
 
 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2017 

Aanwezig: 

Roeland Mathijsen, Harry Verhagen, Ronnie van Berlo, Bernadette van Vlaanderen, Karin van Vlaanderen, Yvette van 

den Over, Jet van de Bersselaar, Peter van Aarle, Linda Spooren, Femke van der Hoeven, Huibert van Aarle, , Sandra 

Schellekens, Kirstin Leemans. 

 

Afwezig m.k. :  

Wim Vermeulen, Marjolijn Gevers, Marian van den Hanenberg, Anja van den Hanenberg, Anne Oremans, Harrie van 

Herpen, Farina Oprins, Ine van den Heuvel, Robert Maasdijk, Bertha van Liempd, Virgi van Liempd, Alicia Suiker, Aletta 

Suiker, Jana van Vliet, Wilhelm van de Wijgert, Frank Hovenier, Myrthe de Wild, Jan Mettler. 

 

1. Opening 

▪ De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur. 

 

▪ Allereerst In Memoriam Peter van de Weijer: 

Ons bereikte het trieste bericht dat trainer en erelid Peter van de Weijer afgelopen weekend overleden is. 

Peter is 67 jaar geworden. 

Sinds 1977 was Peter actief lid van zwemvereniging Neptunus’58, eerst als coördinator van het 

wedstrijdzwemmen. Later werd hij vrijwilliger bij de afdeling masterzwemmen en de afdeling ster- en 

zwemvaardigheidszwemmen. Nog een paar jaar later werd Peter ook trainer bij de afdeling zwemmend 

redden. Naast praktijklessen gaf hij daar ook de theorielessen.  

Vanaf 1987 was Peter coördinator en bestuurslid van Neptunus '58 voor de afdeling ster- en 

zwemvaardigheidszwemmen. In die tijd was Peter ook als examinator betrokken bij de Nationale Raad 

Zwemdiploma’s en bij Neptunus’58 zelf. Hij coachte verschillende trainers in opleiding. Twee jaar terug heeft 

hij het coördinatorschap van de afdeling overgedragen aan Linda Spooren, omdat hij het zelf rustiger aan 

wilde gaan doen. Op woensdagavond bleef hij wel zijn baantjes zwemmen bij de afdeling masterzwemmen.  

In 2010 werd Peter vrijwilliger van het jaar en kreeg hij van de gemeente Schijndel de KLOS-trofee. In 2013 

werd hem het erelidmaatschap van Neptunus’58 gegund.  

de zaterdag gaf hij training aan verschillende groepen bij het zwemvaardigheidszwemmen, zowel aan 

jongeren als aan volwassenen, een groep die hij zelf had opgericht. Peter was enorm betrokken bij de 

dagelijkse gang van zaken bij de vereniging. Hij was altijd aanwezig, investeerde veel tijd in het voorbereiden 

van zijn lessen en gaf op zijn eigen manier enthousiast les. Peter was een sterke stabiele factor in het team. 

Wij zullen hem blijvend missen.   

 

Aan het wedstrijdbad in Schijndel, waar Peter vele uren doorbracht, wordt een plaats ingericht voor jullie 

persoonlijke berichten voor Peters familie.  

We kunnen afscheid nemen van Peter op woensdag 22 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het Gasthuis in 

Schijndel. De crematie wordt gehouden op donderdag 23 maart om 14.00 uur in het crematorium in Uden.  

  



 
 

 

 

2. Notulen ALV 2016 

▪ Zie notulen vorige ALV met de Powerpoint presentatie als aanvulling. 

▪ Sheets van de Powerpoint van vorig staan blijkbaar niet op de website. Ze zullen er zo spoedig mogelijk opgezet 

worden. 

▪ Notulen zijn goedgekeurd. 

▪ De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage en hulp van het afgelopen jaar. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

▪ Geen. 

 

4. Verslag van de secretaris 

▪ Toelichting op sheet 7 door de voorzitter. 

▪ Wat betreft het ledenaantal blijft de tendens ligt dalende. 

 

5. Verslag van de diverse disciplines (toelichting door de disciplineleiders) 

❖ Zwemvaardigheidszwemmen 

 

❖ Wedstrijdzwemmen 

 

❖ Masterzwemmen 

▪ Zondag 24 september is er Zuidelijke Cirkel Masterwedstrijd in Zwembad De Molen Hey in Schijndel. 

 

❖ Waterpolo (SWNZ) 

▪ Zondag 9 april wedstrijd Waterpolo. 

▪ Heren 2 hebben Visual Jammin’ als sponsor. 

▪ Suggestie vanuit leden: Misschien zijn er mogelijkheden tot samenwerking met Nautilus Veghel? 

▪ Suggestie vanuit leden: omruilen Heren 2↔3 (meeste mensen in laagste team). 

▪ Wordt door Peter van Aarle namens bestuur / disciplineleider Waterpolo opgepakt om te bekijken. 

 

❖ Synchroonzwemmen 

▪ De show zal zijn op 8 & 9 juli 2017. 

 

❖ Zwemmend redden 

▪ Vraag vanuit vergadering t.a.v. verzekerd zijn: ⅓ komt van buiten Neptunus ‘58 maar is wel lid van de 

KNBRD dus van daaruit verzekerd. 

▪ Veiligheid verplaatst naar na de zomer / start nieuwe seizoen door o.a. de vakanties. 

 

❖ Verslag NAT 

▪ Zwemkamp 16 t/m 18 juni 2017. 

▪ Tijdens het zwemkamp zullen dit jaar neptunus ‘58 en Zegenwerp gezamenlijk spelen organiseren 

(i.t.t. vorig jaar ieder apart), dus er zal ook op dit vlak meer samenwerking zijn. 

 

▪ Zwem4daagse 16 t/m 20 oktober 2017. 

▪ Er is behoefte aan volwassen toezichthouders tijdens de zwem4daagse. 

▪ Jeugdsportstimuleringsdagen met als nieuw concept Sjors Sportief zal bij ons op zaterdag 25 maart 

2017 invulling gaan krijgen waarbij alle disciplines aan bod zullen komen. 

▪ Er is nog 1 baan vrij voor de banenzwemmers tussen 17.00-18.00 uur. 

 

 



 
 

 

 

6. Financieel verslag 2016/2017 

▪ Vraag vanuit leden: heeft fusie Meierijstad invloed op het financieel verslag / subsidie?: nee, heeft (nog) geen 

gevolgen.  

▪ Suggestie om dit goed te blijven volgen. 

 

7. Verslag kascommissie  

▪ Toelichting gevraagd op de €750,- sponsorgeld. Dit is meer soort bijdrage. Kostendekking vanuit de regio voor 

Synchroonzwemmen (wedstrijden). 

 

8. Benoeming kascommissie 

▪ Nieuwe kascommissie:  

o Roeland Mathijssen 

o Harrie Verhagen 

 

9. Begroting 2017/2018 

▪ NB: jubileumjaar 2018 staat er ook aan te komen. 

▪ Toelichting door Huibert. 

 

10. Vaststellen contributie 

▪ De contributie wordt verhoogd op de bedragen van de diverse disciplines; zie uitwerking Powerpoint sheet. De 

contributie van het algemene lidmaatschap wordt niet opgehoogd. 

▪ Daarnaast worden de kosten van de startvergunningen gelijkgetrokken met de afdracht aan de KNZB.  

▪ Vraag vanuit leden: dat de contributie op de disciplines omhoog gaat, is dat voor sommige leden een drempel dat 

het zwemmen wellicht te duur wordt? →We verwachten zeker van niet. Het gaat niet om grote bedragen en we 

zijn in vergelijking met de zwemverenigingen in de omgeving zeker niet duur. 

▪ Tijdens vergadering contributie vastgesteld. 

 

11. Bestuursverkiezing 

▪ Femke van der Hoeven: herkozen 

▪ Peter van Aarle: herkozen 

▪ Kirstin Leemans: gaat het stokje overnemen van Huibert van Aarle als voorzitter 

 

11a. Jubilarissen 

▪ De Jubilarissen zullen dit jaar een kaartje ontvangen 

▪ Bertha van Liempd is gestopt met het sturen van (verjaardags)kaarten 

 

12. Rondvraag 

▪ Suggestie vanuit leden: is het een idee om bij de prijsverhoging van de contributie (op de disciplines) erbij te 

vermelden dat er een mogelijkheid bestaat om bij het JeugdSportfonds een vergoeding aan te vragen? 

▪ Linda zal uitzoeken wat de drempel hiervoor is. 

 

Sluiting  

Huibert van Aarle sluit de vergadering om 21.00uur 


