
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 17 mei 2019                        

Zwem- en waterpolovereniging “De Brabantse Dolfijnen” 

 

Aanwezig bestuur: 

Wout van Dijk (penningmeester), Robin Vervoort (tc waterpolo), Renate Quinten(activiteiten),Erwin 

van Mespel(secretaris) en Heidi Huizen(secretaris) 

Afwezig bestuur:  

Voorzitter (vacant), tc zwemmen (vacant) 

Aanwezig 33 leden: 

Judith Rombouts, Hanneke Bunkers, Hans Groothelm, Ingrid Dijkstra, Marc Dankers, Vivan Renders, 

Lindsey van Roosmalen, Arnold Huizen, Tim Versteegen, Merijn Verhaegh, Bobby van Dijk, Stijn 

Rombouts, Elsje Struijlaart, Annelies van Koesveld, Jesco van Meurs, Desiree Groothelm, Olav van 

Koesveld, Jeroen Quinten, Mark Bunkers, Peter Spijkerboer, Janny Buuts, Raimond Theunissen, Henk 

van Kessel, Daniëlle de Neve, Lisanne Vervoort, Ingrid Versteegen, Kelmar van Meurs, Josine Swier, 

Nynke Luijten, Nienke Versteegen, Paula van den Hoofdakker, Daniek van Griensven, Sterre Aarntzen 

Afgemelde leden: 

Fam Sloot,  Emile Clement, Gijs Vogels, Jeroen en Loretta Teitsma, Els Struijlaart- van Herwijnen, Rick 

en Mirjam Ophorst, Ingrid Wouters, Emmy van Kessel 

Notulen ALV2018:                                                                                                                

1. Opening  

1.1. Geen aan- of opmerkingen. 

2. Vaststellen definitieve agenda  

2.1. Aan de agenda moet de sanctie regeling worden toegevoegd. Wout geeft aan dat er 

momenteel  andere prioriteiten zijn en de uitwerking van een sanctieregeling op een later 

tijdstip uitgewerkt zal plaatsvinden 

 

3. Verslag ledenvergadering 2018 

3.1. Akkoord. Geen bijzonderheden 

4. Jaarverslagen 2018 

4.1. Akkoord. Geen bijzonderheden 

5. Secretaris  

5.1. Akkoord. Geen bijzonderheden 

6. Waterpolo  



6.1. Toelichting op waterpolo wordt gegeven. Teams doen het goed. Scheidsrechters cursus 

loopt maar we moeten er wel voor zorgen dat we ieder jaar scheidsrechters leveren. 

7. Zwemmen  

7.1. De zwemcoach is gestopt maar we hebben een aanbod van twee mensen gekregen en daar 

maken we graag gebruik van. Ze worden geen trainer maar willen nieuw leven blazen in de 

zwemcommissie.  

7.2. Zwemmers-aantallen nemen af. Sommige gaan naar andere vereniging, stoppen helemaal 

met zwemmen of gaan over op een andere sport 

7.3. Verzoek om zwemcommissie nieuw leven in te blazen. Twee vrijwilligers melden zich tijdens 

de ALV.  

7.4. Zwemtrainingen zijn aangepast. Streven is om een groter groepsgevoel te creeëren, na het 

starten blijft een groep bij elkaar.  

7.5. Mini polo aantallen nemen toe. Hebben nu een aparte baan. En aparte training gericht op 

specifieke waterpolo slag en algemene wedstrijdslagen.  

8. Minioren  

8.1. Akkoord. Geen bijzonderheden 

9. Activiteiten commissie 

9.1. Akkoord. Geen bijzonderheden. Toelichting gegeven op georganiseerde activiteiten.  

10. Verslag sponsorcommissie  

10.1. Sponsor commissie is niet echt meer actief. Reden: gebrek aan nieuwe initiatieven. 

We roepen iedereen op om met nieuwe initiatieven te komen.  

11. Verslag penningmeester  

11.1. Uitgebreide toelichting wordt gegeven op de financiële situatie van de vereniging. De 

vaste kosten blijven aanwezig, daar kan zeer weinig aan gedaan worden. Door de afname 

van het ledenaantal en het achterblijven van sponsor inkomsten, schrijft de vereniging rode 

cijfers. De oplossing is de contributie te verhogen. Wel wordt de afspraak gemaakt dat 

wanneer sponsering meer gaat opbrengen, dan houden we daar de komende jaren rekening 

mee bij de vaststelling van de contributies.  

11.2. Na een beperkt aantal vragen die meer gericht waren op verduidelijking van de 

huidige situatie, en dus niet tegen de contributie verhoging waren gericht, is iedereen 

akkoord gegaan met de verhoging van de contributie. Dit gaat plaatsvinden in het 3e en 4e 

kwartaal van 2019. De contributie verhoging geldt voor wedstrijdzwemmers en 

waterpoloërs en die verhoging voor dit jaar bedraagt €20.  

12. Verslag kascontrole commissie  

12.1. Kascontrole commissie heeft haar werkzaamheden uitgevoerd en geen 

bijzonderheden of afwijkingen op het normale patroon gevonden. Kas commissie is akkoord.  

12.2. In de kascommisie zijn benoemd: Jesco van Meurs, Kelmar van Meurs, Hans 

Groothelm.  

13. Bestuursverkiezing 

13.1. De twee secretarissen worden voorgesteld en akkoord bevonden.  

14. Oproep voor Voorzitter 

14.1. Wordt aan bod gebracht. Vooralsnog is er nog geen nieuwe voorzitter.  

15. Mogelijke kandidaten voor functie TC Zwemmen 

15.1. Twee leden hebben zich aangemeld om zwemcommissie nieuw leven in te blazen. .  

16. Begroting en vaststelling contributie  



16.1. Verhoging van de contributie wordt aangenomen.  

17. Rondvraag   

17.1. Actiepunten overzicht aanleveren. Bij de volgende ALV aangeven wat het afgelopen 

jaar is gerealiseerd.  

17.2. Evalueren van de minioren en waterpolo. Bij de volgende ALV de stand van het 

afgelopen jaar mbt minioren en waterpolo aan bod laten komen.  

17.2.1. Hoe staat het met de banen en de daarbij horende trainer 

17.2.2. Trainers van waterpolo 

17.3. Notulen van de ALV moeten op de site worden geplaatst 

17.4. Verzoek aan leden is of iemand zich wil voordragen om de site up to date te gaan 

houden.  

18. Sluiting 

 

Actielijst : 

1. Evalueren van de minioren en waterpolo. Hoe gaat het met de indeling van de banen. 

2. Sponsor commissie nieuwe leven inblazen 

3. Trainers voor het zwemmen 

4. Grote club actie vrijwilligers 

5. Notulen op de website 

 

 

 

 

 

 

 

 


