
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING NEPTUNUS’58 – 31 maart 2011 
 
Plaats: Fitland, Avantilaan 1, Schijndel 
 
Aanwezige leden: Ronnie van Berlo, Linda Leenders, Bertha van Liempd, Petra van Lokven, 

Maarten Pennings, Sandra Schellekens, Miranda vd Steen, Miranda vd Ven 
en Karin van Vlaanderen 

 
Aanwezige bestuursleden: Huibert van Aarle, Gerry vd Eerden, Femke vd Hoeven, Jan Mettler, Anja 

Pennings Hogewoning en Peter vd Weijer 
 
Afwezig met kennisgave: Peter van Aarle, Marie-José vd Bergh, Sasha vd Bergh, Marios vd Bersselaar, 

Mieke vd Bersselaar, Henny Bozelie Hellings, Diny vd Brand, Melanie 
Brunnen, Rachel Brunnen, Rachel Coppens, Anja vd Hanenberg, Marian vd 
Hanenberg, Daan Hermes, Bart Hommerson, Frank Hovenier, Patrick 
Janssen, Roeland Mathijsen, Andrej Mioc, Paul Muyshondt, Farina Oprins van 
Liempd, Brigitte Passier, Dora Sengers, Marieke vd Sman Schoenmakers, 
José vd Steen, Aletta Suiker, Alicia Suiker, Curth Swinkels, Wilhelm vd 
Wijgert en Vera van Zoggel 

 
 
Opening 
Voorzitter Huibert van Aarle opent de vergadering. Hij heet vrijwilligers, leden en ouders van leden hartelijk 
welkom. Verder bedankt hij Fitland voor de beschikbare ruimte. 
 
 
Notulen jaarvergadering 27 september 2010 
 

Wat 
 

Wie Gebeurd? 

Zoeken naar een nieuwe 

notuliste 

Iedereen We zijn nog op zoek. Als jullie iemand 

weten, graag! 

Een nieuwe ALV plannen 
i.v.m. de statutenwijziging 

Jan Mettler Ja, gehouden op 13-10-2011 

Het verslag van de ALV en de 
financiële overzichten 
ondertekenen 

Alle bestuursleden Ja 

Nieuwe leden werven voor het 
poloën 

Het bestuur Geen info 

Een link op de website voor 
notariskantoor Kruysdijk 

Sandra Schellekens,  
in overleg 

Ja, dd 30-03-2011 

Contributieverhoging 
bespreken en vaststellen 

In de ALV van 2011, 
bestuur + aanwezige leden 

Agendapunt ALV 2011 

Gebruikersvoorschrift 
zwembad naar de diverse 
disciplines sturen 

Jan Mettler Niet gebeurd, de bedoeling is dat dit in de 
trainerscursus besproken wordt, als ook het 
calamiteitenplan besproken wordt. Het 
calamiteitenplan moet nog gewijzigd worden 
door de gemeente, na de verbouwing. 

Een of twee keer per jaar een 
trainers- bijeenkomst houden 

Jan Mettler + de 
hoofdtrainers 

Wordt binnenkort gepland. 

Een nieuw bestuurlid zoeken 
i.p.v. Suzanne Buss 

Het bestuur We zijn nog op zoek. Als jullie iemand 
weten, graag! 

De diverse verslagen op de 
website zetten 

Sandra Schellekens, 
in overleg 

Er zijn geen verslagen aangeleverd, dus 
heeft er niets op de site gestaan. 

 
De notulen worden goedgekeurd. 
 



 

Ingekomen stukken en mededelingen 
o Voorstel digitaal clubblad: de redactie van het clubblad heeft het plan opgeval om de clubbladen voortaan 

digitaal aan te gaan leveren (in plaats van de papieren versie). Dit vergroot de actualiteit van het blad.  
o Sportlink: dit programma ter bevordering van de communicatie met de KNZB wordt dit seizoen gestest. 
 
 
Verslag van de secretaris, Jan Mettler 
 
Bestuurlijke aandachtspunten 
o Na de algemene ledenvergadeing van 27 september 2010 kwam het bestuur 3 keer in vergadering bijeen 

(in dit verkorte boekjaar).  
o Sonja Van Grimbergen, accountmanager van de kNZB is op bezoek geweest om ons van advies te 

voorzien bij ons beleid.  
o Het ledenaantal van SWNZ is gegroeid maar niet met Neptunus ’58 leden. Het lage aantal waterpololeden 

bij Neptunus ’58 blijft een zorgenkind. 
o Het zwembad is gereed na de verbouwing. Het is een sterke verbetering, hoewel er nog wel een aantal 

punten zijn die aangepast moeten worden. 
o De beschikbaarheid van het badwater op voor ons geschikte tijdstippen is een continu punt van 

aandacht.  
o De website wordt steeds geupdate door Sandra Schellekens. 
o Het beleidsplan 2010 – 2014 loopt 

 De statuten zijn aangepast en het boekjaar loopt nu gelijk met het kalenderjaar. 
 Aan een levenlang zwemmen wordt gewerkt door ook zwemvaardigheid voor volwassenen 

aan te gaan bieden. 
 Er zijn afspraken gemaakt voor een jaarlijkse bijeenkomst van alle trainers.  

o Het concept huishoudelijk reglement staat ter goedkeuring op de agenda. 
 

Leden bestand 
Aantal leden op 1 jan 2010: 252 
Aantal leden op 1 jan 2011: 234 
 
Aantal nieuwe leden in 2010: 35 
Aantal afmeldingen in 2010: 53 
 
Onderstaand een overzicht van het ledenbestand over de afgelopen tien jaar (peildatum 1 januari). 
 

 
 
E-mail 
Begin januari was van 87% van de leden een e-mail adres bekend. De secretaris heeft een aantal acties 
ondernomen waardoor nu van alle leden een e-mail adres bekend is.  
 



 

Contributie-inning 
De contributie-inning gebeurt per automatisch incasso in 4 termijnen ofwel betalen op rekening waarbij 
administratiekosten in rekening worden gebracht. De vereniging heeft 196 betalende leden van wie 98% via 
automatisch incasso betaalt.  
 
Verdeling van de leden over de diverse disciplines 
 

Discipline 
Aantal begin januari 

2011 2010 2009 2008 2007 

Zwemvaardigheidszwemmen 94 117 131 122 147 

Polo 22 26 34 43 53 

Wedstrijd zwemmen 38 47 60 53 54 

Synchroon zwemmen 25 30 30 32 36 

Masters 38 32 39 37 31 

Aantal sportdeelnames 217 252 294 287 321 

Aantal leden met 2 sporten 20 40 44 42 53 

Aantal leden met 3 sporten 2 1 1 1 2 

Aantal sportende leden 193 210 248 243 264 

Niet actief sportende leden 51 53 62 52 51 

Totaal aantal leden 244 263 310 295 315 

 
Niet actief sportend zijn vrijwilligers die niet zelf zwemmen bij Neptunus ‘58. 
 

Verdeling van het ledenbestand naar leeftijd (peildatum 1 juni) 
 

 
 
Verdeling naar herkomst (zoals opgegeven in de administratie, inclusief contacten)  
 

Woonplaats 
Aantal 

2011 2010 2009 

Schijndel 147 160 187 
Wijbosch 9 11 15 
St Michielsgestel 8 9 16 
Gemonde 7 6 11 
Den Dungen 3 4 3 
Middelrode 6 7 14 
Berlicum 22 19 23 
Heeswijk-Dinther 21 20 18 
Eerde 2 3 3 
Boxtel 2 1 1 
elders 27 29 25 



 

Vrijwilligers 
De vereniging heeft 73 vrijwilligers (een afname van 6 ten opzichte van 2010) die in totaal 125 functies 
invullen. Er zijn nog diverse vacatures zoals een notulist voor het vastleggen van de diverse 
bestuursvergaderingen en een bestuurlid PR en vrijwilligers coördinatie. Daarnaast wordt bij de diverse 
afdelingen gezocht naar helpers (al of niet gediplomeerd). 
In het kader van het vrijwilligersbeleid van de gemeente is wethouder Peter van Roozendaal op bezoek 
geweest bij het bestuur. 
 
 
Zwemvaardigheidszwemmen (sept-dec 2010), Peter vd Weijer 
 
De afdeling zwemvaardigheidszwemmen is de afdeling waar kinderen kennis kunnen maken met de zwemsport 
in verenigingsverband. Zij maken hier kennis met de diverse takken van de zwemsport en dit kan ook de start 
worden van een leven lang zwemmen.  
De naam zwemvaardigheidszwemmen geeft aan dat binnen deze afdeling de zwemsport in de ruimste zin aan 
bod komt. Waarbij onze zwemtechnische eisen afgeleid zijn van die welke bij de wedstrijdsporten zoals o.a. het 
wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en zwemmend redden van kracht zijn. 
Als je watervrij bent en voor B af kunt zwemmen, ben je bij de afdeling zwemvaardigheidszwemmen van 
Neptunus ’58 welkom.  
 
De opleiding start met het sterrenplan van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) deze duurt 
gemiddeld twee seizoenen. Daarna vervolgen we de zwemopleiding met het aanleren van de 
zwemvaardigheden die nodig zijn om af te kunnen zwemmen voor de diploma’s van het Nationaal Platform 
Zwembaden | Nationale Raad voor Zwemdiploma’s (N P Z | NRZ).  
 
We streven ernaar om bij het sterrenplan minimaal twee keer per seizoen voor een certificaat af te zwemmen. 
Voor het afzwemmen van de diploma’s van het (N P Z | NRZ) organiseren we drie afzwemsessies per seizoen. 
Dit zijn 1 basispakket en 2 keuzepakketten (gekozen uit de volgende vier: snorkelen, synchroonzwemmen, 
balvaardigheid of survival). Voor de zwemmers die het zwemvaardigheidsplan helemaal afgelegd hebben (15 
diploma’s in totaal), heeft Neptunus '58 een eigen diplomareeks ontwikkeld: zwemvaardigheid 4, 5 en 6. 
 
Bij de afdeling zwemvaardigheidszwemmen zwemmen 90 actieve zwemmers 1x per week 45 minuten. Zij 
worden begeleid door 15 kaderleden. Dat is krap aan. Het in het seizoen 2009-2010 opgestarte 
zwemvaardigheidszwemmen voor volwassenen wordt voortgezet. Er zijn al een paar deelnemers. 
 
Sterrenplan KNZB  
Er is 1 vis, 16 (26) sterren 1, 13 (22) sterren 2, 22 (28) sterren 3, 10 (5) sterren 4 en 27 (10) sterren 5 
uitgereikt. De getallen tussen haakjes geven de aantallen sterren van vorig seizoen weer. 

 
Zwemvaardigheden NRZ 
Op zaterdag 15 januari werd er afgezwommen voor het keuzepakket survival. In onderstaande tabel staan de 
behaalde diploma’s.  
 

 Zwemvaardigheid     1  2 3   
 Survival    39 1 4  kandidaten 
 

Promotie 
Ook dit seizoen heeft Neptunus ’58 zich weer gepresenteerd door promotie te maken bij het afzwemmen voor C 
door de gemeente Schijndel. 
 
Vervolg seizoen 2010/2011 
In het seizoen 2010/2011 zwemmen we naast de basispakketten af voor survival en balvaardigheid. 
 

Oproep 
Een uitbreiding van het kader is gewenst om de leden, ook in de toekomst, optimaal op te kunnen leiden. Een 
aantal mensen erbij zou heel fijn zijn (vooral bij het lesgeven). Lijkt jou dat wat, geef dit dan aan bij een van de 
kaderleden in de zwemzaal. Je kunt dan een tijdje met een van de ervaren mensen meelopen en ervaren hoe 
leuk het lesgeven kan zijn. 
 



 

Met dank aan alle medewerksters(ers) van het KNZB en NPZ|NRZ zwemmen,  voor hun inzet in de helft van 
seizoen 2010. 
 
Medewerkster(ers) 2010 2e helft 
Ronnie van Berlo, Jet vd Bersselaar, Melanie van Dinther, Femke vd Hoeven, Farina Oprins van Liempd, Anne 
Oremans, Sandra Schellekens, Linda Spooren, Toos van Veghel, John Verhagen, Bernadette van Vlaanderen, 
Karin van Vlaanderen, Peter vd Weijer, Kasper Wouters en Wilhelm vd Wijgert.  
 
 
Synchroonzwemmen (sept-dec 2010), Femke vd Hoeven 
 
In de eerste maanden van het seizoen 2010-2011 waren er 26 zwemsters, 7 trainsters en 14 juryleden actief 
bij de afdeling synchroonzwemmen. Zij oefenden vooral voor de figurenwedstrijden, de diplomasessie 
aanloop, de clubkampioenschappen en de zomershow. 
 
Diploma’s 
Tijdens de kringwedstrijden hebben 4 meisjes het Age 2 diploma gehaald. De diplomasessie is begin 2011 
gezwommen (en volgt in het verslag van 2011).  
 
Bij het synchroonzwemmen nemen we deel aan verschillende soorten wedstrijden:  
Figurenwedstrijden op aanloopniveau 
Net als alle jaren hebben we aan vier wedstrijden op aanloopniveau meegedaan. Dit seizoen haalden onze 
meisjes 3 bronzen, 19 zilveren en 5 gouden medailleplaatjes, verdeeld over de niveaus zeilboot, balletbeen, 
spagaat en barracuda. Er zijn 9 PR’s gescoord en 1x is een top 3 plaats in de ranking van Neptunus '58 
behaald. Aan het eind van 2010 zwommen 7 meisjes op aanloopniveau. 
 
Kringwedstrijden figuren 
Na het behalen van het barracudadiploma, mag een zwemster meedoen aan kringwedstrijden. Dat geldt nu 
voor 19 meisjes. Dit halve seizoen hebben we deelgenomen aan 4 Brabantse kringwedstrijden en 2 
wedstrijden in Limburg. In totaal zijn er 87 PR’s gehaald (op figuren) en zijn er 11 clubrecords (op figuren) 
aangescherpt. Op Juniorniveau is 2x een plek in de top 3 van Neptunus '58 behaald.  
 
Uitvoeringenwedstrijden  
In dit halve seizoen zijn er geen uitvoeringenwedstrijden geweest, noch op aanloop-, noch op kringniveau. 
 
Juryleden 
Bianca Schoones is ons dit jaar komen versterken als jurylid. Ze heeft de cursus 11 met succes afgelegd. 
Hartelijk gefeliciteerd! Neptunus’58 heeft op dit moment 14 juryleden die ingezet worden bij 

aanloopwedstrijden, kringwedstrijden en diplomasessies. 
Het jurykorps bestaat nu uit Marie-José van den Bergh, Jolanda van Boxtel, Henny Bozelie, Melanie Brunnen, 
Christy van Dinther, Femke van der Hoeven, Mia Megens, Hetty van den Oever, Farina Oprins, Jan Oremans, 
Sandra Schellekens, Bianca Schoones, Aletta Suiker en Wilma van de Veerdonk.  
 
Trainers 
De trainingen werden verzorgd door Henny Bozelie, Melanie Brunnen, Femke van der Hoeven, Farina Oprins, 

Sandra Schellekens en Aletta Suiker. Wilma van de Veerdonk is aan het einde van 2010 gestopt als trainster, 
maar staat ons nog wel bij als invaltrainster, net als Marie-José van den Bergh en Bernadette van 
Vlaanderen.  
 
Femke bedankt alle trainsters, juryleden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage aan het 
synchroonzwemmen.  
 

Seizoen 2011- uitnodiging 
De afdeling synchroonzwemmen nodigt alle leden uit om te komen kijken naar de clubkampioenschappen op 
2 april (figurenwedstrijd 12.15 – 13.30 uur, uitvoeringenwedstrijd 14.30 – 16.00 uur). 
Later dit seizoen wordt er een spectaculaire synchroonzwemshow gegeven. Op zaterdag 2 juli starten we om 
19.30 uur en op zondag 3 juli om 18.30 uur. 
 
 



 

Wedstrijdzwemmen (sept-dec 2010), Anja Pennings 
 
Binnenwater zwemmen 
Het binnenseizoen startte met een gezellig trainingsweekend. In Uden werd er een spel gedaan, een 
kampvuurtje gestookt en na een korte nacht stond er ook nog een fikse training in de Bedafse Bergen op 
het programma. Na een fietstocht terug naar Schijndel werd er ook in de Molen Hey nog getraind. 
 
Tijdens de Brabantse Sprint Kampioenschappen in november in Oss kwamen vijf zwemmers in actie. Mark 
van Dinther behaalde brons op de 50 vrij en werd vierde op de 100 wissel en zesde op de 50 school en 50 
vlinder.  
 
Shirley Voets werd vierde op de 50 vlinder, vijfde op de 50 vrij, zevende op de 100 wissel en twaalfde op de 
50 rug. Shirley zwom in vier starts vier persoonlijke records en vier clubrecords. 
 
Roel werd 22e op de 50 vrij en 41e op de 50 vlinder. De estafette heren 4 x 50 vrij, met Mark, de debutant 
Jeroen Trimbach, Frank Hovenier en Roel eindigde als tiende. 
 
In het eerste deel van het seizoen 2010-2011 werd aan achttien wedstrijden meegedaan. Tijdens 272 starts 
werden er 171 persoonlijke records gezwommen (63%). Verder werden er veertien clubrecords, 4 
estafetterecords en twee masterrecords gezwommen.  
Tijdens 2 Swimkick-wedstrijden werden er zes gouden, een zilveren en vier bronzen medailles behaald. 
Bij de 2 Speedo-wedstrijden werd er eenmaal brons en veel pr’s behaald. Twee competitiewedstrijden 
leverden acht gouden, elf zilveren en veertien bronzen medailles op. 
 
 
Masterzwemmen 
In september hebben zestien masterzwemmers, in navolging van de wedstrijdploeg, ook een coopertest 
gezwommen. Deze is met ingang van dit seizoen standaard drie keer ingepland op de kalender, in dezelfde 
week als de wedstrijdzwemmers. Deelname aan de coopertest is geheel vrijwillig. 
 
In de pauze van de masterwedstrijd in december in Eindhoven werd Sandra Schellekens uitgeroepen tot 
Brabants master van het jaar. De jury zei het volgende: “Bij de dames valt de eer te beurt aan Sandra 
Schellekens van Neptunus ‘58. Sandra is een jonge Master die op haar 20e de kans aangreep om met het 
Masterzwemmen haar zwemcarrière een nieuwe impuls te geven. Daarnaast is ze binnen haar eigen 
vereniging bijzonder actief, onder meer als trainster bij het zwemmen en synchroonzwemmen en 
webmaster. Een goed voorbeeld dus dat Masters bijzonder waardevol voor een vereniging kunnen zijn.” 
 
Anja bedankt de trainers van het wedstrijdzwemmen die elke week weer klaar staan: Helma vd Kleij, Arno 

van Os, Linda Schellekens, Sandra Schellekens, , Miranda van de Ven, John Verhagen en Vera van Zoggel. 
Ook alle officials en ouders die meehelpen tijdens de wedstrijden bedankt ze hartelijk voor hun inzet. 
 
 
Waterpolo, Peter van Aarle 
 
Het einde van het seizoen is weer nabij en het is een goed jaar geweest voor het waterpolo. Door de heren 

op donderdag samen te laten trainen met de jeugd is de brug tussen de heren en de jeugd verkleind. Ook is 
dit goed voor de ontwikkeling van de jeugd.  
 
Er is geïnvesteerd in nieuwe zwembroeken en badpakken waardoor we als vereniging meer professionaliteit 
en eenheid zijn gaan uitstralen. In het komende jaar streven we ernaar om deze uniformiteit nog meer door 
te voeren in de vorm van tassen, shirtjes, etc.  
 

Op sportief gebied is het ons ook niet slecht afgegaan. De dames 1 stevenen af op een kampioenschap 
waardoor ze volgend seizoen weer op bondsniveau spelen (na degradatie vorig jaar). Ook heren 1 speelt 
volgend seizoen op bondsniveau, doordat ze op dit moment tweede staan ofwel zoals ze zelf zeggen: Best of 
the rest! Beiden teams draaien nog mee voor de beker waarbij ze hopen deze in de macht te slepen.  
 
De C-jeugd staat momenteel tweede en zij zijn dan ook bezig met een goed seizoen. De D-jeugd 2 staat 
onderaan, maar ze geven niet op. Volgend jaar een nieuw seizoen met nieuwe kansen. De D-jeugd 3 staat 



 

momenteel derde maar maken nog kans om de tweede plek te veroveren. De E-jeugd staat derde en hoopt 
deze positie te handhaven tot het einde van het seizoen. Heren 3 staat momenteel zevende.  
Heren 2 staat onderaan en het ziet ernaar uit dat dit team gaat degraderen. Door de promotie van heren 1 
naar de bond en de onzekerheid die heerst binnen heren 2 wordt er volgend jaar gekeken naar een 
oplossing voor dit team. Meer informatie hierover volgt later.  
 
 
Zwemmend Redden (zomercursus 2010), Femke vd Hoeven 
In het seizoen 2010 kwamen we uit op 18 lessen in het seizoen. Het seizoen begon half april en duurde tot 
begin oktober met uitzondering van de bouwvakvakantie en een aantal vrije dagen. Het examen werd 
gehouden op 2 oktober. We hebben dit seizoen 2 keer buiten gezwommen en 4 keer in Rosmalen (vanwege 
de verbouwing van het Schijndelse zwembad).  
 
Het aantal deelnemers voor de brevetten 1 tot en met 6, certificaat brons en zilver en diploma A en B 
Binnenwater kwam uit op 35 inschrijvingen, een kleine daling ten opzichte van het seizoen ervoor. De 
werving van de nieuwe leden gebeurt door middel van het clubblad, de gastlessen die bij het 
zwemvaardigheidszwemmen gegeven worden, de les die voor JSSS verzorgd wordt en het vrijzwemmen aan 
de Oosterplas.  
Er zijn dit seizoen 11 nieuwe leden bijgekomen, waarvan er 5 geen lid waren van Neptunus’58.  
 
Eén kandidaat is niet op examen geweest. Alle andere kandidaten zijn geslaagd voor het examen. 
 
Een overzicht van de geslaagden: 
 Brevet 1    4 kandidaten 
 Brevet 2    6 kandidaten 
 Brevet 3  10 kandidaten 
 Brevet 4    5 kandidaten 

 Brevet 5    1 kandidaat 
 Brevet 6    4 kandidaten 
 Diploma A    3 kandidaten 
 Diploma B    1 kandidaat 

 
In het seizoen 2010 hebben we twee keer aan de Oosterplas in ’s Hertogenbosch getraind en vier keer in 
Rosmalen (afwisselend in het binnen- en het buitenbad). Zwemmen in buitenwater is altijd een aparte 
ervaring. De temperatuur van het water is anders dan in het zwembad. Je ziet de bodem van de plas niet 
altijd. Voel ik nu waterplanten of een vis die aan tegen mijn voet zwemt? Na dit avontuur wacht Mieke vd 
Bersselaar de deelnemers altijd erg goed met warme chocolademelk of soep. 
 
Verder waren er voor de afdeling zwemmend redden een aantal leuke activiteiten in 2010: 
 Deelname EHaD wedstrijd in Rosmalen met 2 teams. De teams behaalden de 7e en 13e plaats van de 30 

teams in totaal. Een keurige prestatie, zeker als je weet dat 6 van de 8 deelnemers van Neptunus '58 pas 
voor de eerste keer meededen met een EHaD wedstrijd. Situatie: stevige botsing tussen surfer en kite-

surfer. 
 Op maandagavond werden er in het zomerseizoen vrije trainingen georganiseerd aan de Oosterplas. Alle 

leden die mee wilden zwemmen waren welkom. De groep werd al snel uitgebreid met broers en zussen, 
met vrienden en vriendinnen, met ouders en met zwemmers van Reddingsbrigade Rosmalen. Na het 
zwemmen werden warme drankjes en hapjes geserveerd. 

 Aan het einde van het seizoen hielden we een eigen EHaD wedstrijd. Daarbij was, naast de 4 teams van 
Neptunus '58, ook 1 team van Rosmalen aanwezig.  Vanwege het grote tempo in de wedstrijd, losten de 

teams 2 situaties op. Het team van Rosmalen sleepte de eerste prijs in de wacht. Maar de afstand tot de 
Schijndelse teams was niet zo groot. Situatie 1: een harde kopbotsing van een zwemmer met iemand die 
over de loopmat loopt. Eén drenkeling heftig in paniek. De tweede ligt er verdwaasd bij te kijken. Situatie 
2: een glijbaan ongeluk in het buitenbad in St. Michielsgestel. De geraakte persoon is niet meer boven 
water. De glijder weet zich geen raad met het ongeval.  

 
De medewerkers voor het seizoen 2010 waren: Marc vd Berg, Ronnie van Berlo, Jet vd Bersselaar, Mieke vd 

Bersselaar, Manissa vd Brand, Rachel Coppens, Leon van Geffen, Femke vd Hoeven, Nikki Klerks, Mandy 
Kuypers, Annelieke vd Linde, Anne Oremans, Ronald Persoon, Rianne vd Rijt, Linda Spooren, Ellen 
Verhagen, John Verhagen, Bernadette van Vlaanderen, Dré vd Wijgert, Wilhelm vd Wijgert en Wyko vd 
Wijgert.  
 
Allemaal heel hartelijk bedankt! 
 



 

Neptunus '58 Activiteiten Team (sept-dec 2010) 
Het doel van het NAT is om de deelnemers van de verschillende afdelingen met elkaar kennis te laten maken 
in diverse activiteiten (niet altijd zwemmen). Het NAT herbergt een aantal activiteiten die al bestonden in de 
vereniging en organiseert daarnaast zelf ook activiteiten. In dit halve seizoen zijn namens het NAT de 

volgende activiteiten georganiseerd: 
- Grote Club Actie: 20 leden/gezinnen verkochten 531 loten. De opbrengst hiervan wordt besteed aan 

zaken waar de jongste leden profijt van hebben. 
- Zwem4daagse: gehouden in de herfstvakantie, bestaande uit banenzwemmen, spettervierdaagse, 

kleurwedstrijd, sponsoractie, alles georganiseerd door de zwem4daagse commissie. Deze keer was het 
de 36e editie en deden 319 deelnemers mee. 

- Open Schijndelse Kampioenschappen: een evenement voor leden en niet-leden waarbij alle takken van 

sport van Neptunus '58’ uitgeprobeerd of bekeken konden worden. Alle deelnemers deden mee aan het 
wedstrijdzwemmen en het waterpolo. De afdelingen synchroonzwemmen en zwemmend redden toonden 
hun kunsten in een demonstratie. 

- Bezoek zwarte pieten bij de zwemvereniging 
Voor 2011 staan de Jeugd Sport Stimuleringsdagen en het kamp op het programma. 
 
 

Huldiging Linda Leenders en Bertha van Liempd 
Bertha heeft 30 jaar de notulen bij de bestuursvergadering verzorgd. Ze zorgt nog steeds voor de 
verzending van de verjaardagskaarten. 
Linda heeft ruim 25 jaar aan het bad gestaan bij de afdeling zwemvaardigheidszwemmen. Dat heeft ze 
verdeeld over twee perioden.  
Huibert bedankt hen hartelijk en deelt bloemen en een oorkonde uit. 
 

 
Huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd. De wijzigingen in het huishoudelijk reglement hebben op de 
site gestaan ter goedkeuring van de leden. Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen. 
Het reglement wordt vastgesteld. 
 
 

Ontwikkelingen in het kader van het beleidsplan 
Jan Mettler en Peter vd Weijer hebben vorig jaar een beleidsplan opgesteld waarin het bestuur een aantal 
doelstellingen heeft bepaald. 
De doelstellingen die op dit moment prioritair zijn, zijn: 

o Vinden PR medewerker 
o Vinden vrijwilligerscoördinator – effectiever opereren als vereniging 
o Nog actiever laten zwemmen van oudere bevolking uit Schijndel en omstreken. 

 
 
Financieel verslag juni t/m december 2010 
Gerry presenteert de winst- en verliesrekening over de periode juni t/m december 2010. We sluiten af met 
een resultaat van een licht negatief verschil. Ook de balans wordt besproken. De liquide middelen positie 
van Neptunus’58 is verbeterd. 
 
 
Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
De kascommissie bestond uit Jan vd Heijden en Maarten Pennings. 
De kascommissie heeft de nodige controles uitgevoerd en uitgebreide vragen gesteld aan de 
penningmeester. Zij hebben alles correct bevonden en verlenen dan ook décharge aan de penningmeester.  
De volgende kascommissie bestaat uit Maarten Pennings en Miranda vd Steen. 
 
 
Begroting 2011 
Het boekjaar loopt vanaf nu van januari t/m december. Hierdoor is dit seizoen gewerkt met een gebroken 
boekjaar. De begroting wordt besproken. 
 
 



 

Vaststellen contributie 
Gezien de winst- en verliesrekening en de balans vindt het bestuur dat het niet nodig is om nu een 
contributieverhoging door te voeren. De vergadering gaat daarmee akkoord. 
 

 
Bestuursverkiezing 
Femke vd Hoeven is aftredend en herkiesbaar voor de portefeuilles Coördinator synchroonzwemmen en 
Coördinator Zwemmend Redden. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering 
ontvangt met applaus de bereidheid van Femke om de komende 3 jaar bestuurslid te blijven. 
We zijn nog op zoek naar bestuursleden met de functie vrijwilligersbeleid en PR. Ook zijn we op zoek naar 
een notulist(e) voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. 

 
 
Rondvraag 

o Karin van Vlaanderen meldt dat de week na de vergadering begonnen wordt met het plaatsen van 
een buitentrap en het veilig maken van de tribune.  

o Sandra Schellekens vindt het storend dat de ruimte van Fitland niet uitsluitend voor Neptunus '58 
gebruikt kan worden. 

o Femke vd Hoeven vraagt aan Karin van Vlaanderen of het voorzien is dat er geluid op de tribune 
komt en of er binnenkort sleutels beschikbaar komen voor de kasten in de gebruikersruimten. Beide 
zaken worden bevestigd door Karin.  

o Maarten Pennings vraagt of het geen onrust baart dat er steeds minder leden komen. Dit staat elke 
keer op de bestuursagenda. Gerry geeft aan dat een contributieverhoging niet mogelijk is als er 
minder leden komen, want dan is het een neergaande spiraal. 

o Karin van Vlaanderen constateert dat het ledenaantal terugloopt maar dat er tegelijkertijd een tekort 

is aan zwemwater. Ze vraagt hoe dit in verhouding staat ten opzichte van elkaar. Het tekort geldt 
voor bepaalde afdelingen, terwijl de daling van het ledenaantal voor andere afdelingen geldt. 

o Miranda vd Ven constateert dat het aantal leden bij de ALV wel heel erg laag is. Er worden 
voorstellen besproken om dit aantal te verhogen.  

o Maarten Pennings bedankt het bestuur namens alle leden voor hun werkzaamheden afgelopen 
seizoen.  

 

 
Sluiting 
Huibert sluit daarbij aan door alle leden te bedanken voor hun inzet. Daarna sluit hij de vergadering om 
21.15 uur. 
 
 
Aldus ad hoc notuliste: 
Femke vd Hoeven 
 
 
 
 
 
 
 
Actiepunten naar aanleiding van de ALV 2011 
 

Wat Wie Voor wanneer? Geslaagd? 

Zoeken naar een nieuwe notuliste Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja/Nee 

Zoeken naar een bestuurslid met portefeuille 
vrijwilligersbeleid 

Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja/Nee 

Zoeken naar een bestuurslid met portefeuille PR Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja/Nee 

Brainstormen over meer leden bij de ALV Bestuur Voor ALV 2011 Ja/Nee 

 


