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Datum   : Maandag 21 september 2020 

Plaats   : Barneveld, de Veluwehal, Restaurant. 

Aanvang   : 20:00 

Aanwezig   : 31 personen.  

Afwezig met kennisgeving : Krijn Jongejan, Couzijn Evers, Gerrit Broekgaarden en Mireille Frunt. 

 
1. Opening 

- De vergadering wordt geopend door Remco van der Veeke (Voorzitter), hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom. 

 
2. Vaststellen agenda 

- De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen aanpassingen. 
 

3. Mededelingen 
- Remco maakt namens het bestuur excuses voor de verwarring rond de aanvangstijd. 

 
4. Rooster van aan- en aftreden bestuursleden 

- Marrit wordt geïntroduceerd als nieuw bestuurslid namens de waterpoloafdeling. Ze 
wordt bevestigd door de ALV.  

- Remco en Hans moeten dit jaar worden herbevestigd als voorzitter en 
penningmeester. Er is geen bezwaar voor de herbevestiging van beide heren vanuit 
de ALV.  
 

5. Zoektocht bestuursleden 
- Een aantal belangrijke vrijwilligerstaken moeten worden ingevuld. De functie 

penningmeester bij de zwemcommissie is inmiddels ingevuld door Richard Levering. 
Ingrid doet een stap terug en gaat per 1 januari 2021 de taken binnen de 
zwemcommissie en het bestuur naast zich neer leggen. 

- Naast deze taken wordt er aangegeven dat er een tekort is aan lesgevers, met name 
bij Superspetters en de parazwemmers zijn op zoek naar een vaste lesgever langs de 
badrand.  

- Het bestuur mist een PR/Communicatie lid sinds het vertrek van Esther. Ook deze 
vacature ziet het bestuur graag ingevuld worden.  
 

6. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
7. Vaststellen notulen 

- Jenny geeft aan dat de vertrouwenscommissie zich had afgemeld voor de 
ledenvergadering 2019.   

- De naam van Nick van Gemert stond verkeerd in het verslag, is aangepast.  
- Geen verdere opmerkingen door leden, de notulen worden vastgesteld. 
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8. Behandeling van de jaarverslagen 2019/2020 
a. Verenigingsjaarverslag 

Remco neemt het verslag door. De volgende punten werden expliciet uitgelicht.  
- Remco introduceert Arja Vonk, zij heeft de ledenadministratie overgenomen  van 

Martine Bouw.  
- Remco licht uit dat Tineke van Bentum sinds afgelopen jaar 50 jaar lid is van onze 

vereniging, een bijzonder mooie mijlpaal.  
- Vrijwilligersbeleid: Remco geeft aan dat hier afgelopen jaar meerdere (online) 

meetings over geweest zijn. Uit deze meeting bleek dat het onderwerp belonen of 
straffen een heet hangijzer is. Jenny, die regelmatig betrokken was bij de 
meetings, geeft aan dat het een enorme klus is, maar dat er ook beseft moet 
worden dat er nooit 100% draagvlak zal zijn voor een vrijwilligersbeleid. Remco 
geeft aan dat het bestuur zich hiervan bewust is en dat het ook een stap terug 
heeft gedaan in het proces. De stap terug in het proces zou later tijdens de 
vergadering door Marrit worden toegelicht.  

- Remco blikt terug op de hectische periode en de stappen die het  bestuur gezet 
heeft vlak na en tijdens de uitbraak van corona. Hij vraagt aan de ALV of zij vinden 
dat het bestuur voldoende gehandeld heeft of dat er nog op- of aanmerkingen 
waren. Er volgt geen reactie, wat het bestuur als positief ervaart.  

- Optisport: Afgelopen jaar lag er voor het bestuur een grote uitdaging in het 
samenwerken met Optisport. Remco ligt toe dat er onenigheid is geweest tussen 
beide partijen m.b.t. het betalen van badhuur in de maanden maart en april. Om 
escalatie te voorkomen is een deel van de badhuur betaald, maar er wordt 
verwacht dat dit bedrag teruggestort wordt. Naast de problemen in de financiële 
afwikkelingen met Optisport, waren er ook nog moeilijkheden met het verdelen 
van het badwater. Optisport stuurde af op een horizontale badwaterverdeling  en 
op dit verzoek is DWK ingegaan door diverse voorstellen te doen voor een 
verdeling. Echter liet Optisport vlak voor de start van het seizoen weten dat deze 
verdeling toch niet door ging en de huidige badwaterverdeling gehandhaafd bleef. 
Deze vreemde gang van zaken heeft veel werk opgeleverd, met name bij Jeroen 
en Monique, wat achteraf onnodig is gebleken.  

- Remco geeft aan de bestuursleden sinds kort ook in het bezit zijn van VOG’s. In de 
laatste ALV van de KNZB is besloten dat alle bestuurs- en commissieleden binnen 
de vereniging in het bezit moeten zijn van een VOG. Daarnaast moeten de VOG’s 
van de meeste lesgevers vernieuwd moeten worden dit jaar.  

- Afgelopen jaar zijn er een aantal mooie acties tot stand gekomen om de club 
financieel te steunen. Echter zijn alleen deze acties niet voldoende. Remco 
benadrukt nogmaals het belang van een sponsorcommissie. 

- Het bestuur is erg trots om te zien dat al haar leden in clubkleding langs de 
badrand loopt. Remco geeft aan dat kleding nog na kan worden besteld door 
aanvraag te doen via kleding@dewaterkip.nl . Jaap vraagt of het handig is om dit 
nogmaals te vermelden in een nieuwsbrief. Hiermee stemt Remco in.  
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b. Financieel jaarverslag 
- Hans licht de bijzondere punten in het financieel jaarverslag kort toe. In het 

verslag zijn de posten overige vorderingen / overige schulden terug te vinden. Dit 
heeft te maken met de aanbetaling die gedaan is aan Optisport en de 
onzekerheid of dit bedrag teruggestort wordt of dat de andere helft ook aan 
Optisport betaald moet worden.  

- Jenny heeft nog een vraag over de wedstrijdkosten. Deze zijn hoger dan begroot, 
terwijl er minder wedstrijd plaatsgevonden hebben i.v.m. de coronacrisis. Hans is 
afgelopen jaar erop gewezen dat hij een fout maakte bij het verwerken van 
badwaterkosten bij waterpolowedstrijden. Dit heeft hij aangepast, vandaar dat 
dit bedrag hoger is uitgevallen.  

- Jeroen vraagt waarom er €40.000 tekort is bij contributie, terwijl de club slecht 
25 leden minder heeft dan het jaar ervoor. Hans legt uit dat dit niet te maken 
heeft met het ledental, maar dat dit het gevolg is van het niet innen van 
contributie in de maanden mei en juni i.v.m. corona.  
 

 
c. Verslag Kascontrolecommissie 

- Het jaarverslag is getoetst door kascommissie. De kascommissie heeft 2 
opmerkingen: 

- Aanbeveling om goed te controleren of het badwater gebruikt wordt blijft staan.  
- De kascommissie had veel vragen over een aantal posten. Hans heeft ze duidelijk 

kunnen uitleggen dat dit te maken heeft met de bijzondere tijd waarin we nu 
leven en dat dit ook veel gevolgen heeft voor de financiële situatie van de club.  

- Het jaarverslag wordt door de kascommissie vastgesteld.  
 

d. Jaarverslag Vertrouwenscommissie 
- Jenny vertelt namens de vertrouwenscommissie dat ze eenmaal zijn benaderd. 

Deze zaak is afgehandeld. Daarnaast geeft Jenny aan dat de 
vertrouwenscommissie niet alleen bedoeld is voor de zwemmers, maar ook voor 
de trainers. Jenny vraagt of dit ook benoemd kan worden in de volgende 
nieuwsbrief.  

 
9. Contributie 2020/2021 

- Het bestuur is laatst benaderd door Jeroen met het voorstel voor een 
nieuwcontributiehuis. Dit voorstel komt voort uit de kennis dat de KNZB ook een 
nieuw contributiehuis gaat implementeren. Het voorstel moet nog verder worden 
ingelicht door Jeroen voordat ze het besluit kunnen maken om dit nieuwe 
contributiehuis in te stellen. Wanneer er besloten wordt een nieuw contributiehuis te 
implementeren bij DWK, zal er een ALV worden georganiseerd rond 
december/januari.  
 

10. Begroting 2020/2021 
- Hans geeft aan dat hij de begroting niet mooier kan maken. Er wordt begroot op een 

verlies van duizenden euro’s. Hans geeft aan dat er met name op het gebied van 
sponsoring iets moet gebeuren om de club financieel gezond te houden.  
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11. Vrijwilligersbeleid 
- Marrit presenteert de nieuwe denkwijze waarmee het bestuur meer vrijwilligers wil 

werver. Toen Marrit mee ging denken over het vrijwilligersbeleid, viel het haar op dat 
de focus lag op het straffen of belonen van vrijwilligerswerk. De focus moet juist 
meer gaan liggen op het verenigen. DWK is een vereniging en bij een vereniging ben 
je geen klant, maar een lid! Elk lid draagt de club een warm hart toe en samen maak 
je de club. Marrit legt uit dat de club vanuit de theorie gezien steunt op drie pijlers: 
structuur, cultuur en strategie. Afgelopen jaren heeft de club veel geïnvesteerd in de 
structuur kant van DWK. Dit was ook nodig destijds, maar nu er een duidelijke 
structuur is, is het nodig om in de cultuur te investeren.  

- Deze kant wil het bestuur ook op met het vrijwilligersbeleid. De club wil investeren in 
de leden, zodat ze een warm gevoel hebben bij de club en daardoor ook iets terug 
willen doen voor de club. Om leden aan te spreken voor vrijwilligerswerk, wil het 
bestuur ook gebruik gaan maken van vrijwilliger coördinators. Dit moeten leden zijn 
die veel andere leden kent en weet wie over welke kwaliteiten beschikt. Op deze 
manier kunnen leden aangesproken worden voor taken waar hun talenten benut 
wordt. Het straffen of belonen is dus helemaal van tafel en de focus ligt nu op het 
verenigen. 

- Jeroen vraagt zich af wanneer dit proces in gang wordt gezet en hoelang dit gaat 
duren. Remco geeft aan dat dit een lange termijn proces is, maar dat dit beleid wel 
staat zodra hij zijn voorzitterschap in de toekomst aflegt. 

- Jenny stelt voor om na elke wedstrijd een klein verslagje te maken met daarin o.a. 
ook de leden bij naam genoemd die geholpen hebben om ze op die manier te 
bedanken en anderen te stimuleren.  

- Raphael vraagt of er ook buiten de club gezocht wordt naar vrijwilligers, bijvoorbeeld 
bij ROC’s. Er wordt aangegeven dat er wel een aantal stagiairs lopen bij DWK, maar 
dat de focus moet gaan liggen op de leden. Hierover ontstaat een korte discussie 
m.b.t. tot het gevoel en de binding die stagiairs (niet) hebben.  

 
12. Doelen 2020/2021 

- Het bestuur wil komend jaar de focus leggen op de volgende zaken: Het werven van 
een sponsorcommissie, het instellen van een nieuw contributiehuis en de overgang 
op een nieuwe website.  
 

13. Rondvraag  
- Jeroen vraagt of er al contact is opgenomen met Optisport over de kwaliteit van het 

water, wat op het moment bedroevend is. De pompen staan om de dag uit en op de 
bodem zijn algen te zien. Titus gaat dit direct oppakken en contact opnemen met 
Optisport.  
 

14. Sluiting 
- Remco dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 

21:30.  
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Presentielijst 

 


