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Jaarverslag 2021  

Met genoegen presenteren we als bestuur van de Berkelduikers het jaarverslag van 2021. 

Een vereniging waarin drie takken van sport zijn verenigd: reddingsbrigade, waterpolo en 

zwemmen. 

Ook dit jaar werd nog overheerst door de Coronapandemie, waarbij eenieder het in meer of 

mindere mate niet gemakkelijk had. Wel mooi te zien dat daarbij toch zoveel als kon steun 

kon worden geboden. Sport verbroedert en brengt mensen bijeen, daarom zijn we ook zo 

blij dat we inmiddels weer de draad als vereniging kunnen oppakken!  

Meer dan ooit beseffen we hoe belangrijk sport is als het gaat om onze gezondheid. Het 

bewegen, maar ook de sociale contacten en het delen van je passie en plezier is essentieel 

voor iemands welbevinden. Belangrijk is dat eenieder daarbij het veilige gevoel heeft erbij te 

horen, dat is per slot waarom iemand bij een vereniging aansluit.  

Dankzij de vrijwillige inzet van velen van ons, kunnen we dit ook blijven waarmaken en is 

men daadwerkelijk betrokken. Hierin geldt zeker het gezegde: vele handen maken licht 

werk. Door opsplitsen in behapbare deeltaken blijft het voor eenieder ook leuk om te doen. 

Door het volgen van een opleiding als trainer, scheidsrechter of official kan je je sport nog 

meer diepgang geven. Heel fijn dat er zelfs in het afgelopen jaar nog enkele jongeren zich 

voor de trainerscursus hebben gemeld! 

Dankzij de inzet van ons allen behouden we een gezonde, enthousiaste vereniging waarbij er 

komend jaar hopelijk weer veel activiteiten doorgang kunnen vinden. Wij zullen als bestuur 

daar ons ook zeker voor blijven inzetten. 

Het bestuur 

De Berkelduikers 
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1. Bestuur  

De samenstelling van het bestuur vanaf de ledenvergadering van 8 juli 2020 is als volgt. 

Henri Marsman is na de ALV toegetreden. In de bestuursvergadering van 20 september 2021 

is Henri benoemd tot algemeen bestuurslid.  

o Paul Olthof   Duo-voorzitter 

o Luc Jonker   Duo-voorzitter 

o Nynke Jonker    Penningmeester 

o Karen Roording  Secretaris 

o Marlies Drent   Algemeen bestuurslid 

o Henri Marsman   Algemeen bestuurslid  

 

 

2. Rooster van aftreden/ (her)verkiezingen bestuursleden  

  Naam  Functie  Datum 

benoeming 

Aftredend op 

ALV 

Status  

1  Paul Olthof Duo-voorzitter  21-03-2019 2022 Herkiesbaar 

2. Luc Jonker  Duo-voorzitter 21-03-2019 2022 Herkiesbaar 

3  Nynke Jonker  Penningmeester  21-03-2019 2022 Niet herkiesbaar 

4. Karen Roording Secretariaat 21-03-2019 2022 Herkiesbaar 

5  Marlies Drent  Algemeen 

bestuurslid 

21-03-2019 2022 Niet herkiesbaar 

6.  Henri Marsman  Algemeen 

bestuurslid 

20-09-2021 2025 Niet aftredend 
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3. Vrijwilligers  

Binnen de vereniging zijn circa 100 vrijwilligers actief. De werkzaamheden van deze 

vrijwilligers zijn zeer divers; trainers, hulptrainers, officials, scheidsrechters, commissieleden 

van de reddingsbrigade, van de waterpolo en zwemmen, oud papier ophalers, 

activiteitencommissie, website, vertrouwenscontactpersonen, ledenadministratie, bestuur 

en mensen die zich beschikbaar stellen voor hand- en spandiensten.  

 

Ben jij zelf nog niet actief als vrijwilliger en wil je best (zo nu en dan) iets doen?  

Dan kun je je heel makkelijk aanmelden via de knop ‘Vrijwilliger’ op de website. 

  

https://www.berkelduikers.nl/vrijwilliger/
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4. Vergaderingen bestuur  

Het bestuur heeft in 2021 zeven bestuursvergaderingen gehad, naast de ALV. Alle 

bestuursvergaderingen waren alleen met het bestuur. Nu Henri Marsman in het bestuur zit 

is de reddingsbrigade standaard vertegenwoordigd. Contact met waterpolo heeft buiten de 

bestuursvergaderingen plaats gevonden. De bestuursvergadering waren vanwege corona 

een mix van online vergaderingen en face-2-face vergaderingen. De ALV is een face to face 

vergadering geweest. Vanwege corona met een minimale agenda. 

 

5. Overzicht ledenaantallen  

Peildatum Ledenaantal 

totaal 

Sportende/betalende 

leden/ereleden 

Leden die alleen 

vrijwilliger zijn 

Vrijwilligers 

totaal 

21 juni 2021 327 284 43 96 

13 maart 2022 302 261 41 93 

  

6. Activiteiten  

Grote Club Actie 

Hieraan hebben we het afgelopen jaar weer deelgenomen.  

Door de verkoop van 333 loten (in 2020: 681) hebben we extra inkomsten ontvangen. Nieuw 

dit jaar was de digitale verkoopmethode met QR-code. Die is succesvol gebleken! 

De beste verkopers hebben ook dit jaar een prijs gewonnen. Bedankt  alle verkopers! 

Opbrengst 795 euro. 

Rabo ClubSupport  

Door deelname aan deze Rabobank sponsoractie heeft onze vereniging een mooi bedrag 
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mogen ontvangen. Het doel wat wij dit jaar hadden: behoud van jeugdleden en werven van 

nieuwe leden. Dank voor de leden van de Rabobank, die hebben gekozen voor ons doel. 

Opbrengst 583 euro. 

Pie actie 

We hebben dit jaar opnieuw Homemade Pie’s verkocht. Verse pasteitjes die je kan 

opwarmen voor direct gebruik of invriezen om te bewaren. De verkoop heeft de vereniging  

€ 542,- opgeleverd. Dank aan alle kopers! 

Plus actie 

De spaaractie: “Spaar je club gezond” bij de Plus heeft voor een bedrag van €657 voor de 

club gezorgd. 

Oud papier ophalen 

De oud papier ophalers hebben dit jaar een bedrag van €5.040 opgehaald. Hopelijk melden 

zich nog een paar vrijwilligers aan zodat we deze activiteit kunnen behouden!  

7. Website  

Ook in 2021 is de website van grote waarde gebleken voor de communicatie met onze 

leden. Wij zijn nog op zoek naar mensen die zo nu en dan een stukje willen schrijven over 

een wedstrijd, een evenement of gewoon een leuk ‘weetje’ uit je eigen afdeling. Als je dit 

leest en dat wel wil doen, meld je dan graag even aan door te klikken op: ‘Vrijwilliger’ of via 

de knop op de  website.  

Naar onze webbeheerder Herman Huinink spreken wij graag onze grote dank uit voor de 

inspirerende manier waarop hij ons bijstaat. Nooit is iets te veel, vaak al gerealiseerd voor je 

tot 10 kunt tellen. Herman, dank! 

https://www.berkelduikers.nl/vrijwilliger/


  Jaarverslag 2021 

  

 

  Pagina 8   

8. Veilig sociaal klimaat  

In 2018 hebben we beleid gemaakt rondom het thema veilig sociaal klimaat. Dit beleid is te 

vinden op onze website. In 2019 zijn we gestart met de uitvoering en in 2020 met de 

continuering van de uitvoering van dit beleid. In 2021 is wederom uitvoering gegeven zoals 

geformuleerd in dit beleid. Er zijn geen verdere ontwikkelingen of speciale activiteiten 

geweest rondom dit thema.  

9. Thema jeugd  

Jeugdleden zijn een belangrijke groep in onze vereniging. In 2020 is op dit thema een  

werkgroep ingericht waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. In 2021 zijn een paar 

online ontmoetingen geweest en is verkennend onderzoek gedaan. In de zomerperiode 

hebben een 6-tal jeugdleden deel genomen aan het Stichting Welzijn Lochem-project “Jeugd 

en meer light”. De opbrengst hiervan is een plan (en een klein budget) voor een activiteit om 

jeugdleden te interesseren voor de zwemsport. Momenteel wordt gekeken wanneer deze 

activiteit uitgevoerd kan gaan worden. Mede door Corona is het thema in gewicht aan het 

toenemen: ledenverlies en onvoldoende nieuwe instroom. Vanuit meerdere perspectieven 

is het belang van, het opnieuw opstarten van, een scholentoernooi genoemd. De Beemd is 

bereid om aan onze plannen mee te werken. Het gezamenlijke belang van plezier in de 

zwemsport staat voorop.   

   

10. Locatie De Beemd  

Het jaar 2021 heeft natuurlijk helemaal gestaan in het kader van het beheersen van het 

Coronavirus. Op enkele momenten was het zwemmen in het binnenbad toegestaan en 

konden we na vele en intensieve gesprekken met de Beemd komen tot hanteerbare 

maatregelen, gelukkig ging door de ervaring uit vorig seizoen het opstarten telkens soepel. 

Ook hebben we tijdens de avondlockdown zelfs gezwommen op zondag- en 

zaterdagochtenden! En in het voorjaar heeft de jeugd landtrainingen gehad tijdens de 

https://www.berkelduikers.nl/veilig-sociaal-klimaat/
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lockdown en hebben we ook nog enkele weken in het openluchtzwembad de Meene in 

Ruurlo gezwommen, toen helaas het binnenzwembad nog niet open mocht zijn. 

Bij de Beemd is een management wissel geweest; Jorrit is gestopt en Hans is de 

interimmanager van de Beemd. Met hen heeft het bestuur hard gewerkt aan het updaten 

van het toezichtsplan die in 2022 in gebruik genomen gaat worden.  

Andere activiteiten (zoals verbeteringen/aanpassingen in het zwembad) met de Beemd zijn 

naar achteren geschoven en zullen hopelijk in het nieuwe seizoen weer opgepakt kunnen 

worden.  

 

11. Financiën 

Door het wegvallen van de subsidie zijn we als vereniging op zoek gegaan naar andere 

bronnen van inkomsten om een gezonde financiële vereniging te blijven. Dit jaar zijn er extra 

inkomsten uit de verschillende acties gekomen. Dit blijft hard nodig om de financieel gezond 

te blijven. 

Corona heeft grote invloed op zowel inkomsten als uitgaven. Het ledenaantal is helaas flink 

gedaald doordat er bijna geen nieuwe leden kwamen, daardoor zijn hebben we dit jaar een 

verlies. Dit verlies kan mogelijk opgevangen worden door de reservering voor coronasteun 

te gebruiken.   

Afgelopen jaar is de contributie met 3% omhoog gegaan.  

De penningmeester geeft tijdens de ALV toelichting op opbrengsten en kosten van de 

vereniging, ook wordt de nieuwe begroting gepresenteerd. Door de aangestelde 

kascommissie is hierop controle uitgevoerd.  

12. Status en vooruitblik  

Voor de stand van zaken bij de afdelingen verwijzen wij naar de jaarverslagen  van de 

Reddingsbrigade, de Waterpolo- en de Zwemafdeling. 
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De bestuursstructuur staat vanuit de visie dat we met z’n allen één vereniging zijn. Eén 

vereniging die is opgebouwd uit drie afdelingen met uitvoerende taken. Met een bestuur dat 

de voorwaarden schept om die uitvoerende taken mogelijk te kunnen maken. Daarbij richt 

het bestuur zich bovenal op het formuleren van beleid gericht op de continuïteit van de 

vereniging. 

Samen met de zwemtrainers is het gelukt om in het afgelopen jaar versterking te krijgen met 

een extra hoofdtrainer en de start van enkele jongeren met de trainersopleiding. Zeker in 

een jaar met de Coronapandemie met gemankeerd aantal zwemuren en stagnatie van 

activiteiten mag dat als zeer positief worden aangemerkt. We zullen daarbij niet op onze 

lauweren kunnen rusten, de continuïteit van trainers, coaches en scheidsrechters blijft een 

punt van aandacht. Momenteel is een extra onzekere factor het verloop van aanwas van 

nieuwe leden. Door verloop zwemt er nu minder dan voorheen, daardoor minder beslag 

leggend op het aantal trainers dan voorheen. Bij nieuwe leden vragen we tegenwoordig ook 

direct naar inzetbaarheid als vrijwilliger, bij jeugdleden vragen we dat aan de ouders.  

De vereniging kan blijven bloeien als we het werk verdelen over meer handen is het devies! 

Heeft u belangstelling? Informeer bij de huidige trainers/scheidsrechters hoe leuk dat is en 

naar mogelijkheden om te assisteren. Mogelijk ligt hier voor jou een nieuwe toekomst!  

Ook heeft de financiële toekomst van de vereniging onze aandacht. Met een redelijk gelijk 

gebleven uitstroom per jaar maar vrijwel geen nieuwe aanwas tijdens de Coronapandemie is 

er een extra uitdaging bij gekomen. Tot op heden hebben we de effecten van Corona goed 

kunnen opvangen en hebben we een deel van de contributie kunnen teruggeven.  

Het komend jaar zullen we ons moeten richten op verkrijgen van aanwas van nieuwe leden, 

om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Ook zullen we de succesvolle lijn van 

fundraising voortzetten, door periodiek houden van acties die geld op brengen, uiteraard 

dankzij de vrijwillige inzet van velen! Een belangrijke bron is het ophalen van oud papier, op 

een enkele zaterdagmorgen per vrijwilliger twee uurtjes inzet. Zie hiervoor ook het 

wervende filmpje op onze website, gemaakt door enkele jeugdleden. 



  Jaarverslag 2021 

  

 

  Pagina 11   

13. Tot slot  

We zijn blij dat we een moeizame periode kunnen afsluiten en dat het normale 

verenigingsleven weer is opgestart. We zijn in de basis een gezonde, enthousiaste 

zwemvereniging, zowel qua leden, als financieel, met wel enkele uitdagingen. Daar zullen we 

als bestuur vol enthousiasme en energie aan blijven werken, met het vertrouwen op de inzet 

van de vele leden als vrijwilliger.  

We willen als bestuur dan ook al onze actieve leden, die als vrijwilliger hun steun en inzet 

aan de vereniging geven hartelijk danken voor hun bijdrage. Zonder deze leden zou er geen 

vereniging “De Berkelduikers” bestaan! Ook willen we op deze plek onze sponsoren 

bedanken voor hun betrokkenheid en financiële bijdrage. Dankzij hun bijdrage kunnen we 

vaak net even wat meer doen. Op naar weer een mooi jaar met zijn allen bij onze 

zwemvereniging de Berkelduikers!  

Een hartelijke zwemgroet,  

Het bestuur 

 

 


