiden tot grote kosten voor de vereniging. 

Daarom vraagt het bestuur om over het volgende voorstel te stemmen met 

ingangsdatum 1-1-2021 

Voorstel: 

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen uiterlijk 30 april, wordt na deze datum 

afgemeld dan worden nog twee kwartalen aan contributie in rekening gebracht. Bij 

onvoorziene omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt door het 

bestuur.  

 

Dit voorstel is door de aanwezige leden zonder tegenstemmen aangenomen. 

 

Leden die aangeven te twijfelen over het meespelen van volgend seizoen, worden 

niet meegenomen in de teamindeling. Als je na teaminschrijving toch wil 



 

 

waterpoloën, dan ben je afhankelijk van de ruimte in het team. Dit kan tot gevolg 

hebben, dat je niet mee kan doen of slechts een beperkt aantal wedstrijden. 

*In het seizoen 2020-2021 verandert de scheidsrechterscursus. Alle jury leden zijn nu 

ook basisscheidsrechters en mogen de E en D jeugd thuis fluiten. De 

basisscheidsrechter telt niet mee voor het benodigde aantal scheidsrechters per 

teaminschrijving. Als een hogere scheidsrechter een E of D jeugdwedstrijd fluit, dan 

telt dat niet mee voor de verplichte aantallen die je moet fluiten. 

We hebben nog steeds meer scheidsrechters nodig, dit seizoen hebben we minimaal 

twee nieuwe aanmeldingen nodig! 
 

Martijn Bolt stelt voor om de boete van eventuele tekort van scheidsrechters 

inzichtelijk te maken voor de teams, zodat er makkelijker oplossingen binnen de 

teams kan worden gezocht. 

d. Activiteitencommissie is uitgebreid met Lindsey van Roosmalen, Michelle van Kuijk. 

Afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Kinderpaasbingo (i.s.m. 

DKB), de Grote Clubactie, Rabobankclub support, de feestavond en het kerstballen 

tournooi. 

 

5.  Sponsorcommissie 

 

Vivan, Lindsey en Jeroen zijn vol enthousiasme  de sponsorcommissie gestart. Ze hebben 

Isac opnieuw als hoofdsponsor bereid gevonden voor 3 jaar DBD te sponsoren. Vinca 

blijft capsponsor. En ze hebben de volgende nieuwe sponsors gevonden. Van Hest 

Dakbedekking, Café d’n Ekker, Tweewielerservice van Laarhoven, Best Golf & Country, 

Mark van Gardingen, Renders Agrarisch advies, Ombergen betonboringen, Hence, 

Overheerlijck,  Best Groen, VDB Metaalbewerking. 

Nieuwe sponsoren blijven altijd welkom. 

Verder kun je DBD steunen door Vrienden van DBD te worden: Pennen verkoop voor € 5,- 

per pen, eventueel met vermelding/bedankje op de site. 

 

6. Verslag  Penningmeester 

 

We hebben dit jaar meer inkomsten gegenereerd. Dit komt door de opbrengsten van de 

feestavond, de Grote Clubactie en de Rabobank Club Support. Helaas hebben we bij de 

waterpolo een boete gekregen voor een tekort aan scheidsrechters in 2018. Deze boete 

wordt achteraf opgelegd waardoor het in 2019 viel. Daardoor hebben we een klein 

negatief verschil. 

 



 

 

7. Verslag en verkiezing kascommissie 

 

Namens de kascommissie (Jesco van Meurs, Hans Groothelm en Kelmar van Meurs) nam 

Kelmar het woord. De financiële administratie en balans over 2019 van DBD zijn 8 

september gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt dan de 

vergadering om het bestuur décharge ter verlenen over het gevoerde financiële beleid 

over 2019. Met applaus is dit verleend.  

In de kascommissie voor volgend jaar zijn gekozen:  Kelmar van Meurs (2de keer), Vivan 

Renders (1ste keer) en Bart Ophorst (1ste keer) 

 

 

8. Bestuursverkiezing 

Volgens schema traden Robin (Tc waterpolo) en Wout (Penningmeester) af. Allebei zijn ze 

herkiesbaar voor 3 jaar. Niemand stelde zich kandidaat. Met overweldigend applaus zijn 

Robin en Wout  herkozen. 

Er zijn vacatures voor de functie van Voorzitter en Tc zwemmen. 

Jeroen Quinten heeft zich kandidaat  gemeld voor de functie van voorzitter. Na deze 

aanmelding heeft het bestuur gevraagd of Jeroen een periode mee wilde draaien in het 

bestuur als aspirant bestuurslid en uit hoofde van de sponsorcommissie. Mede om te 

kijken of de samenwerking tussen Renate en Jeroen op bestuursniveau goed verloopt. 

Jeroen heeft zichzelf voorgesteld en zijn verkiezing is door de vergadering met applaus 

ontvangen. 

De vacature voor TC zwemmen is helaas nog steeds vacant. Laat iets van je horen! 

Een taakomschrijving is bij de secretaris op te vragen. Van Vivan Renders kwamen vragen 

over tijdsbesteding en verantwoordelijkheid. Ook wordt er gevraagd of er al met 

verschillende mensen een commissie opgestart kan worden. In antwoord op de vragen: 

De tijd die je kwijt bent, is afhankelijk van de periode. En natuurlijk is het fijn als er een 

commissie is, maar er moet 1 persoon aanwezig zijn bij de bestuursvergadering en die is 

automatisch het aanspreekpunt voor het zwemmen. 

 

9. Begroting 2020 

 

Een aantal jaar geleden is in de vergadering afgesproken dat de contributie zou elk jaar 

verhoogd mag worden met de index van de badhuur. In verband met de positieve cijfers 

van 2020 is er besloten om geen indexering/verhoging van de contributie te laten 

plaatsvinden. 



 

 

Verschillende vragen werden gesteld nav de begroting: 

*Martijn Bolt vroeg of DBD de badhuur van de waterpolowedstrijden terugkrijgt. Wout 

vertelt dat deze huur pas na gebruik betaald wordt. 

*Bart Ophorst vroeg of de badhuur in coronatijd niet betaald is. Wout geeft aan dat we 

contractueel verplicht zijn deze te betalen. Echter hebben we als compensatie in de 

zomer door mogen trainen. 

*Marc Dankers vroeg wat er precies onder boetes valt (op de begroting). Wout heeft dit 

opgenomen in de begroting om onvoorziene niet-verwijtbare boetes die niet door te 

berekenen zijn aan een lid. 

*Lindsey van Roosmalen vroeg of de nieuwe trainer voor de waterpolo dames 

opgenomen is in de begroting, waarop Wout antwoord:  nee, aangezien dit deze week 

bekend is geworden. Echter valt er het een en ander vrij en daaruit wordt de trainer 

betaald. 

*Martijn Bolt ziet geen caps voor de jeugdleden in de begroting staan. Hoe zit het 

daarmee?  

Robin zegt dat we daarop terug komen verder op in de vergadering. Een set kost 650 

euro. Vlgs Marc Dankers zou dit ook een punt zijn uit 2018. Hoe moet dit verder worden 

opgenomen in de begroting. 

We wachten even met het goedkeuren van de begroting en gaan eerst de clubkleding 

bespreken. 

Na bespreking van de clubkleding is er als volgt besloten om 650 euro  voor een wisselset 

caps op te nemen in de begroting. Hierna is de begroting goedgekeurd. 

 

 

10. Clubkleding 

 

Jeroen vertelt over het doel van DBD, Uniformiteit in de gehele vereniging. Dit houdt in 

dat dat er door iedereen dezelfde clubkleding wordt gedragen. Met hoofdsponsor Isac is 

afgesproken dat alle andere kleding per direct niet meer gedragen mag worden tijdens 

activiteiten voor DBD. (Wedstrijden en trainingen). Deze uniformiteit houdt in dat 

• Alle senioren en junioren gaan spelen met verenigingscaps met sponsor VINCA (€ 52,- 

per 2 caps). 
• Verplichting te gaan spelen met blauwe caps met blauwe oren en witte caps met 

witte oren (verplichting vanuit de KNZB) waarbij de oren van de bestaande caps 

vervangen kunnen worden (€ 12,- per 2 caps). 
• Nieuwe shirts voor de wedstrijdzwemmers, andere stof poloshirt (€ 24,50) 
• Mogelijkheid bestellen bestaande shirts voor waterpolo (€ 24,50) 
• Mogelijkheid tot bestellen waterpolo zwembroeken (€ 36,-), waterpolo badpakken (€ 

55,-) en caps. 

• Er komt een voorraad waterpolo zwembroeken, badpakken  



 

 

• Trainers worden (voor zover ze nog geen shirt hebben) voorzien van een clubpolo. 

 

Er is een discussie over het verplichten van clubkleding.  

*Vivan Renders wil weten of je het kunt verplichten als er geen spullen zijn. Jeroen 

antwoordt dat er een voorraad van shirts komt liggen bij DBD.  

*Marc Bunkers vraagt of je bij beide disciplines aparte kleding nodig hebt?  Jeroen vertelt 

dat dat niet nodig is, want het is ander stof maar met dezelfde uitstraling. Verder vindt Marc 

Bunkers fijn dat de vrijwilligers worden gewaardeerd.  

*Ingrid Wouters vraagt wat er nu precies verplicht wordt. Jeroen antwoord; kleding en caps. 

Voor nu zijn dat shirts en zodra er broeken geleverd kunnen worden, die ook.  

*Lindsey wil weten of de badkleding ook verplicht is. Dit heeft wel de voorkeur, maar is niet 

verplicht. 

*Vivan Renders vraagt per wanneer de clubkleding verplicht is. Dit ivm de kosten die het met 

zich meebrengt. Per 1-1-2021 zijn de shirts verplicht. De caps zodra ze geleverd worden. 

*Ingrid Wouters heeft een vraag voor de jongere zwemmers die zo af en toe proeven aan 

het wedstrijdzwemmen of zij ook verplicht zijn. Als antwoord werd gegeven dat alleen de 

wedstrijdgroep zwemmen en wedstrijdgroep waterpolo verplicht worden. 

*Martijn Bolt vraagt of er op tijd caps zijn voor de 1ste wedstrijd. Jeroen antwoordt dat dat 

waarschijnlijk net niet gaat lukken. 

*Ingrid Wouters vraagt hoe het zit met de badmutsen? Lindsey antwoordt dat er voldoende 

voorraad is. Ze zijn bij haar te koop voor 7,50 euro, echter is het een slechte kwaliteit. 

Daarop zegt Robin dat we daarover in overleg gaan met MTB sport. 

*Marc Dankers vraagt hoe het zit met nummers als de jeugd doorschuift naar een ander 

team? 

Sven de Neve stelt voor om een ruilsysteem op te zetten. 1 set caps voor DBD om te kunnen 

ruilen. Dit voorstel wordt door iedereen als een positief idee opgepakt. 

*Verder vraagt Marc Dankers of het niet mogelijk dat  DBD de caps aanschaft en dat er 1 

iemand verantwoordelijk is voor de caps. DBD heeft hier slechte ervaringen mee. Men is 

minder zuinig met de caps die niet van zichzelf zijn.  

 

Uiteindelijk wordt er gestemd over de volgende voorstellen: 

1. Verplichting voor clubkleding. Deze wordt met meerderheid zonder tegenstemmen 

aangenomen. 

2. Caps voor jeugdleden zelf aanschaffen. Deze wordt met meerderheid zonder 

tegenstemmen aangenomen. 

 

Voor de jeugdteams worden caps voor de keeper aangeschaft door de vereniging, omdat zij 

geen vast keeper hebben. 

 

*Tenslotte zou Martijn Bolt nog heel graag zien dat er tassen, trainingskleding etc te 

bestellen zijn. Een leuk idee volgens Jeroen, maar laten we eerst dit opzetten. Daarna gaat 

Jeroen in gesprek met Mark Bolt om hier samen naar te kijken. 



 

 

11.  Rondvraag 

 

*Ingrid Wouters: Het blijft stil rondom het zwemmen van wedstrijden. Ik zie hier geen 

communicatie van. Hans Groothelm geeft antwoord, dat ervanuit de KNZB een 

coronaprotocol moet worden opgesteld. Ivm de geldende regels is het voor DBD op dit 

moment niet mogelijk om zwemwedstrijden te organiseren met meerdere verenigingen. 

Hier hebben meerdere verenigingen moeite mee. Dus of er een competitie van start gaat is 

nog onzeker. DBD gaat niet actief wedstrijden bezoeken ivm het coronaprotocol. Er wordt 

gekeken of er een solo wedstrijd georganiseerd kan worden (dus met eigen leden en 

officials) Misschien op dezelfde datum (5-10-2020). Of er dan voldoende officials zijn is de 

vraag, omdat die ook op andere plekken ingezet kunnen worden dat weekend. 

*Martijn Bolt: Hoe zit het met waterpolo protocol mbt de coronamaatregelen. Robin geeft 

aan hij eerst de webinar van maandag 21-9 wil bijwonen en dat er zo spoedig mogelijk iets 

bekend wordt gemaakt. 

*Janny Spijkerboer-Buuts vraagt of er de volgende keer een microfoon gebruikt kan worden. 

Hopelijk kunnen we de volgende alv weer wat dichter bij elkaar houden. 

*Hans Groothelm geeft aan dat de Grote Clubactie zaterdag 19 september van start gaat. Dit 

jaar is het laatste jaar dat hij en Desiree dit organiseren. Dus voor 2021 zoeken we een 

opvolger! 

*Martijn Bolt vraagt of er een trainer is voor de D-jeugd. Er wordt aan gewerkt. Mogelijk 

heeft Robin iemand gevonden. Martijn vraagt of er anders op tijd gebeld kan worden voor 

invallen. Hij en Marc Dankers hebben eerder al aangegeven hiertoe bereid te zijn. 

 

12. Sluiting 

 

Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar aanwezigheid en inzet. 

Vervolgens wordt de vergadering gesloten. 

 

 

Aktiepunten alv 2019 

 

- Keeperscaps aanschaffen voor jeugdteams. 

-  Opvolger coördinator Grote Clubactie. 

- Hoe ga je waterpoloteams inlichten en verantwoordelijk laten zijn voor boete 

scheidsrechters. 

  


