
Notulen algemene ledenvergadering over 2021 

24 maart 2022, 20:00 uur 

de Beemd 1-ste etage 

 

Aanwezig:  totaal zijn er 30 leden aanwezig, verdeeld over de afdeling zwemmen,  

waterpolo en reddingsbrigade. De namen van de aanwezigen zijn bekend. Het 

voltallige bestuur is aanwezig.  

 

1. Opening 

De voorzitter Paul Olthof opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen 

Peter Leuverink is afgetreden tijdens de ALV over 2020. Er was tijdens de ALV geen 

opvolger. Na de ALV heeft Henri Marsman zich aangemeld. Henri is dus toegetreden 

tot het bestuur vanaf september 2021. 

 

De wet WBTR wordt kort toegelicht. Er zal een aanpassing van de Statuten nodig zijn 

in de nabije toekomst. 

 

3. Goedkeuring verslag ledenvergadering over 2020 (d.d. 08-07-2021) 

Verslag wordt goedgekeurd.  

 

4. Jaarverslagen over 2021 

De jaarverslagen worden niet doorgenomen. Iedereen heeft deze van tevoren kunnen 

lezen. Er zijn geen opmerkingen over de jaarverslagen. Alle jaarverslagen worden 

goedgekeurd. Bij deze de link naar de jaarverslagen: https://www.berkelduikers.nl/alv-

2021/ 

5. Samenstelling bestuur & verkiezingen 

a. Nynke Jonker, aftredend, niet herkiesbaar 

b. Marlies Drent, aftredend, niet herkiesbaar 

c. Luc Jonker, aftredend, herkiesbaar 

d. Paul Olthof, aftredend, herkiesbaar 

e. Karen Roording, aftredend, herkiesbaar  

f. Henri Marsman, algemeen bestuurslid 

➔ De herkiesbare bestuursleden worden herbenoemd 

 

Nieuw algemeen bestuurslid: Barbara Berenpas. Zij heeft als voorbehoud dat zij wil 

aankijken of ze dit kan combineren met haar andere activiteiten. Indien dit niet lukt 

zal Barbara stoppen als algemeen bestuurslid. 

  → Barbara wordt benoemd door de leden als algemeen bestuurslid 

Verder wordt er een penningmeester gezocht of een penningmeester in combinatie 

met een administratieve kracht. Deze zijn nog niet gevonden. 

De leden worden opgeroepen om mee te helpen zoeken naar leden met een financiële 

achtergrond. Ben jij dat? Neem alsjeblieft contact met ons op via 

voorzitter@berkelduikers.nl . 

 

https://www.berkelduikers.nl/alv-2021/
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Nynke en Marlies worden bedankt voor hun inzet. Zij krijgen een bloemetje en een 

cadeaubon namens de vereniging. 

 

Ingrid Karmiggelt stopt na meer dan 9 jaar met haar werk als ledenadministratie. 

Ingrid wordt ook hartelijk bedankt en krijgt ook een bloemetje en cadeaubon. 

Haar opvolgster is Diana Lijftogt.  

  

 

6. Financieel verslag over 2021 

 

Paul begint met een overzicht van de afmeldingen en aanmeldingen van de afgelopen 

jaren. Deze zijn altijd redelijk in balans. De afgelopen twee coronajaren was dit 

echter niet in balans. Het ledenaantal is de afgelopen twee jaar met 79 leden 

afgenomen. 

 

Nynke presenteert de cijfers over 2021. Er is een verlies van 11.329 euro. Dit komt 

door een lager ledenaantal en dus minder contributie inkomsten. 

 

7. Besteding coronareserve 

In de ALV over 2020 is besloten dat we 70% contributie terug betalen en 30% in 

reserve houden. Het voorstel is deze 30% te gebruiken om het verlies van 2021 

op te vangen en een mogelijk tekort in 2022. De 30% die we in reserve hebben 

gehouden gaat om een bedrag van 19.551 euro. Hiermee voorkomen we een 

extra verhoging van de contributie. 

 ➔ De leden zijn akkoord met dit voorstel.  

 

Met de coronareserve voor 2022 kunnen we het huidige badwater aanhouden. We 

kunnen dit jaar gebruiken om extra leden te werven. Mochten er niet genoeg 

nieuwe leden bij komen dan zullen we mogelijk in 2023 gaan bezuinigen op het 

badwater. 

 

8. Kascommissie + benoeming kascommissie 2021 

De kascommissie voor 2021 bestaat uit Marian Bannink en Carla van Leeuwen. 

Marian en Carla worden bedankt voor hun inzet voor de kascommissie. 

 

De kascommissie heeft de boeken bekeken en alles zag er keurig uit.  

➔ De leden verlenen décharge aan het bestuur over het gevoerde 

financiële beleid over de periode van 1-1-2021 t/m 31-12-2021. 

 

De kascommissie voor 2022 bestaat uit Carla van Leeuwen en Evert Jan Berenpas.  

Carla heeft een naam van de reserve persoon. 

 

9. Financiën 2022 

a. Begroting 

De begroting wordt aangenomen. 

 

b. Contributie per 1-7-2022  

Vorig jaar is er gekozen voor een jaarlijkse verhoging van 3%. Dit jaar is 

de stijging van de inflatie 2,7% i.p.v. de begrote 1,6%. Daarom is het 



voorstel om de contributie met 1% extra te verhogen. Dus een verhoging 

van 4% per 1 juli 2022. 

→ De leden geven akkoord op deze verhoging. 

 

--- PAUZE --- 

 

10. Benoeming leden van verdienste  

 

De volgende leden worden benoemd als leden van verdienste: 

Dinand Bleumink, Han Nijland, Marthy Stegeman, Saskia Beunk en Otto en Riny 

Zeijpveld 

 

Paul spreekt hen toe en bedankt hen voor hun bijzondere inzet gedurende lange tijd 

voor de vereniging. De benoeming tot Lid van Verdienste is daar het gevolg van. 

Zij krijgen een Oorkonde, een cadeaubon en een bloemetje. Leden van Verdienste 

zijn statutair vrijgesteld van het betalen van contributie. 

 

Nick Bannink ontvangt een certificaat vanuit de KNZB vanwege zijn 25-jarige inzet als 

scheidrechter voor de waterpolo. Ook hij krijgt namens de vereniging een cadeaubon 

en een bloemetje. 

 

11.  Presentatie jeugdactiviteit en fondswerving 

Zes jeugdleden hebben het plan om een dagdeel te organiseren voor kinderen om 

kennis te maken met alle onderdelen van de Berkelduikers, zwemmen, waterpolo en 

reddend zwemmen. De doelgroep is de basisschoolleerlingen van groep 5 met 

zwemdiploma A. Ze krijgen verschillende activiteiten aangereikt en kunnen met de 

resultaten prijsjes winnen. Ze willen dit in de laatste schoolweek voor het de 

zomervakantie doen op een woensdagochtend. Doel is om kinderen te 

enthousiasmeren voor de zwemsport én om te kijken of dit evenement een vervolg 

kan krijgen.  

 

12. Brainstorm fundraise commissie 

Rik Tuller presenteert de samenstelling en de ideeën van de fundraise commissie. 

Onder andere: er zijn gesprekken met een sponsor en het idee is bestaande acties uit 

te breiden. Ook kijken zij naar vernieuwende dingen en proberen ze ouders met een 

eigen bedrijf enthousiast te maken voor sponsoring. Het doel is om 10.000 euro per 

jaar binnen te halen. 

 

Voor het oud papier ophalen worden nog 8 mensen gezocht. Het oud papier ophalen 

levert 5.000 euro per jaar op voor de vereniging. Misschien iets voor jou, kijk op de 

website naar het filmpje! 

 

13. Brainstorm “bloeitijd na corona” 

De aanwezigen hebben tijdens de vergadering en pauze memobriefjes geschreven 

met ideeën voor ledenbehoud en ledenwerving. Deze zijn op grote vellen verzameld 

en bieden goede handvaten voor concrete stappen in de nabije toekomst. 

 

De ideeën voor de jeugd worden meegenomen door de werkgroep jeugd. Het bestuur 

neemt de ideeën mee die betrekking hebben op de volwassenen en zorgt dat ze 

worden opgepakt. Dank aan alle leden voor de inbreng van ideeën!  



 

 

 

 

 

14. Rondvraag 

• Het lijkt Femke een leuk idee om eens per jaar met de hele vereniging bij elkaar 

te komen om iets te doen. 

• Marian geeft aan dat ze wachten op de nieuwe kleding. Danielle heeft de 

bestelling compleet, die gaat er binnenkort uit. 

• Marian heeft een zwemtijd nodig om de trainingen te geven voor de 

toezichthouders. De planning is september. Dinand stelt voor dit in het buitenbad 

te doen. 

 

 

15. Sluiting 

Om 22:00 wordt de vergadering gesloten.  


