
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING NEPTUNUS’58 – 22 juni 2009 
 
Plaats:  Broodje Apart, Molenstraat 8, Schijndel 
 
Aanwezige leden: Ronnie van Berlo, Henny Bozelie, Melanie Brunnen, Suzanne Buss, Gerry vd Eerden, 
Jan vd Heijden, Daan Hermes, Harrie van Herpen, Frank Hovenier, Helma vd Kleij, Petra van Lokven, Robert 
Maasdijk, Gonny vd Meerendonk, Anja Pennings, Linda Schellekens, Sandra Schellekens, Francine Sluijpers, 
Linda Spooren, John Verhagen, Wilhelm vd Wijgert 
 
Aanwezige bestuursleden: Mieke vd Bersselaar, Femke vd Hoeven, Jan Mettler, Maarten Pennings, Paul 
Sluijpers en Peter vd Weijer 
 
Afwezig met kennisgave: 
Rachel Coppens, Christie van Dinther, Marian en Anja vd Hanenberg, Jenny vd Heijden, Bertha van Liempd, 
Virgilius van Liempd, Gerry vd Loo, Roeland Mathijsen, Jan Oremans, Brigitte Passier van Rooijen, Heidy 
Schouten, Janny vd Sande, Marieke vd Sman Schoenmakers, José vd Steen, Aletta Suiker, Alicia Suiker, 
Carmen Suiker, Linda Verhagen, Bernadette van Vlaanderen, Karin van Vlaanderen en Vera van Zoggel. 
 
 
Opening 
Voorzitter Paul Sluijpers opent de vergadering, heet vrijwilligers, leden en ouders van leden hartelijk 
welkom. 
 
Notulen jaarvergadering 30 juni 2008 
De notulen van de vergadering van vorig jaar worden aangenomen als waarheidsgetrouw en correct. Ze 
staan al enige tijd op de internetsite. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
o Afwezigenlijst 
 
 
Verslag van de secretaris, Jan Mettler 
Bestuurlijke aandachtspunten 
o Vergaderen: het bestuur kwam 10 keer in vergadering bijeen.  
o Feestweek: tijdens de herfstvakantie is het 50-jarig bestaan van Neptunus '58 gevierd. Een week waar 

met veel plezier naar teruggekeken kan worden. De week werd afgesloten met een drukbezochte 
feestavond, waarop Harrie van Herpen geëerd is met een Koninklijke onderscheiding. 

o NAT: aan het begin van het seizoen is het Neptunus '58 Activiteiten Team opgericht (het NAT) met als 
doel: coördinatie van de diverse activiteiten van Neptunus ’58 die niet direct met het uitoefenen van de 
sport te maken hebben. 

o SWNZ: bij de ALV van 2008 is gemeld dat de basisafspraken om tot een nieuwe overeenkomst te komen 
waren gemaakt. Echter de onvrede, vooral op het financiële vlak, tussen beide besturen leidde tot 
voorlopige opzegging van de overeenkomst door Zegenwerp. Neptunus '58 heeft haar leden 
geraadpleegd om te weten of voortzetting gewenst was. Dit bleek het geval inclusief de acceptatie van 
de financiële consequenties. Door het SWNZ bestuur is een nieuwe overeenkomst opgesteld die nog 
getekend moet worden. Met het ondertekenen wordt een streep gezet onder het verleden en wordt een 
nieuwe start gemaakt. De contacten met Zegenwerp hebben veel energie geëist van het bestuur en dan 
vooral van onze voorzitter en onze penningmeester. Nagekomen e-mails die betrekking hebben op de 
financiële afwikkeling maar ook het feit dat zowel de damesteams  als de jeugdteams voornamelijk uit 
Zegenwerp leden bestaan, baren het bestuur zorgen. Een positief punt is dat SWNZ als één groep de 
schouders onder het voortbestaan heeft gezet. Ledenwerving vindt binnen beide basisverenigingen plaats 
en ook het minipolo is nu een zaak van SWNZ. 

o Zwembad: het zwembad vormt een hoge kostenpost. Met de gemeente zijn veel contacten (voorzitter) 
geweest ten einde deze kosten te verlagen. Uitstel van de verbouwing en dus ook van de tribune is een 
tegenvaller. 

o Website: met dank aan Sandra Schellekens heeft onze vereniging een uitstekend up to date website. 
o Archief: alle aanwezige documenten zijn op papier of digitaal gearchiveerd. Van de jaren 1960 t/m 1971 

is nauwelijks informatie voor handen. Aanvulling is wenselijk. 
o Beleidsplan: een concept beleidsplan is gemaakt en wordt aan de leden gepresenteerd. 



 

o Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement is gedateerd. Het nieuwe concept wacht nog op 
invulling van de specifieke regels voor de diverse zwemdisciplines. 

o Richtlijnen voor het bestuur: dit document in ontwikkeling beschrijft de diverse functies en gemaakte 
afspraken binnen de vereniging. 
 

Leden bestand – zie bestand Jan Mettler 
Aantal leden per 1 juli 2008: 281 
Aantal nieuwe leden: 48 
Aantal afmeldingen: 49 
Aantal leden per 1 juni 2009: 280  
Naast de leden zijn er nog 13 personen en of instellingen die hand en span diensten voor de vereniging 
uitvoeren. 
 
Leden verloop (stand 1 januari). 

 
 
E-mail 
Per 1 juni is van 77% van de leden een e-mail adres bekend. Ten opzichte van 2008 is dat opnieuw een 
toename van 8%. Voor het versturen van uitnodiging ALV is gebruik gemaakt van de bij ons bekende e-mail 

adressen. 
 
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 234betalende leden van wie 97% via 
automatisch incasso betaalt.  
 
Verdeling van het ledenbestand naar leeftijd  

Leeftijd op 1-1-2009 
aantal 

2009 2008 2007 2006 2005 

t/m 11 102 101 120 137 151 

12 tm 16 45 48 57 56 45 

17 t/m 24 38 37 31 30 23 

25 t/m 34 9 6 10 19 26 

35 t/m 49 64 70 79 76 67 

ouder dan 50 29 26 21 19 21 

Leeftijd niet bekend 6 4 4 4 4 

Totaal 293 292 322  341  337 

De gegevens zijn inclusief de personen die alleen hand & spandiensten verrichten. 
 



 

Verdeling van de leden over de diverse disciplines 

Discipline 
aantal 

2009 2008 2007 2006 2005 

Zwemvaardigheid zwemmen 123 119 139 167 181 

Polo 28 39* 49 54 55 

Wedstrijd zwemmen 57 51 54 50 41 

Synchroon zwemmem 27 30 32 33 27 

Masters 36 37 39 32 33 

Niet actief zwemmend  62 54 52 59 47 

Totaal 333 330 365 401 402 

leden met 2 disciplines 39 36 45 52 57 

leden met 3 disciplines 1 3 1 4 4 

Aantal sportende leden 230 234 266** 282 280 

*waarvan slechts 1 jeugdlid 
**Inclusief 15 afmeldingen per 1 juli 2007 
Niet actief zwemmend zijn alle vrijwilligers die niet zelf actief sporten. 
 

Verdeling van de leden naar woonplaats 

Woonplaats 
Aantal 

2009* 2008 2007 

Schijndel 177 169 175 
Wijbosch 13 15 16 
St. Michielsgestel 16 16 22 
Gemonde 5 12 18 

Den Dungen 4 4 10 
Middelrode 12 13 17 
Berlicum 22 23 21 
Heeswijk-Dinther 20 21 14 
Eerde 3 3 4 
Boxtel 1 1 1 
Elders 25 15 24 

 
Vrijwilligers 
De vereniging heeft 86 vrijwilligers (een toename van 9 ten opzichte van 2008) die in totaal 133 functies 
invullen. 
 
 
Zwemvaardigheidszwemmen, Peter vd Weijer 
De afdeling zwemvaardigheidszwemmen is de afdeling waar kinderen voor de eerste keer 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 twee gespecialiseerde waaronder snorkelen, synchroonzwemmen, balvaardigheid en survival en één 
basispakket. Bij het afzwemmen voor een basispakket laat je zien dat je kennis gemaakt hebt met de diverse 
takken van de zwemsport en deze tot op een bepaald niveau beheerst. 



 

Sterrenplan KNZB  
Er zijn circa vissen 2, 26 (24) sterren 1, 19 (23) sterren 2, 14 (24) sterren 3, 18 (12) sterren 4 en 24 (22) 
sterren 5 uitgereikt. De getallen tussen haakjes geven de aantallen sterren van vorig seizoen weer. 
 
Zwemvaardigheden NRZ 
Op zaterdag 13 december werd er afgezwommen voor het keuzepakket balvaardigheid en op 31 januari voor 
het keuzepakket srvival. Zaterdag 6 juni was het afzwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 4 en 5 en het 
seizoen is op 13 juni afgerond met het afzwemmen voor de basispakketten van de zwemvaardigheidsdiploma’s 
1, 2 en 3. In onderstaande tabel staan de behaalde diploma’s. De aantallen van 2008 staan tussen haakjes. 
 
 Zwemvaardigheid     1  2 3   4       5 
 Basispakket   27 (5)   4 (11) 11 (6) 2 (2) 2 (6) kandidaten 
 Balvaardigheid   14 16   1   kandidaten 
 Survival      4 18   3    kandidaten 
 C      1      kandidaat 
 
Trends 
Op dit moment zien we dat men een voorkeur heeft voor het zwemmen op de woensdag en juist daar hebben 
we weinig mogelijkheden voor extra badwater. De zaterdagmiddag is minder in trek en heeft zware concurrentie 
van andere sporten zoals hockey en voetbal. 
Voor het werven van nieuwe leden presenteren we ons bij het afzwemmen voor C , ook nemen we deel aan het 
Schijndels Jeugd Sport Stimuleringsproject.  
 
Opleidingen 
Anne Oremans heeft met succes de opleiding oude stijl voor zwemleider A afgerond. 
 
Mutaties 
Rachel Coppens en Linda Schellekens zijn gestopt met lesgeven. 
Lies en Jet vd Bersselaar, Jenny vd Heijden en Jolanda Vollebregt zijn dit seizoen het instructieteam 
zwemvaardigheidszwemmen komen versterken. 
 
Volgende seizoen 
In het seizoen 2009/2010 gaan we naast één van de basispakketten afzwemmen voor synchroonzwemmen en 
snorkelen. 
Om te leden, ook in de toekomst, optimaal op te kunnen leiden is een uitbreiding van het kader gewenst. 
Iedereen die zin en tijd heeft om ons opleidingsteam te komen versterken, neem alstublieft contact met ons op. 
 
Met dank aan alle medewerksters(ers) van het KNZB en NPZ|NRZ zwemmen,  voor hun inzet in 
2008/2009 
 
Medewerkster(ers) 2008/2009 
Marie-José vd Bergh, Ronnie van Berlo, Lies vd Bersselaar, Jet vd Bersselaar Mieke vd Bersselaar, Henny 
Bozelie, Rachel Coppens, Femke vd Hoeven, Jenny vd Heijden, Susanne Hovenier, Linda Leenders, Farina van 
Liempd, Hans Nieuwenkamp, Anne Oremans, Sandra Schellekens, Linda Schellekens, Linda Spooren, Toos van 
Veghel, Ellen Verhagen, John Verhagen, Bernadette van Vlaanderen, Karin van Vlaanderen, Jolanda Vollebregt 
Wilhelm vd Wijgert en Peter vd Weijer.  
 
 
Synchroonzwemmen, Femke vd Hoeven 
Het afgelopen seizoen (het 13e) heeft de afdeling Synchroonzwemmen vooral gewerkt aan de show in de 
herfstvakantie en aan de wedstrijden op aanloop en wedstrijdniveau. Ook zijn er weer een aantal diploma’s 
gehaald. 
 
Show 
Tijdens de feestweek van Neptunus’58 is een fantastische show getoond. De meisjes hadden er lang voor 

geoefend. Er werden solo’s, duetten en groepsnummers gezwommen op 27 verschillende muziekstukken. 
Alle meisjes zwommen minstens in twee stukken mee. Ook de trainsters hadden een stukje ingestudeerd. 
 
 
 



 

Diploma’s 
Ook dit jaar zijn er diploma’s gehaald bij het synchroonzwemmen. 12 meisjes zijn geslaagd voor een 
aanloopdiploma: 1 basishouding, 1 zeilboot, 2 balletbeen, 2 spagaat en 8 barracuda. Michelle Megens en 
Yosca Bozelie haalden zowel het spagaat als het barracuda diploma in enkele maanden tijd. 
Na het barracudadiploma zwem je verder op wedstrijdniveau. En ook dan zijn er diploma’s te halen. De 
meeste meisjes die in februari het barracudadiploma hebben gehaald, haalden daarna in hun eerste 
wedstrijd op Age1 niveau voldoende punten (meer dan 44) voor het Age 1 diploma. Er werden 7 Age 1 
diploma’s gehaald en 2 Age 2 diploma’s. 
 
Wedstrijden  
Bij het synchroonzwemmen nemen we deel aan verschillende soorten wedstrijden: 
- Wedstrijden op aanloopniveau 
Bij wedstrijden op aanloopniveau kan er op vijf niveau’s gezwommen worden. Er worden vier figuren 
gezwommen voor een driekoppige jury. Voor elk figuur krijgt de deelnemer de punten 1, 2 of 3 van de jury. 
In totaal kunnen zo 36 punten behaald worden. Afhankelijk van het puntentotaal voor de vier figuren, krijgt 
de deelneemster een bronzen, een zilveren of een gouden medailleplaatje. 
Er zijn vier wedstrijden geweest. In totaal hebben we 6 bronzen, 22 zilveren en 18 gouden medailleplaatjes 
uitgedeeld dit seizoen, verdeeld over de niveau’s basishouding, zeilboot, balletbeen, spagaat en barracuda. 
- Uitvoeringenwedstrijd op aanloopniveau 
Op 4 april zetten deden 17 meisjes van Neptunus’58 mee aan een uitvoeringenwedstrijd op aanloopniveau. 
Ze vertoonden er 4 uitvoeringen. 
- Kringwedstrijden 
Als je je barracudadiploma hebt gehaald, mag je meedoen aan kringwedstrijden. 
De groep meisjes die aan deze wedstrijden mag deelnemen is dit jaar verdubbeld tot 16 zwemsters. Er zijn 
twee wedstrijden gezwommen in de kring Limburg.  
Elke wedstrijd verscherpen bijna alle meisjes hun PR.  
Rowie van den Oever haalde aan het begin van het seizoen een bronzen medaille op Age 1 niveau. Tijdens 
de landelijke interkring wedstrijd op Age 2 niveau en werd daar 140e. In maart haalde ze voor de eerste keer 
een limiet voor de Synchro Beat kampioenschappen. Jammer genoeg was er geen tijd meer om nog een 
limiet te halen.  
 
Juryleden 
Neptunus’58 heeft op dit moment 13 juryleden die ingezet worden bij aanloopwedstrijden, kringwedstrijden 
en diplomasessies. Jolanda van Boxtel en Melanie Brunnen hebben dit jaar de jurycursus 11 gehaald. 
Christie van Dinther en Hetty van den Oever slaagden allebei voor de jurycursus M.  
Voorts bestaat het jurykorps nog uit Marie-José van den Bergh, Henny Bozelie, Femke van der Hoeven, 
Farina van Liempd, Mia Megens, Jan Oremans, Sandra Schellekens, Aletta Suiker en Wilma van de Veerdonk. 
Om ervoor te zorgen dat onze meisjes altijd mee mogen doen aan wedstrijden, zijn we nog op zoek naar 
extra juryleden op aanloopniveau (11) en wedstrijd niveau (M en 9). Een aantal ouders hebben zich 
daarvoor al aangemeld. 
 
Clubkampioenschappen 
Op zaterdag 27 juni worden de eerste clubkampioenschappen synchroonzwemmen gehouden in Schijndel. 
Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom om te komen kijken naar een figuren- en uitvoeringenwedstrijd. Wij zijn 
benieuwd wie onze eerste clubkampioenen worden. 
 
Het aantal deelneemsters aan het synchroonzwemmen was aan het begin van het seizoen 32 en aan het 
einde 27. De trainingen werden verzorgd door Marie-José vd Bergh, Henny Bozelie, Femke van der Hoeven, 
Farina van Liempd, Sandra Schellekens, Aletta Suiker, Wilma vd Veerdonk en Bernadette van Vlaanderen. 
Marie-José is daarmee tegen het einde van het seizoen gestopt.  
Wij bedanken alle trainsters, juryleden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage aan het succesvolle seizoen 
bij het synchroonzwemmen.  
 
 
Wedstrijdzwemmen, Vera Hellings 

Open water zwemmen 
In het open water seizoen 2008 hebben 18 zwemmers meegedaan aan 19 open water wedstrijden in 
Nederland en België. Zij zwommen in 147 starts maar liefst 181,5 kilometer.  
 
Opmerkelijke resultaten 



 

- Jeffrey Voets werd tweede in het Brabants klassement 250 meter vrije slag minioren 1-2-3. 
- Mark Schellekens werd tweede in het Brabants klassement op de schoolslag jongens junioren 3 en 4 en 

werd vijfde in het landelijke klassement, waarvoor hij een zilveren prestatiemedaille heeft gekregen van 
de KNZB. 

- Lara vd Ven kreeg de aanmoedigingsprijs in het Brabants klassement op de 500m schoolslag meisjes 
junioren 1. 

- Vera van Zoggel werd derde in het Brabants klassement op de 1000m vrije slag dames masters 35+. 
- Sandra Schellekens werd derde tijdens de Brabantse kampioenschappen 10 km vrije slag. 
- Verder hebben Marios vd Bersselaar, Sandra Schellekens, Miranda vd Ven, Jeffrey Voets en Vera van 

Zoggel het landelijke klassement vol gezwommen Zij hebben hiervoor een herinneringsmedaille van de 
KNZB ontvangen. 

 
Binnenwater zwemmen 
De afdeling wedstrijdzwemmen telde afgelopen seizoen 69 leden (inclusief masters die meededen aan 
wedstrijden). Verschillende goede zwemmers hebben de vereniging dit jaar verlaten.   
Het secretariaat werd ook dit seizoen verzorgd door Helma vd Kleij. Sandra Schellekens zorgde er steeds 
voor dat de website van de afdeling iedere dag up-to-date is en dat de verslagen in het Schijndels Weekblad 
en op TV-Schijndel staan. 
De trainers bij het wedstrijdzwemmen zijn: Mieke vd Bersselaar, Helma vd Kleij, Anja Pennings, Sandra 
Schellekens, John Verhagen en Vera van Zoggel. Zij werden regelmatig ondersteund door Arno van Os en 
Linda Schellekens. Tijdens wedstrijden werden de zwemmers begeleid door de trainers en door enkele 
ouders. Het blijft een must om te zoeken naar meer trainers om alle niveau’s voldoende lessen aan te 
kunnen bieden. 
 
De trainers en de zwemmers zijn samen verantwoordelijk voor de volgende resultaten: 

- Dit seizoen zijn er ruim 1500 starts geweest, goed voor in totaal 142 kilometer. Dit heeft 
geresulteerd heeft in 840 persoonlijke records (= 56 %), 82 clubrecords en 32 estafette-records. De 
masters zwommen in totaal 14 masterrecords. Alle pr’s zijn met ruim een half uur aangescherpt. Er 
werd 88 keer in een 50-meterbad gestart (bijna veertien kilometer), wat resulteerde in 76 50-
meterbad pr’s (86%) en een verbetering van bijna vier en een halve minuut. 

- Gedurende het seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van Mark en Linda Schellekens. 
Zij hebben besloten om hun zwemcarrière voort te zetten bij BZV in ’s-Hertogenbosch, waar zij 
hopen de laatste stap richting de Nederlandse Kampioenschappen te kunnen maken. Beiden 
zwommen jarenlang voor Neptunus ’58 en grossierden daarbij in medailles op Brabantse 
Kampioenschappen. Wij wensen hen veel succes bij hun nieuwe club. 

- 46 zwemmers hebben meegedaan aan de D1-competitie. Na vijf wedstrijden eindigde Neptunus ’58 
op de 17e plek in district 5 en op een landelijke 48e plaats (van de 86 verenigingen).  

- Tijdens de verschillende Brabantse Kampioenschappen werd er tachtig keer individueel gestart en 
verscheen er zes keer een estafetteploeg aan de start. 

o Bente van Bergen behaalde daarbij één keer goud en twee keer zilver. 
o Linda Schellekens behaalde één keer goud, drie keer zilver en twee keer brons. 
o Mark Schellekens zwom één keer naar zilver en één keer naar brons. 

- Bente van Bergen nam deel aan de Nationale Junioren Kampioenschappen. In januari werd ze in 
Dordrecht veertiende op de 50 vrij. In juni zwom ze in Amsterdam drie afstanden. Op de 50 vrij 
werd ze 18e, op de 100 vrij 30e in een nieuw pr en op de 100 vlinder 20e. 

- Linda Schellekens werd tijdens de Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Groningen eerste 
op de 50 en 100m vlinder slag en op de 4 x 50m wisselslag in een team van vier Brabantse 
zwemsters. 

- Vier zwemmers hebben meegedaan aan de jaarlijkse Swimmeet in Maastricht, waarbij Linda 
Schellekens op alle negen afstanden de finale bereikte. Ze zwom naar het zilver op de 100m 
vlinderslag en 100m wisselslag en brons op de 50m vlinderslag en 50m vrije slag. 

- Dit seizoen is er met 11 zwemmers meegedaan aan vier Speedo-wedstrijden. Dit leverde vijf zilveren 
en zes bronzen medailles op. Martijn Eickmans kwalificeerde zich op vier afstanden voor de Speedo-
finales in Sint-Oedenrode en behaalde als beste resultaat een negende plaats op de 200 meter 
wisselslag.  

- Neptunus ’58 organiseerde twee van de vier Swimkick-wedstrijden voor de jongste zwemmers. In 
totaal werden er tien gouden, zeventien zilveren en elf bronzen medailles behaald. Bij de estafettes 
werd er eenmaal zilver en vier maal brons behaald. 



 

- De geplande 50-uursmarathon moest helaas afgelast worden. Daarvoor in de plaats werd er in korte 
tijd een alternatief programma in elkaar gezet. Het weekend bestond uit een sprintwedstrijd, een 
overnachting in Heeswijk-Dinther en een spellencircuit in de Molen Hey. 

- Aan het einde van het seizoen werd er tijdens een training een super sprint wedstrijd georganiseerd 
met alleen 25 meters. De 50 zwemmers van Neptunus ’58 noteerden 153 persoonlijke records. 

 
Vera bedankt alle ouders die de afdeling wedstrijdzwemmen geholpen hebben tijdens wedstrijden, 
afwijkende trainingen en activiteiten naast het zwemmen. Zonder de hulp van al deze mensen had 
Neptunus’58 niet deel kunnen nemen aan heel veel activiteiten. Wij hopen in het nieuwe seizoen weer op 
jullie te kunnen rekenen. 
 
 
Masterzwemmen 
De afdeling masterzwemmen bestond dit jaar uit 37 leden.  
- In de klassementen van de Zuidelijke Cirkel 2008 (een reeks masterwedstrijden in Brabant en Zeeland) 

behaalde Sandra Schellekens goud in het wisselslag klassement. Frank Hovenier haalde zilver in het vrije 
slag klassement en brons in het wisselslag klassement. Linda Schellekens haalde brons op de vrije slag. 

- Twee zwemmers hebben meegedaan aan de Brabantse Master Kampioenschappen in Boxtel. Sandra 
werd eerste in het klassement dames 20+ en tiende bij de dames all-in.  

- Sandra heeft in januari meegedaan aan de Nederlandse Master Kampioenschappen korte baan in 
Vlissingen. Zij behaalde daar brons op de 800m vrije slag en zilver op de 200m vlinderslag. 

- Drie zwemmers hebben deelgenomen aan de Nederlandse Master Kampioenschappen lange baan in 
Eindhoven. Sandra werd vierde op de 400 en 800 vrij. 

 
 
Waterpolo, Janny vd Sande 
Door de afwezigheid van Janny vd Sande is er deze keer geen jaarverslag van de afdeling waterpolo. 
Het contract tussen Neptunus '58 en Zegenwerp is nog niet getekend. Ook komend seizoen wordt er 
gepolood onder de vlag van SWNZ. Vóór 1 januari moet er duidelijkheid zijn over de samenwerking: 
continueren of opheffen.  
 
Robbert Maasdijk vierde dit jaar zijn 25-jarig jubileum als scheidsrechter bij het waterpolo. Hij krijgt een bos 
bloemen van onze voorzitter. De door de kring aangeboden pennenset zal later door de kringvoorzitter aan 
hem overhandigd worden. Robbert heeft zich erg ingezet bij het zoeken naar een oplossing voor de 
problemen binnen SWNZ. 
 
 
Zwemmend Redden, Femke vd Hoeven 
In het seizoen 2008 kwamen we uit op 19 lessen in het seizoen. Het seizoen begon half april en duurde tot 
eind september met uitzondering van de bouwvakvakantie en een aantal vrije dagen. Het examen werd 
gehouden op 27 september. 
 
Het aantal deelnemers voor de brevetten 1 tot en met 6, certificaat brons en zilver en diploma A en B 
Binnenwater kwam uit op 45 inschrijvingen. De werving van de nieuwe leden gaat door middel van het 
clubblad en de gastlessen die bij het zwemvaardigheidzwemmen en de les die voor JSSS verzorgd worden.  
Er zijn dit seizoen 8 nieuwe leden bijgekomen, waarvan er 2 nog geen lid waren van Neptunus’58. Twee 
trainsters van het zwemvaardigheidzwemmen en synchroonzwemmen hebben ook meegedaan met de 
cursus en zijn geslaagd voor brevet 6. 
 
Een kandidaat is niet op examen geweest. Alle andere kandidaten zijn geslaagd.  
 
Een overzicht van de geslaagden: 

Brevet 1   3 kandidaten 
Brevet 2   7 kandidaten 
Brevet 3   4 kandidaten 

Brevet 4   1 kandidaat 
Brevet 5   4 kandidaten 

Brevet 6 11 kandidaten 
Certificaat brons   2 kandidaat 
Certificaat zilver   1 kandidaat 

Diploma A   5 kandidaten 
Diploma B   6 kandidaten 

 
In het seizoen 2008 hebben we twee keer aan de Oosterplas in ’s Hertogenbosch getraind. Deze les werd 
erg goed bezocht en de deelnemers en hun ouders vonden het erg leuk, ook al was het een beetje koud. 



 

Daarnaast hebben een aantal leden op maandagavond in de Oosterplas gezwommen om extra ervaring op 
te doen met het zwemmen in buiten water. 
 
Verder heeft de afdeling zwemmend redden een aantal activiteiten georganiseerd in 2008: 

 Tweede clinic zwemmend redden voor traininggevenden (ruim 20 deelnemers van SZ, ZV, ZR en 
WP). Elk jaar willen we één clinic zwemmend redden geven. 

 Assistentie Aquahealth bij de Paragames. 
 Bij de EHaD wedstrijd in Rosmalen waren we aanwezig met 3 teams. We werden 9e, 11e en 19e. 

Situatie: een boot was in botsing gekomen met een tokkerlaar. 
 Tijdens de Neptunus '58 feestweek organiseerden wij eeh EHaD wedstrijd waaraan 7 teams uit 

Schijndel, 2 uit Veghel en 2 uit Rosmalen hebben meegedaan. Situatie: twee mannen waren in het 
kanaal terecht gekomen. De ene had het stuur in zijn buik gekregen en de andere zat met zijn veter 
vast aan de fiets. 

 Het lidmaatschap van de KNBRD is afgelopen seizoen niet aangevraagd. Dat is doorgeschoven naar 
volgend seizoen. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

 
Femke bedankt alle medewerkers van het seizoen 2008: Marc vd Berg, Ronnie van Berlo, Mieke vd 
Bersselaar, Rachel Coppens, Leon van Geffen, Femke vd Hoeven, Ina Koomen, Mandy Kuypers, Annelieke vd 
Linde, Anne Oremans, Ronald Persoon, Linda Spooren, Ellen Verhagen, John Verhagen, Bernadette van 
Vlaanderen, Dré vd Wijgert en Wilhelm vd Wijgert.  
 
 
NAT (Neptunus '58 Activiteiten Team) 
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 is vorig seizoen na de ALV opgericht en bestaat uit Mieke vd Bersselaar, Femke vd Hoeven en 
Sandra Schellekens. Laura vd Rijt heeft het NAT intussen verlaten. We zijn nog op zoek naar iemand die de 
afdeling waterpolo binnen het NAT kan vertegenwoordigen. Frank Hovenier heeft zich spontaan aangemeld 
tijdens de ALV.  
In het eerste seizoen heeft het NAT de volgende activiteiten uitgevoerd:  
- aankondiging 
- waterfunparcours 
- GCA 
- Tevredenheidsenquête onder leden 
- Schoolzwemkampioenschappen: helaas lukt het niet om de Schijndelse scholen te overtuigen van dit 

geweldige evenement.  
Een aantal andere activiteiten die al in de vereniging gehouden worden, zijn onder de vlag van het NAT 
geschoven. Deze activiteiten zijn ook succesvol doorgegaan. 
- zwemkamp 
- zwem4daagse 
- Jeugd Sport Middag  
Ook is er door Neptunus '58 deelgenomen aan de Hartemert die in het teken stond van Sport en Spel. 
 
 
Feestweek jubileum: 
De feestcommissie heeft een fantastische feestweek georganiseerd om het 50 jarig bestaan van N58 te 
vieren.  
 
 
Financieel verslag seizoen 2008 / 2009 
De financiële verslagen worden uitgedeeld zodat iedereen ze kan bestuderen.  
Er zijn grote verschillen tussen de begroting en de realisatie omdat een aantal kosten aan de feestweek 
toegerekend zijn, terwijl ze nog als aparte onderdelen in de begroting staan (bv zwemvierdaagse). 
De financiën van SWNZ zijn opgenomen in een aparte begroting en exploitatie SWNZ. Met name de 
verhouding van leden Neptunus '58 - Zegenwerp is anders geworden dan voorgaande jaren.  

Zoals het er nu uitziet heeft Neptunus '58 aan het einde van volgend seizoen weer een positief eigen 
vermogen. Dat is nog niet helemaal zeker omdat de afwikkeling van SWNZ nog niet afgerond is. 
Henny Bozelie, Gerry vd Eerden en Robbert Maasdijk stellen vragen over de begroting en de exploitatie van 
Neptunus '58 en SWNZ. Penningmeester Maarten Pennings geeft hen uitleg. 
 



 

Verslag kascommissie 
De kascommissie bestond uit Henny Bozelie, Virgi van Liempd en Wilhelm vd Wijgert. 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 Wilhelm vd Wijgert en Jan vd Heijden. 
 
 
Begroting seizoen 2009-2010 en contributie 
Een contributieverhoging van gemiddeld 8% wordt aanbevolen door het bestuur. Hierdoor wordt iets meer 
eigen vermogen gecreëerd om de nodige verhogingen en eventuele onverwachte zaken op te vangen. 
Komend seizoen worden er minder leden verwacht. Als er zich geen onverwachte zaken voordoen, zal in de 
toekomst een lagere contributieverhoging voorgesteld kunnen worden. Er wordt door de vereniging veel 
werk besteed aan het verkrijgen van extra leden en extra inkomsten. 
 
Bij het bepalen van de contributie wordt rekening gehouden met de zwemuren van de zwemmers en met de 
kosten van de verschillende disciplines. Iemand die meer zwemt, betaalt meer. Ook is rekening gehouden 
met de leeftijdsverdeling van de leden. Jongere leden betalen minder. 
 
Maarten noemt de basiscontributie van de drie leeftijdscategorieën op. Daarna krijgen de leden de kans om 
de bedragen van de disciplinetoeslagen te bekijken. 
 
De begroting en de contributieverhoging worden door de ALV goedgekeurd. 
 
 
Beleidsplan 
Peter vd Weijer geeft een toelichting aan de hand van een powerpoint presentatie over het concept 
beleidsplan. 
 
 
Sponsorcommissie 
De drie leden van de sponsorcommissie (Harrie van Herpen, Roy Bruggeman en Marcel van Dinther) hebben 
hun werkzaamheden neergelegd. Er komen spontaan ideeën vanuit de leden voor sponsoracties: Henny 
Bozelie - lege flessen actie), Wilhelm vd Wijgert - oud ijzer, Ronnie van Berlo - oud papier actie. 
 
 
Bestuursverkiezing 
 Jan Mettler is aftredend en herkiesbaar. De vergadering ontvangt de bereidheid van Jan om de komende 

3  jaar bestuurslid te blijven met applaus. 
 Vera van Zoggel is aftredend en niet herkiesbaar. Anja Pennings wil graag voor het wedstrijdzwemmen in 

het bestuur komen. Het bestuur hoopt wel dat Vera volgend seizoen aanblijft als trainster. Ook Anja 
wordt met applaus ontvangen.  

 Maarten Pennings is aftredend en niet herkiesbaar. Als penningmeester heeft Gerry vd Eerden zich 
gepresenteerd. Ook Gerry wordt met applaus ontvangen. Gerry is gepensioneerd accountant en lange tijd 
werkzaam geweest bij een bank. Zijn hobbys zijn motorrijden, muziek spelen, duiken en videobewerking. 

 Mieke vd Bersselaar is aftredend en niet herkiesbaar. Als bestuurslid met portefeuille vrijwilligersbeleid 
heeft Susanne Buss zich aangemeld. Na het applaus vertelt Suzanne dat haar achtergrond in personeel & 
organisatie ligt en dat ze het als haar taak ziet om te zoeken naar de juiste persoon op de juiste plek. 

 Bertha van Liempd heeft aangegeven volgend seizoen te stoppen als notuliste (na 25 jaar). Wij zijn dus 
op zoek naar een nieuwe notuliste. 

 
De voorzitter bedankt alle aftredende bestuursleden hartelijk voor hun grote inzet.  
 
 



 

Rondvraag 
 Henny Bozelie: compliment voor de AL en de kookstaf van het kamp. Het is echt een kamp voor 

verschillende afdelingen. Om nog meer kinderen mee te krijgen naar het kamp, is het een goed idee om 
het aanmeldingsformulier aan iedereen mee te geven aan het einde van de les. Voorwaarde is natuurlijk 
dat er voldoende tenten en voldoende begeleiders zijn. 

 Wilhelm vd Wijgert: de Eerste Hulp aan Drenkelingen wedstrijd in Rosmalen wordt ook in de vorm van 
een kamp georganiseerd. Afgelopen jaar waren we met slechts 1 team van 3 kandidaten aanwezig. Maar 
ondanks dat is er toch veel aandacht besteed aan dit team en de interne organisatie van Neptunus '58 
Anja vd Hanenberg heeft ons laten weten dat ze daar erg blij mee is. 

 Francien Sluijpers denkt dat het niet altijd duidelijk is wie wanneer welkom is als vrijwilliger. 
 
Na de rondvraag krijgt Henny Bozelie een bedankje voor de bewezen diensten op het finaniële vlak. Ook de 
bestuursleden worden bedankt door Paul. Ook zelf krijgt Paul een mooi compliment voor zijn veelvuldige 
aanwezigheid aan het bad bij de diverse afdelingen. 
 
 
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor het komen, wenst iedereen een fijne vakantie en sluit de vergadering 
om 22.30 uur.  
 
Aldus de ad hoc notuliste: 
Femke vd Hoeven 
 
 
 
Actiepunten naar aanleiding van de ALV 2008 
 

Wat Wie Voor wanneer? Gebeurd? 

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

Uitnodiging ALV 2009: expliciet 
vermelden dat ouders van jeugdleden 
van harte welkom zijn op de ALV 

Bestuur Voor ALV 2009 Ja/nee 

 


