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: Bestuursleden, leden en ouders van jeugdleden van DWF

Verslag van de jaarvergadering van DWF d.d. 22 april 2016
Aanwezig bestuur
Afwezig bestuur

: Joey Zuyderveldt, Mathilde Veul, Esmeralde Broersma, Gerard Mijnster.
: Taco Braaksma

1. Opening:
Om 19.15 uur opent Joey Zuyderveldt de vergadering voor de aanwezige leden. Hij heet iedereen
van harte welkom en vraagt of de mensen de presentielijst hebben getekend.
Er zijn geen op- en/of aanmerking over de agenda en die stellen wij dan bij deze vast.
2. Notulen van de ALV van 21 april 2015:
Er zijn geen op- en/of aanmerking op de notulen en de voorzitter wordt bedankt voor zijn
inbreng. De notulen worden bij deze vastgesteld.
3. Mededelingen:
Het bestuur draagt Arie Verhoeven voor als erelid van DWF. Dit wordt unaniem aangenomen en
vanaf heden is Arie dan ook erelid van de vereniging.
4. Ingekomen en uitgaande stukken:
Afmeldingen voor deze vergadering:
Fam Hettema
Marian Nederlof
John van Heteren
Judith vd Wolf
Marrie Visser
Verder geen ingekomen en uitgaande stukken wat betreft deze ALV.
5. Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag ligt ter inzage op de tafels.
Joey bedankt alle aanwezigen voor al hun inspanning het laatste jaar.
Helaas hebben we de doelstelling van vorig jaar, 1% leden stijging, niet gehaald.
Alle evenementen werden weer leuk ontvangen en konden zich verheugen op veel deelnemers.
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De drijvende kracht achter de banenzwemmers was Arie Verhoeven maar hij stopt voorlopig met
het geven van trainingen.
Bij de jeugd is er nog steeds een te kort aan trainers.
We gaan actief tijdens wedstrijden mensen benaderen voor vrijwilliger.
6. Jaarverslag Penningmeester:
Mathilde Veul neemt het woord inzake de cijfertjes. Deze worden gepresenteerd op onze mooie
nieuwe TV.
De uiteindelijke kosten zijn helaas hoger uitgepakt dan begroot was.
Er volgt een discussie hoe we hier mee om moeten gaan. Uiteindelijk wordt besloten om
proberen te bezuinigen op de badhuur. Op de dinsdagavond gaan we 1 uur badhuur schrappen en
we gaan kijken of we op de donderdagavond wat kunnen samen voegen om zo ook badhuur uit te
sparen.
Na de inbraak in Baan 7 zijn er wat kosten geweest. De verzekeraar heeft inmiddels uitbetaald.
7. Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole commissie is langs geweest bij Mathilde. Zij geven hun complimenten aan
Mathilde Veul. De commissie heeft de kas goed bevonden.
Wel hebben zij nog enige tijd gesproken met Mathilde over het dreigende tekort in onze
begroting. De commissie heeft wat ideeën aangebracht die we tijdens deze ALV bespreken.
Zij stellen voor om voortaan vooraf te proberen om activiteiten iets beter te begroten, nu lopen
we steeds achter de feiten aan.
Tevens gaan we de badhuur eens nader bekijken, in de rekening staan wat posten die we niet
helemaal begrijpen. Joey gaat in gesprek met Optisport. Wim Verlek biedt aan om hem te
vergezellen.
We gaan een beleid voor de begroting maken en we gaan eerder begroten.
Sponsoren meer op de huis zitten, beter betalen.
Rebecca, Arie Verhoeven en Mark Hogendoorn vormen volgend jaar de kascontrole commissie.
8. Begroting 2016:
We moeten de contributie vaststellen.
Het bestuur stelt voor deze met €1,00 te verhogen.
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Dit voorstel wordt door de aanwezigen aangenomen.
De activiteiten voor komen jaar staan nog niet op de begroting. Zie ook de punten bij punt 7.
We spreken af om de ALV volgend jaar al in februari te houden. Verder moeten we eerder en
gezamenlijk de begroting maken. Het bestuur maakt dan een concept begroting die door de ALV
wordt goed gekeurd.
Idee: Oprichten van “De club van 50”
9. Bestuursverkiezing:
Esmeralde Broersma en Taco Braaksma treden af als bestuurs lid.
John van Heteren en Judith vd Wolf worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. De ALV
neemt deze voordracht over en we verwelkomen, op afstand, de nieuwe bestuursleden.
Judith komt het bestuur versterken voor de waterpolo en John gaat Mathilde assisteren als
penningmeester en Gerard helpen bij de selectie.
10. Beleid 2016-2017:
Joey heeft 2 beleidsplannen gemaakt en legt deze concept plannen voor aan de ALV.
Het gaat hierbij om het beleid Kaderwerving en behoud, dit is een beleid omtrent vrijwilligers.
Tevens heeft hij een algemeen beleid opgesteld: Wat willen we met DWF, waar gaan we naar toe,
hoe gaan we dit aanpakken en wat zijn onze doelstellingen.
Deze 2 concepten worden op de site gezet zodat een ieder er over kan mee beslissen. Verder
volgt een algemene mail met de mededeling dat deze concepten ter inzage op de site staan.
11. Rondvraag:
Carel:
Hij heeft een sponsorplan aan het bestuur gegeven, stand van zaken?
Hier is nog niks mee gedaan, wordt in de volgende vergadering besproken
Arie v Tuijl:
Hij gaat samen met Mark Hogendoorn zich bezig houden met de club van 50
Sven:
Stoppen met tijdens de trainingen water te geven aan trainers, hebben eigen bidon. Koffie halen
blijft mogelijk.
Is het mogelijk om inschrijfformulieren beneden te leggen? Bestuur gaat hier naar kijken.
Luuk Veul:
Hij wil graag een vervolg cursus van Carel, was erg leerzaam. Carel gaat hier mee aan de slag.
Adrie v Heteren:
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Zwem4daagse naar 4 dagen?
Gaan we niet doen.
Gerard gaat voor volgend jaar samen met Carel bekijken wat we kunnen regelen met de
zwem4daagse via KNZB enz.
Gerard:
Hoe kunnen we baan 7 kosten dekkend maken?
Gaan we naar kijken, tosties verkopen?
12. Sluiting:
Joey bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt hen uit nog even te blijven voor een
hapje en een drankje. Om 21:45 uur sluit hij de vergadering.

