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Datum   : Dinsdag 21 september 2021 

Plaats   : Barneveld, de Veluwehal, Restaurant. 

Aanvang   : 20:00 

Aanwezig   : 18 personen.  

Afwezig met kennisgeving : Jenny Reesink, Couzijn Evers, Rene Bouw en Titus Mennen. 

 
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 
- Er wordt vastgesteld dat de uitnodiging van de ALV bij veel leden niet is aangekomen. 

Al snel wordt duidelijk dat het ledenoverzicht nodig vernieuwd moet worden in het 
mailingprogramma. Dit wordt direct opgepakt door de leden van het bestuur.  

- Remco staat nogmaals kort stil bij het feit dat Tineke van Bentum en Aartie Pater een 
lintje hebben mogen ontvangen tijdens de lintjesregen in april. Deze hebben onze 
leden mogen ontvangen door hun buitengewone inzet binnen de vereniging. 

- Remco meldt dat Titus er niet bij kan zijn in verband met privé omstandigheden.  
 

4. Rooster van aan- en aftreden bestuursleden 
- Ingrid is na vele jaren gestopt met haar taken binnen de TC zwemmen en het bestuur. 

Haar vervanger is gevonden in Ruben Koek. Hij wordt ook bevestigd door de ALV 
- Monique, Yvonne en Titus worden door de ALV herbevestigd.  

 
5. Voordracht ereleden en leden van verdienste 

- Het bestuur draagt Sebastiaan Kuijper voor als erelid. Remco licht toe dat Sebastiaan 
zich op vele manieren heeft ingezet als vrijwilliger voor de club en o.a. een cruciale 
rol heeft gespeeld bij het vormen van de jeugdopleiding van de club.  

- Sebastiaan wordt door de ALV unaniem tot erelid verkozen. Dit betekend dat 
Sebastiaan het 3e erelid van DWK is.  

- Remco roept de leden op om namen op te dragen aan het bestuur die in 
aanmerking komen voor de titel lid van verdienste / erelid.  

 
6. Zoektocht bestuursleden 

- Het bestuur is op zoek naar vrijwilligerscoördinators, bij voorkeur 1 van de afdeling 
zwemmen en 1 van de afdeling waterpolo. Voor deze taak worden leden gezocht die 
goed zijn in het verbinden van mensen. Marrit gaat hier uitgebreider op in onder het 
kopje vrijwilligersbeleid.  

- Bij de basisgroepen wordt er op de korte termijn gezocht naar lesgevers.   
- Er wordt nog steeds gezocht naar leden voor een sponsorcommissie. Remco 

benadrukt dat deze commissie echt in leven geroepen moet worden, omdat het 
inkomen uit sponsorgelden minimaal / nihil is.  
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7. Ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
8. Vaststellen notulen  

- Geen verdere opmerkingen door leden, de notulen worden vastgesteld. 
 

9. Behandeling van de jaarverslagen 2019/2020 
a. Verenigingsjaarverslag 

Remco neemt het verslag door. De volgende punten werden expliciet uitgelicht.  
- Het bestuur heeft zich afgelopen jaar met name bezig gehouden met crisisbeleid. 

Ondanks corona is het ledenaantal ongeveer gelijk gebleven. Afgelopen jaar zijn er 
drie zilveren kipjes uitgereikt, ook de waarderings- en prestatiebeker zijn weer 
uitgereikt. Normaalgesproken gebeurde dit tijdens de nieuwjaarsborrel. Deze kon 
helaas niet doorgaan vanwege corona, daarom zijn Remco en Berend langsgegaan 
bij de betreffende leden.  

- Jacqueline van Schendel heeft de nieuwsbrief overgenomen. Zij zal voortaan deze 
taak op zich nemen.  

- De nieuwe website is gelanceerd. Een positief gevoel heerst over het algemeen. 
Vanuit de ALV worden nog wel een aantal kleine aanpassingen aangedragen, met 
name over de pagina basisgroepen. Jeroen en Gerald nemen de taak van webmaster 
over van René Bouw. René wordt bedankt en krijgt op een later moment nog een 
presentje  voor zijn jarenlange trouwe inzet.  

- Bij Optisport is een nieuwe leidinggevende aangesteld voor de afdeling Barneveld. 
Titus heeft aangegeven erg tevreden te zijn met hoe de samenwerking tot nu toe 
verloopt.  

- Door corona hebben afgelopen jaar helaas weinig wedstrijden plaats kunnen vinden. 
Remco benadrukt wel erg trots te zijn als hij ziet hoeveel initiatieven er waren om de 
leden te laten sporten. Jeroen voegt hieraan toe dat juist door deze initiatieven bijna 
alle leden behouden zijn.  

- Eerder benoemd in de vergadering dat de sponsorgelden teruglopen. Wel is er een 
mooi nieuw initiatief, het vrienden van 50-bord. Ruben heeft dit project op zich 
genomen en sinds kort hangt het bord bij de trap richting de Rietkroeg. Meer info 
over het bord en hoe je erop kan komen zal worden verstrekt  via de site en de 
nieuwsbrief.  

- Ondanks corona konden er toch kinderen afzwemmen. Verder heeft Monique 
samen met Marise de taken van Tineke overgenomen binnen de afdeling 
basisgroepen.  

- Door corona hebben er afgelopen seizoen geen verenigingsactiviteiten 
plaatsgevonden.  

- Er wordt gevraagd hoe de doorstroom van de jongste leden naar de disciplines 
zwemmen en waterpolo is? Monique legt uit dat de kinderen met beide disciplines 
kennis maken, maar benadrukt dat het de keus van het kind zelf is wat hij/zij wil 
doen en of ze überhaupt willen blijven zwemmen. Dialoog volgt over de doorstroom 
en werving op latere leeftijd van jeugd om te gaan zwemmen. Hieruit blijkt dat er 
vanuit DWK weinig wordt geïnvesteerd in het werven van de iets oudere jeugd door 
bijvoorbeeld het inzetten van een BSO. Joas wil onderzoeken of er meer mogelijk is 
met een BSO uit Barneveld, die al activiteiten onderneemt met verschillende 
sportverenigingen uit de buurt. Als laatst wordt er nog gesproken over het feit dat 
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kinderen soms erg fanatiek getraind worden. Er moet meer nadruk gelegd worden 
op de breedte sport en niet alleen de focus op de grootste talenten. 

 
b. Financieel jaarverslag 

- Hans legt uit dat het financieel jaarverslag totaal anders is dan andere jaren en 
dus ook niet te vergelijken.  

- Op pagina 4 van het financieel jaarverslag ligt Hans de volgende punten toe. 
Allereerst is er door het bestuur voor gekozen om de vrijwilligers door te betalen, 
o.a. als blijk van waardering. Verder is te zien dat er aanzienlijk minder is 
uitgegeven aan badwater. De algemene kosten liggen aanzienlijk hoger. De 
zwemafdeling heeft gebruik gemaakt van de oproep die het bestuur afgelopen 
jaar deed m.b.t. investeren in materialen wanneer nodig. Verder zijn er 
schoonmaakkosten betaald aan Optisport. Tijdens corona is er gebruik gemaakt 
van deze service, zodat er geen onnodig risico werd gelopen. Als laatst ligt Hans 
de baten post toe. Deze is groter dan normaal door een ontvangst van de 
RaboSupport en een subsidie van de gemeente die elke vereniging ontving als 
corona-steun.  

- Op pagina 3 van het financieel jaarverslag (de balans) ligt Hans de volgende 
punten toe. Overige vorderringen zijn creditnota’s die nog (terug)betaald moeten 
worden door Optisport. Hieronder valt ook een trainingskamp op Mallorca dat 2 
jaar geleden al betaald is, maar nog geen gebruik van gemaakt is i.v.m. corona. 
Verder valt aan de passiva kant de crediteuren post op. Dit zijn met name 
rekeningen van Optisport. Er wordt gevraagd of dit verder geen gevolgen heeft. 
Hans vertelt dat de relatie en communicatie weer goed verloopt en dat dit geen 
problemen oplevert.  

 
c. Verslag Kascontrolecommissie 

- Het jaarverslag is getoetst door kascommissie. Uit een aantal steekproeven kan 
de kascommissie de conclusie trekken dan Hans keurig gehandeld heeft.  

- 2 leden van de kascommissie stoppen met hun taken. Remco roept op om je aan 
te melden voor deze bescheiden taak. Rob meldt zich direct aan. Er wordt nog 
verder gezocht naar 1 nieuw kascommissielid.  
 

d. Jaarverslag Vertrouwenscommissie 

- De vertrouwenscommissie is afgelopen seizoen niet benaderd door leden van 
de vereniging.  

 
10. Contributie 2020/2021 

- Afgelopen seizoen zou het bestuur onderzoeken of er een nieuw contributiehuis 
moest komen. Er is voor gekozen om dit niet te doen. Wel is het huidige 
contributiehuis onder de loep genomen en het bestuur heeft het voornemen wel 
een aantal aanpassingen te maken. Hiervoor zal t.z.t. een extra ALV voor worden 
georganiseerd. Komend jaar zal er ook weer geïndexeerd worden.  

 
 
 
 

11. Begroting 2020/2021 
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- Hans verwacht een negatief resultaat van €4.900. Er wordt nogmaals benadrukt dat 
de sponsorgelden teruglopen en wanneer er geen sponsorcommissie opgezet kan 
worden, moet het geld ergens anders vandaag gehaald worden.  

 
12. Vrijwilligersbeleid 

- Marrit presenteert een vervolg op het verhaal wat de vorige ALV gepresenteerd is. 
Dit gebeurd aan de hand van een video. KNVB - modern verenigingsbesturen: Back to 
Basics - YouTube 

- Na de video ligt Marrit toe dat DWK vrijwilligerscoördinators wil inzetten om via deze 
weg leden en ouders te binden aan de club. Er worden 2 vrijwilligerscoördinatoren 
gezocht, 1 voor de zwemafdeling en 1 voor de waterpoloafdeling. Deze mensen 
pakken taken op zich als het ontvangen van mensen bij wedstrijden en het welkom 
heten van nieuwe leden en ouders bij de club. Het bestuur wil inzetten op een warm 
ontvangst om zo mensen te verenigen. Het bestuur is sinds afgelopen jaar in gesprek 
gegaan met alle vrijwilligers om te horen hoe zij het vinden gaan binnen onze 
verenigingen, waar het beter kan en wat het bestuur kan verbeteren. Al deze kleine 
initiatieven moeten er toe leiden dat het doen van vrijwilligerswerk niet als straf 
wordt gezien.  

- Vanuit de leden komen nog een aantal opmerkingen. De eerste is dat een 
vrijwilligerscoördinator misschien meer aan een trainer gekoppeld moet worden. 
Hierdoor is het makkelijker voor bijvoorbeeld een ouder om deze taak op zich te 
nemen. Als laatst worden de ouder-kind toernooien gemist. De leden geven aan dat 
door deze toernooien meer verbinding werd ervaren dan door alleen te kijken naar 
de activiteiten. Deze goede toevoegingen neemt het bestuur mee in haar plannen.  
 

13. Doelen 2020/2021 

- Het bestuur wil komend jaar de focus leggen op de volgende zaken: Het actualiseren 
van het kaderbeleidsplan, het contributiehuis aanpassen, een sponsorcommissie 
opzetten, de Wall of Fame introduceren en het verder uitrollen van het 
vrijwilligersbeleid.  
 

14. Rondvraag  
- Geen vragen.  

 
15. Sluiting 

- Remco dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 
21:50.  

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w
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Presentielijst 

 


