
Notulen algemene ledenvergadering  

21 maart 2019, 20:00 uur 

de Beemd 1-ste etage 

 

Aanwezig:  afdeling zwemmen 12 personen, afdeling waterpolo 4 personen, afdeling 

reddingsbrigade 2 personen (namen bekend bij het bestuur) 

Afmelding: we hebben 7 afmeldingen ontvangen  (namen bekend bij het bestuur) 

1. Opening 
De voorzitter Luc Jonker opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter geeft de afmeldingen door. 
 
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 23-03-18  en 01-11-2018 
Beide verslagen worden goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2018 
De jaarverslagen worden niet doorgenomen. Iedereen heeft deze van tevoren kunnen lezen. Er 
zijn geen opmerkingen over de jaarverslagen.  
 
 
5. Financieel verslag 2018 
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door de penningmeester Nynke Jonker. 
Nynke bespreekt de meest opvallende zaken: 

• Het resultaat is 3000 euro positief.  

• Het aantal senioren in de selectie is gegroeid, dit heeft een positief effect op de 
ontvangen contributie.  

• De subsidie van de gemeente is gehalveerd ten opzichte van 2017 zoals was 
aangekondigd. 

• We hebben een anonieme gift van 5000 euro ontvangen 
 
6. Kascommissie + benoeming kascommissie 2019 
De kascommissie heeft de boeken bekeken en alles zag er netjes uit. De leden verlenen décharge 
aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over de periode van 1-1-2018 t/m 31-12-
2018. 
 
De kascommissie voor 2019 bestaat uit Henk Roekevisch en Frank Woessink. Een reserve lid is 
nog niet gevonden. 
2 april 2019, nagekomen bericht: Lydi Hillebrand heeft zich beschikbaar gesteld voor de 
kascommissie 2019.  
 
7. Financiën 2019 

a. Begroting 

• Er zijn sponsorinkomsten begroot 

• De subsidie van de gemeente vervalt dit jaar in zijn geheel 

• We kunnen dit opvangen vanuit de reservering (voorziening badwater) die 
hiervoor is gemaakt.  



• De prijzen van het badwater zijn verhoogd.  
 

De begroting wordt aangenomen. 
 
b. Contributie per 1-7-2019  
De voorgestelde verhoging van de contributie is 2%. Dit is opgebouwd uit 1,7% inflatie en 
0,3% extra verhoging. Met deze verhoging houden we de vereniging financieel gezond.  
 
De voorgestelde verhoging wordt door de leden aangenomen.  
 

8. Presentatie Veilig Sociaal Klimaat 
Het bestuur wil er alles aan doen om een veilig sociaal klimaat te behouden/creëren binnen de 
vereniging. Hierin volgen wij het beleid zoals opgesteld door NOC*NSF. Karen van Sluijters 
presenteert wat dit inhoudt voor de Berkelduikers. Haar betoog wordt ondersteund en 
aangevuld door Frans de Blocq, één van onze  vertrouwenscontactpersonen. Dit beleid en 
bijbehorende maatregelen zijn te vinden op onze website.  

 

Pauze 
 

9. Presentatie Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 
Luc Jonker presenteert de voorstellen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Het doel van 
deze voorstellen is om het werk wat moet worden verzet te verdelen over meerdere mensen dan 
nu het geval is. De presentatie bevat het voorstel voor de nieuwe structuur. 
 
Vanuit de leden wordt gevraagd of er over wordt gedacht om elk lid te verplichten een bepaald 
aantal uren per jaar zich in te zetten als vrijwilliger voor de vereniging. Dit is nog niet concreet 
maar het bestuur neemt dit idee mee. 
 
Het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur wordt aangenomen. 
De leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing worden bedankt en ontvangen een leuke 
lente attentie.  De werkgroep wordt opgeheven. 
 
Er komt een werkgroep Implementatie nieuwe structuur. Hier zitten in ieder geval in Luc Jonker 
en Geert Schaeffer. 

 
10. Bedanken vertrekkende/vertrokken bestuursleden 
Gerald Jager wordt bedankt voor al het werk wat hij als voorzitter (tot 1 november 2018) heeft 
gedaan. Gerald en zijn vrouw ontvangen een mooie bos bloemen en een attentie van Luc Jonker 
namens alle leden. 
 
Danielle Bolink is aftredend en niet herkiesbaar. Danielle wordt bedankt voor al het werk wat zij 
heeft gedaan als secretaris. Danielle krijgt een mooie bos bloemen en een attentie van Luc 
namens alle leden.  
 

11. Verkiezing bestuursleden 
 

• De volgende bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar: Danielle Bolink en Roelof van 
Leeuwen. 
 

http://www.berkelduikers.nl/veilig-sociaal-klimaat


• De volgende bestuursleden treden af en zijn herkiesbaar: Nynke Jonker, Luc Jonker en Karen 
van Sluijters. 

 

• Peter Leuverink treedt niet af.  
 

De herkiesbare bestuursleden worden door de aanwezige leden opnieuw gekozen voor een 
periode van 3 jaar. Aanvullend treden Paul Olthof en Marlies Drent toe tot het bestuur. 
 
Hiermee bestaat het nieuwe bestuur uit: 
Paul Olthof en Luc Jonker duo-voorzitter 
Nynke Jonker  penningmeester 
Karen van Sluijters  secretaris 
Peter Leuverink  lid 
Marlies Drent  lid 
 
De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor aan de aanwezige leden. 

 
12. Rondvraag 
Henk Roekevisch vraagt of er een oplossing is voor de slechte verlichting in het zwembad.  
Peter geeft aan dat dit nog niet is opgelost maar wel onder de aandacht is bij de Beemd. De actie 
ligt bij de gemeente Lochem. 
 
Frans de Blocq (de vertrouwenscontactpersoon) geeft een compliment aan het bestuur en de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing voor wat ze allemaal in de korte tijd hebben bereikt. 
 
13. Sluiting 
Om 22:00 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 


