
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING NEPTUNUS’58 – 12 maart 2012 
 
 
Plaats: Zwembad De Molen Hey, Avantilaan 1, Schijndel 
 
Aanwezige leden: Peter van Aarle; Jolanda van Boxtel; Melanie Brunnen; Daan Hermes; Hans den 

Otter; Maarten Pennings; Sandra Schellekens; Miranda vd Ven; Bernadette van 
Vlaanderen; Saskia de Vroomen 

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

Hogewoning en Peter vd Weijer 
 
Afwezig met kennisgave: Ronnie van Berlo; Henny Bozelie; Rachel Brunnen; Rachel Coppens; Hans de Crom; 

Harrie van Herpen; Claudia van Hest (moeder van Lars de Graaf); Ine vd Heuvel; 
Bertha van Liempd; Virgi van Liempd; Robert Maasdijk; Roeland Mathijsen; Farina 
Oprins – van Liempd; Brigitte Passier; Marieke vd Sman Schoenmakers; José vd 
Steen; Miranda vd Steen; Karin van Vlaanderen; Wilhelm vd Wijgert 

 
 
1. Opening 
Voorzitter Huibert van Aarle opent de vergadering. Hij heet vrijwilligers, leden en ouders van leden hartelijk welkom.  
 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen 2011. 
 
 
2. Actiepunten naar aanleiding van de ALV 2011 
 
Wat Wie Voor wanneer? Geslaagd?
Zoeken naar een nieuwe notuliste Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja voor 

donderdag 
Zoeken naar een bestuurslid met portefeuille 
vrijwilligersbeleid 

Iedereen Zo spoedig mogelijk Nee 

Zoeken naar een bestuurslid met portefeuille PR Iedereen Zo spoedig mogelijk Nee 
Brainstormen over meer leden bij de ALV Bestuur Voor ALV 2011 Nee 
 
Er wordt gebrainstormd over hoe meer leden naar de ALV te krijgen. 
Idee: ophangen op verschillende plekken in zwembad (Jan gaat dit regelen voor ALV 2013) 
 koppelen aan een activiteit (bijv vrijwilligersavond) 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

• De gedragscode wordt op de site gezet.  
• Meer communiceren via digitale weg / sportlink om ledenadministratie te voeren / contributie structureel  

vereenvoudigen. 
• De kasuitgaven zijn onder de loep genomen, we zij een gezonde vereniging. 
• Sandra heeft de inlogcodes voor de website aan Jan Mettler gegeven voor het geval dat. 
• Op dezelfde manier liggen de bankgegevens ook bij Henny Bozelie. 

 
 
4. Verslag van de secretaris, Jan Mettler 
Zie bijgevoegd PDF bestand.  
 
 
5. Verslagen diverse afdelingen 
 
Wedstrijdzwemmen, Anja Pennings 
Bij het wedstrijdzwemmen op dit moment 35 zwemmers 
De trainers zijn: Anouk van Lokven, Arno van Os, Anja en Esra Pennings, Sandra Schellekens, Miranda vd Ven en Vera 
van Zoggel. Anouk en Esra zijn dit jaar voor het eerst trainer. We kunnen altijd nog nieuwe zwemmers maar ook nieuwe 
trainers gebruiken. 
Alle trainers en alle andere vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en hopelijk kunnen we nog lang van jullie diensten 
gebruik maken. 



 

Het wedstrijdsecretariaat wordt sinds  september 2011 gedaan door Peggy en Gerard Eickmans. Zij verzorgen o.a. de 
inschrijvingen van de zwemmers voor de verschillende wedstrijden 
 

Competitie 
 2010-2011: 8e plaats 
 2011-2012: 9e plaats na 3 van 5 rondes 

Speedo/Swimkick: 
 Veel medailles 
 Persoonlijke records met tientallen seconden verbeterd 

En verder hebben we tijdens de trainingen de volgende zaken gedaan: 
 Coopertest 
 Schijndelse Lange Afstands Kampioenschappen 
 Supersprint( 25 meter wedstrijd) 

Een paar zwemmers hedden limieten gezwommen voor de Brabantse Kampioenschappen: 
Zomer: Mark van Dinther brons 100 vrij 
Sprint: Mark van Dinther goud 50 vrij + brons 100 wissel 
Winter: Mark van Dinther brons 100 vrij 
Ook deelname Shirley Voets aan alle Brabantse Kampioenschappen: veel persoonlijke records 
Deelname Delane Lathouwers aan BK Zomer en Sprint 

Mark en Shirley mogen ook nog mee doen aan de Nederlandse Kampioenschappen 
Shirley bij NK zomer (50+100 vrij) en NK sprint (50 vrij) 
Mark en Shirley bij NK Winter op 50 vrij 
Juni 2012: Deelname Mark en Shirley aan NK en NK Sprint 
 

Open water zwemmen. seizoen 2011. Dit seizoen maar een paar zwemmers die hier aan mee hebben gedaan.  
 Lara vd Ven 1e in Brabants klassement schoolslag jeugd 
 Isa vd Ven vierde in Brabants klassement schoolslag junioren 
 Sandra Schellekens vierde in Brabants klassement vrije slag masters 20+ 
 Sandra Schellekens 5e NK 10 kilometer in Oosterhout 

 
Masterzwemmen 35 zwemmers  

Coopertest en sprintwedstrijd tijdens training, vrijwillige deelname: ongeveer 10 deelnemers per keer 
NK Masters mei 2011 

 Sandra Schellekens zilver 1500 vrij en brons 800 vrij 
Zuidelijke cirkel 

 Wedstrijden voor masters in Zuid-Nederland  
 Drie deelnemers in het afgelopen jaar(2011): Frank Hovenier, Arno van Os en Sandra Schellekens 

 
 
 
Waterpolo, Peter van Aarle 
Het einde van het seizoen is 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. Dames 1 stevent af op een kampioenschap waardoor deze 
dames volgend jaar weer terug in de bond zullen spelen. Vorig jaar zijn ze daaruit gedegradeerd. Ook heren 1 speelt 
volgend jaar in de bond doordat het team momenteel tweede staat ofwel: Best of the rest! Beide teams draaien nog mee 
in de beker en hopen deze te bemachtigen. 
  
De C-jeugd staat momenteel tweede en is dus 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 ze maken nog steeds kans om de tweede of derde 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.  
 
 



 

Zwemvaardigheidszwemmen, Peter vd Weijer  
Zie ook bijgevoegd PDF bestand.  
 
Zwemmen voor de diploma's van de KNZB en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ 
De afdeling zwemvaardigheidszwemmen is de afdeling waar kinderen voor de eerste keer kennis kunnen maken met de 
zwemsport in verenigingsverband. Zij maken hier kennis de diverse takken van de zwemsport en dit kan dan 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. 
Onze zwemtechnische eisen zijn afgeleid 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, kun je bij de afdeling zwemvaardigheidszwemmen van Neptunus ’58 
starten. De opleiding start met het sterrenplan van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) na gemiddeld twee  
seizoenen kun je afzwemmen voor ster 5. 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 twee 
keuzepakketten (gekozen uit de volgende vier: snorkelen, synchroonzwemmen, balvaardigheid of survival) en een 
basispakket. Bij het afzwemmen voor een basispakket (1 t/m 6) laat je zien dat je kennis gemaakt hebt met de diverse takken 
van de zwemsport en deze tot op een bepaald niveau beheerst. 
 
Ontwikkelingen 
Dit seizoen hebben verschillende leerlingen van de middelbare school bij het zwemvaardigheidszwemmen hun 
maatschappelijke stage gelopen. 
 
Enkele cijfers: 
Zwemvaardigheden NPZ|NRZ. 
In 2011 zijn 5 afzwemsessies georganiseerd nl op zaterdag 15 januari voor survival, 11 maart voor balvaardigheid, 12 
december voor synchroonzwemmen, op 15 juni en 25 juni voor respectievelijk de basispakketten 5, 6 en 1, 2 en 3. 
  
      Zwemvaardigheid      1   2  3    4   5   6 
 Survival   39  1   4    kandidaten 
 Balvaardigheid  23  5  4         kandidaten   
 Basispakketten  22 15 13 -  2  1  kandidaten 
 Synchroonzwemmen     26  6 
 
Ook hebben een groot aantal zwemmers een sterdiploma weten te halen in 2011. 
     Sterdiploma’s      1   2  3    4   5  
    11 13 19 19  4  kandidaten 
 
Promotie 
Ook dit seizoen was Neptunus ’58, in de Molen Hey, aanwezig bij het afzwemmen voor C en ook via het Schijndelse 
sportstimulerings project hebben wij de zwemsport gepromoot. 
 
Planning 2012 
In 2012 zwemmen we naast de basispakketten ook af voor het snorkelen. 
 
Oproep 
Om de leden, ook in de toekomst, optimaal op te kunnen leiden is een uitbreiding van het kader gewenst. We kunnen zeker 
een aantal extra mensen gebruiken en dit 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 ervaren instructeur meelopen en merken hoe leuk het lesgeven kan zijn. 
 
Met dank aan alle medewerksters(ers) van het KNZB en NPZ|NRZ zwemmen, voor hun inzet in  2011/2012: Ronnie vanerlo, 
Jet vd Bersselaar, Yosca Bozelie, Jenny vd Heijden, Femke vd Hoeven, Farina Oprins van Liempd, Anne Oremans, Demi 
van Os, Sandra Schellekens, Linda Spooren, Toos van Veghel,  Lara vd Ven,  Bernadette van Vlaanderen, Karin van 
Vlaanderen, Wilhelm vd Wijgert, Casper Wouters en Peter vd Weijer. 
 
 
 
 



 

Synchroonzwemmen, Femke vd Hoeven 
Zie ook bijgevoegd PDF bestand.  
 
In 2011 heeft voor de eerste keer in de historie van het synchroonzwemmen bij Neptunus '58 een zwemster een 
startticket voor de NK heeft behaald. Deze eer gaat uit naar Nika Bozelie. Verder hebben de meisjes van het 
synchroonzwemmen in 2011 deelgenomen aan een groot aantal figurenwedstrijden, een uitvoeringenwedstrijd, de 
clubkampioenschappen, drie diplomasessies en een fantastische show. 
 
Figurenwedstrijden  
- Wedstrijden op aanloopniveau 
Elk jaar zijn er vier wedstrijden op aanloopniveau. In 2011 wisten onze meisjes 5 bronzen, 9 zilveren en 11 gouden 
medailleplaatjes in de wacht te slepen. Er zijn 7 PR’s gescoord en 6x is een top 3 plaats in de ranking van Neptunus '58 
behaald. Aan het eind van 2011 zwommen 11 meisjes op aanloopniveau. 
 
- Kringwedstrijden 
Na het behalen van het barracudadiploma, mag een zwemster meedoen aan kringwedstrijden. Dat geldt nu voor 15 
meisjes. Dit jaar hebben we deelgenomen aan 4 Brabantse kringwedstrijden en 3 wedstrijden in Limburg. In totaal zijn er 
op Age 1, Age 2 en Junior niveau resp. 24, 42 en 45 PR’s (op figuren) gehaald. Dit is incl. de eerste keer dat de figuren 
gezwommen worden. Aan het einde van 2011 waren er 11 clubrecords (op figuren) aangescherpt. Verder is er drie keer 
een plek in de top 3 van Neptunus '58 bemachtigd, een in elk niveau en ook door 3 verschillende zwemsters (1e op Age 
1, 3e op Age 2, 3e op Junior). 
 
Uitvoeringenwedstrijd  
Op 29 mei werd een uitvoeringenwedstrijd gehouden op aanloop- en op wedstrijdniveau. Wij waren aanwezig met 2 soli, 
2 duetten en 2 ploegen.  
 
Clubkampioenschappen  
Voor de 2e keer werden de Clubkampioenschappen gehouden. Het kampioenschap bestond uit een figurenwedstrijd 
waarin de meisjes drie figuren van hun niveau toonden en een uitvoeringenwedstrijd waarin ze een solo lieten zien. De 
algemeen clubkampioene op aanloopniveau werd Christy Schoones. Algemeen clubkampioene op wedstrijdniveau werd 
Sandra Schellekens. In 14 april 2012 kunnen zij hun positie verdedigen.  
 
Diploma’s 
Tijdens drie diplomasessies voor aanloopdiploma’s hebben 11 meisjes 13 diploma’s gehaald (1x basishouding, 3x 
zeilboot, 2x balletbeen, 2x spagaat en 5x barracuda). Tijdens de kringwedstrijden hebben 7 meisjes 9 wedstrijddiploma’s 
gehaald (5x Age 1 en 4x Age 2).  
 
Show  
Op 2 en 3 juli waren alle meisjes aanwezig bij de grote synchroonzwemshow. Twintig shownummers werden getoond: 
solo’s, duetten, trio’s en groepsnummers. De show werd afgesloten met een spectaculair shownummer waarin met 
paraplu’s werd gezwommen. 
 
Juryleden 
Neptunus’58 heeft op dit moment 13 juryleden die ingezet worden bij aanloopwedstrijden, kringwedstrijden en 
diplomasessies. 
Het jurykorps bestaat 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, Sandra Schellekens, Bianca 
Schoones, Aletta Suiker en Wilma van de Veerdonk. Jan Oremans heeft zich na jaren inzet afgemeld als jurylid.  
 
Trainers 
De trainingen werden verzorgd door Marie-José van den Bergh, Henny Bozelie, Melanie Brunnen, Femke van der 
Hoeven, Farina Oprins, Sandra Schellekens, Aletta Suiker en Bernadette van Vlaanderen. Wilma van de Veerdonk staat 
ons bij als inval-trainster, in geval van nood.  
 
Wij danken alle trainsters, juryleden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage aan het synchroonzwemmen.  
 
Ontwikkelingen 2012 

 Nika Bozelie en Joelle van Dijk hebben in februari deelgenomen aan de BKK. Beiden hebben dat zo goed gedaan 
dat ze in maart hun uitvoering hebben mogen zwemmen. Nika haalde de 5e plaats voor meisjes onder 12 jr in 
Brabant, Joelle de 8e plaats voor meisjes onder 15 jr. 

 De afdeling synchroonzwemmen nodigt alle leden uit om te komen kijken naar de clubkampioenschappen op 14 april 
(figurenwedstrijd 12.15 – 13.30 uur, uitvoeringen-wedstrijd 14.30 – 16.00 uur). 

 De Synchrobeat wordt gehouden op 9 en 10 juni. 3 meisjes van Neptunus '58 mogen daaraan deelnemen (Nika, 
Joelle, Mirelle) 

 Tegen de kerst geven de meisjes van het synchroonzwemmen een fantastische show weg 



 

Zwemmend Redden, Femke vd Hoeven 
Zie ook bijgevoegd PDF bestand.  
 
In het seizoen 2011 konden 21 lessen gegeven worden. Het seizoen liep van begin april tot begin oktober waarbij 
traditioneel niet gezwommen wordt tijdens de bouwvakvakantie en het kamp. Het examen werd gehouden op 8 oktober. 
We hebben dit seizoen 2 keer buiten gezwommen.  
 
Dit seizoen hebben we de kandidaten opgeleid voor de nieuwe diplomaserie (Junior Redder, Zwemmend Redder en 
Lifesaver). Diegenen die vorig jaar Diploma Binnenwater A hebben gehaald, konden dit seizoen nog Diploma 
Binnenwater B halen. Alle andere leden zijn via een overgangsregel naar de nieuwe diplomaserie omgezet. Vlak voor 
het seizoen zijn de kaderleden zowel theoretisch als in de praktijk geïnstrueerd in de nieuwe diplomaserie. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat alle 34 kandidaten geslaagd zijn, met een goed niveau, met name op het gebied van de 
zwemvaardigheid.  
De werving van de nieuwe leden gebeurt voornamelijk door middel van het clubblad, de gastlessen die bij het 
zwemvaardigheidzwemmen gegeven worden, de les die voor JSSS verzorgd wordt en het vrijzwemmen aan de 
Oosterplas.  
Er zijn dit seizoen 9 nieuwe leden bijgekomen en 2 leden teruggekomen die al eerder hun diploma’s hadden gehaald. 2 
van de nieuwe leden waren nog geen lid van Neptunus’58.  
 
Een overzicht van de geslaagden: 

 Zwembrevet A    1 kandidaat  
Junior Redder 1    5 kandidaten 

 Junior Redder 2    3 kandidaten 
 Junior Redder 3    6 kandidaten 
 Junior Redder 4    3 kandidaten 
 Zwemmend Redder 1    5 kandidaten 
 Zwemmend Redder 3    2 kandidaten 
 Lifesaver 1     7 kandidaten 
 Diploma B    2 kandidaten 
 
In het seizoen 2011 hebben we twee keer aan de Oosterplas in ’s Hertogenbosch getraind. Zwemmen in buitenwater is 
altijd een aparte ervaring. De temperatuur is buiten anders dan in het zwembad. Je kunt niet zo goed onder water kijken 
en soms voel je ineens iets “zweven” in het water. Na het zwemmen worden de deelnemers altijd opgewacht met warme 
chocolademelk of soep. 
 
Verder kende de afdeling zwemmend redden een aantal activiteiten in 2011: 

 Het team dat deelnam aan de EHaD wedstrijd in Rosmalen haalde de 15e plaats van de 31. Dat is een hele 
goede prestatie voor ons jonge team. Twee van de deelnemers hadden nog maar een paar lessen zwemmend 
redden gevolgd, de andere twee deelnemers zwemmen pas 1 seizoen. 

 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 en met ouders. Na het zwemmen werden en warme drankjes en hapjes geserveerd. Ook leden 
van de reddingsbrigade in Rosmalen deden mee, zodat we onze band met hen verstevigd is. 

 Aan het einde van het seizoen hielden we een eigen EHaD wedstrijd. Er waren 3 teams uit Schijndel, 4 teams 
uit Rosmalen en ook Veghel en Uden waren vertegenwoordigd met elk 1 team. Tijdens de wedstrijd werden 2 
reddingssistuaties nagebootst die door de teams opgelost moesten worden. Het team uit Uden wist de winst 
weg te kapen. Schijndel werd 2e, 6e en 8e. Situatie 1: een zwemmer raakt verstrikt in de vislijn in een visvijver. 
Een vreemde situatie, want in een visvijver mag je helemaal niet zwemmen. Logisch dat de visser boos is. 
Situatie 2: een boot met drie mensen erin is omgekiept en alle drie de slachtoffers zijn daarbij gewond geraakt, 
de een erger dan de ander. Wat is de goede volgorde om hen uit het water te halen?  

 De afdeling zwemmend redden heeft de kaderinstructie voor de andere afdelingen verzorgd. Alle andere 
afdelingen werden daar getraind in het uitvoeren van een droge redding, een natte redding en het alarmeren. 
Tijdens een theoretisch gedeelte werd aandacht besteed aan het calamiteitenplan.  

 
De medewerkers voor het seizoen 2011 waren: Marc vd Berg, Ronnie van Berlo, Jet vd Bersselaar, Mieke vd 
Bersselaar, Manissa vd Brand, Rachel Coppens, Leon van Geffen, Anouk van Helvoirt, Femke vd Hoeven, Mandy 
Kuypers, Annelieke vd Linde, Anne Oremans, Ronald Persoon, Rianne vd Rijt, Linda Spooren, Ellen Verhagen, 
Bernadette van Vlaanderen, Dré vd Wijgert, Wilhelm vd Wijgert en Wyko vd Wijgert.  
 
Allemaal heel hartelijk bedankt! 
 
 
6. Neptunus '58 Activiteiten Team, Femke vd Hoeven 
Zie bijgevoegd PDF bestand.  
 



 

7. Ontwikkelingen in het kader van het beleidsplan 
In 2008 is het beleidsplan 2009-2014 gemaakt. Een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen: 
 
Gerealiseerde doelen: 

Intensievere samenwerking met Zegenwerp 
Lid worden van de KNBRD (in aanvraag) 
Budgetteren kosten per discipline 
Financieel gezond worden club 
Contributie niet teveel verhogen 
Publicaties in Schijndelse media (gebeurt met grote regelmaat)(afhankelijk van discipline) 
Moderniseren via internet etc, dit loopt 
Vereenvoudigen contributie-structuur 

 
Niet gerealiseerde doelen: 

Meer aandacht ouderenzwemmen (onderbrengen bij andere disciplines) 
Meer jongeren werven bij waterpolo 
 
 

8. Financieel verslag 2011 
Penningmeester Gerry vd Eerden presenteert de winst- en verliesrekening over 2011 en de balans per 31-12-2011.  
De W&V-rekening sluit met een positief saldo van € 5135. Besloten wordt om dit bedrag geheel toe te voegen aan het 
eigen vermogen. Zowel de balans als de W&V-rekening worden goedgekeurd. De penningmeester wordt gedechargeerd 
voor het beheer van de financiën. 
 
 
9. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
Verklaring kascommissie: alles was in orde, het zag er netjes uit, met een positief resultaat. De kascommissie bedankt 
de penningmeester voor zijn inzet en verleent decharge aan de penningmeester. 
 
 
10. Benoeming kascommissie 
De kascommissie voor 2012 bestaat uit: Miranda vd Steen en Marieke vd Sman-Schoenmakers. 
 
 
11. Begroting 2012 
Penningmeester Gerry vd Eerden presenteert de begroting 2012. Deze sluit met een verwacht positief resultaat van 
€1450. De begroting wordt goedgekeurd. 
 
 
12. Vaststellen contributie 
Zie ook bijgevoegd PDF bestand.  
 
Voorgesteld wordt om de contributie volgens een nieuwe structuur te organiseren. De secretaris geeft uitleg en toont de 
bedragen. Als invoerdatum geldt 1-4-2012. Het doel van de nieuwe structuur is niet om de contributie te verhogen maar 
om deze te vereenvoudigen. Voor een paar leden geldt een kleine verhoging. 

 
Het verschil in basislidmaatschap voor de verschillende leeftijdscategorieen wordt veroorzaakt door het aantal leden dat 
in een baan kunnen zwemmen en door het verschil in afdracht aan de KNZB. 
 
Sandra Schellekens vraagt extra uitleg over de lijn ‘startvergunning’ en oppert het idee om deze in de afdelingsbijdrage 
te verwerken.  
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de wijziging van de contributiestructuur. 

 
De leden die zich hebben afgemeld voor de ALV en te maken krijgne met een verhoging, worden persoonlijk ingelicht 
over de wijzigingen. De overige leden merken het bij de incasso. 
 
 
13. Bestuursverkiezing 
Anja Pennings en Gerry vd Eerden zijn aftredend na 3 jaar en hebben zich weer herkiesbaar gesteld. Zij worden  
herkozen voor de komende 3 jaar. 
Er staan nog een aantal vacatures open die het bestuur graag vervuld zou willen zien: 

 Vacature PR en bestuurslid vrijwilligersbeleid 
 Vacature notuliste voor maandag 



 

14. Rondvraag 
• Ken je iemand die wil notuleren op maandag, geef zijn/haar nummer aan Jan Mettler door voor een persoonlijke 

benadering. Jan gaat geen willekeurige leden benaderen. 
• Input voor website/Drietand aanleveren bij Sandra (spoor kinderen aan om een stukje te schrijven) (suggestie: 

‘ik geef de pen door aan…’) 
• Verzoekje aan alle bestuursleden om bestanden te mailen aan Saskia de Vroomen (Jan stuurt mail aan 

bestuursleden met email-adres van Saskia) 
 
15. 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: 
Saskia de Vroomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actiepunten naar aanleiding van de ALV 2012 
 
Wat Wie Voor wanneer? Geslaagd?
De gedragscode op de site zetten Sandra (na 

aanlevering) 
Voor ALV 2013 Ja 

Zoeken naar een nieuwe notuliste voor maandag Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja 
Zoeken naar een bestuurslid met portefeuille 
vrijwilligersbeleid 

Iedereen Zo spoedig mogelijk Nee 

Zoeken naar een bestuurslid met portefeuille PR Iedereen Zo spoedig mogelijk Nee 
Brainstormen over meer leden bij de ALV Bestuur Voor ALV 2013 Ja / Nee 
Uniforme shirts waterpolo Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja 
 
 
Huibert van Aarle    Jan Mettler    Peter van Aarle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter v/d Weijer    Femke v/d Hoeve    Anja Pennings 
 


