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Jaarverslag 2019  
Voor je ligt het jaarverslag 2019 van het bestuur van de Berkelduikers. Een gezellige 

sportvereniging, waar je van jong tot oud, relaxed of ambitieus, individueel of in 

teamverband terecht kan! Drie takken van sport in één vereniging: reddingsbrigade, 

waterpolo en zwemmen. 

Eén ding hebben we als leden gemeen en dat is onze passie voor water. Naast de sportieve 

inspanningen worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor en door leden. Daarnaast 

kun je je sport nog meer diepgang geven door je in te zetten als vrijwilliger en door het 

volgen van een opleiding bijvoorbeeld tot trainer, scheidsrechter of official.  

We hebben een gezonde, enthousiaste vereniging, zowel qua leden, als financieel en 

daarmee gaan we vol enthousiasme en energie door. 

 

Het bestuur 

De Berkelduikers 
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1. Bestuur  

De samenstelling van het bestuur vanaf de ledenvergadering van 21 maart 2018 is als volgt:  

o Paul Olthof   Duo-voorzitter 

o Luc Jonker   Duo-voorzitter 

o Nynke Jonker    Penningmeester 

o Karen van Sluijters  Secretaris 

o Marlies Drent   Algemeen bestuurslid 

o Peter Leuverink   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  

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

3  Nynke Jonker  Penningmeester  21-03-2019 2022 2-de termijn vanaf 

2019 

4. Karen van Sluijters Secretariaat 21-03-2019 2022  

5  Marlies Drent  Algemeen 

bestuurslid 

21-03-2019 2022  

6.  Peter Leuverink  Algemeen 

bestuurslid 

22-03-2018 2021  
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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 en 

mensen die zich beschikbaar stellen voor hand- en spandiensten.  

Wij zijn er trots op dat van de circa 400 leden we circa 100 vrijwilligers hebben.  

 

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 sinds de ALV van 2019 negen bestuursvergaderingen gehad. Deels met 

alleen het bestuur, deels met gasten waaronder: 

o afgevaardigden van de commissies waterpolo, zwemmen en reddingsbrigade 

o vertrouwenscontactpersonen 

o sportraad Lochem en stichting welzijn Lochem. 

Overige bijeenkomsten waar het bestuur bij betrokken is geweest: 

o Algemene Leden Vergadering  

o Activeren Overleg Stichting Zwemmen Achterhoek   

o Besprekingen met Gebruikersgroep van de Beemd. 

o Jaarlijkse terugkomdag van de vertrouwenscontactpersonen uit de gemeente 

Lochem 

o Overleg met de Zwemtrainers 

o Duo-voorzitters op werkbezoek bij de afdelingen 

o Bestuur van de Stichting ‘Steunfonds Berkelduikers’ 

 

5. Overzicht ledenaantallen  

Peildatum ledenaantal 

1 maart 2020 388 
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6. Activiteiten 

Grote Club Actie. Hieraan hebben we het afgelopen jaar weer deelgenomen.  

Door de verkoop van 462 loten hebben we extra inkomsten ontvangen. De beste verkopers 

hebben ook dit jaar een prijs gekregen. Bedankt  alle verkopers! Opbrengst zie foto. 

 

Collecte Fonds Gehandicaptensport, voor het 4e jaar is er gecollecteerd voor dit goede doel 

door enkele leden. Hierbij is een bescheiden bedrag opgehaald wat is overgeboekt naar het 

fonds. Een deel hiervan hebben wij als vereniging als extra inkomsten ontvangen.  

Dank aan de collectanten en aan Linda Hekkelman, die de coördinatie op zich heeft 

genomen 

 

Hart voor de Achterhoek. Door deelname aan deze Rabobank sponsoractie heeft onze 

vereniging een mooi bedrag mogen ontvangen waarmee de kosten voor het organiseren van 

de Zwem4daagse worden afgedekt. Dank voor de leden van de Rabobank, die hebben 

gekozen voor ons doel. Opbrengst zie foto. 

 

Sinterklaas viering: ook dit jaar hebben twee pieten een bezoekje gebracht aan de 

Berkelduikers om met alle kinderen van de drie afdelingen Sinterklaasfeest te vieren. 

 

Zwem4daagse, met De Beemd zijn wij in overleg om deze gezamenlijke activiteit op een 

ander moment in het jaar te organiseren. Daardoor heeft de Zwem4daagse in 2019 niet 

plaats gevonden. De doelstelling is onveranderd. We willen de zwemsport in zijn 

algemeenheid promoten en De Berkelduikers in het bijzonder. Tevens willen we de 

bekendheid en mogelijkheden van Zwem- en sportcentrum De Beemd vergroten.  Wij willen 

aankomend jaar vol enthousiasme, gezamenlijk een volgende editie organiseren.   

https://www.berkelduikers.nl/de-berkelduikers-scoort/
https://www.berkelduikers.nl/hart-voor-de-achterhoek/
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7. Website  

In augustus 2019 was het zover! De nieuwe website is in de lucht!  

Als je nog niet op de site gekeken hebt, neem dan nu even een kijkje: www.berkelduikers.nl   

Met een geheel vernieuwd fris uiterlijk en nieuwe mogelijkheden om informatie te delen zijn 

De Berkelduikers goed zichtbaar op het internet. Daarmee hebben we een platform 

beschikbaar om optimaal informatie te delen met alle leden. Uiteraard zijn we daarmee ook 

goed zichtbaar voor de buitenwereld en kunnen we daar in ons PR-beleid gebruik van 

maken.  

De website is gerealiseerd op een volledig nieuw technisch platform waardoor wij mee 

kunnen groeien met nieuwe technische mogelijkheden in de toekomst. 

Onder leiding van Herman Huinink, is er door veel mensen hard gewerkt aan het uiterlijk en 

de inhoud van de nieuwe website. Heel veel dank aan ieder die daar zijn steentje aan heeft 

bijgedragen!  

Voor het plaatsen van nieuwe berichten op de website is er binnen iedere afdeling iemand 

bereid gevonden om dat op zich te nemen. Het aanleveren van informatie om op de site te 

plaatsen loopt nog niet zo soepel als wij als bestuur wenselijk vinden. 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.  

 

 

 

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

o Alle vrijwilligers zijn geregistreerd in Sportlink, de ledenadministratie tool 

o Voor alle 90 vrijwilligers die volgens het beleid een VOG nodig hebben is een VOG 

aanvraag gedaan 

o Hiervan zijn 83 VOG’s ontvangen ter inzage, vermeld in Sportlink en weer 

teruggegeven aan de vrijwilligers. We gaan nog steeds actief achter de laatste 7 

VOG’s aan! 

o Van alle 90 vrijwilligers is via de KNZB en NOC*NSF gecontroleerd of zij zijn 

opgenomen in het register Ontuchtplegers in de sport.  Dat was voor geen van onze 

vrijwilligers het geval. 

o We zijn op zoek gegaan naar een training rondom veilig sociaal klimaat voor onze 

trainers, de mensen die in direct contact staan met onze leden. Hiervoor hebben we 

een uitstekende oplossing gevonden in samenwerking met de sportraad Lochem. Op 

21 april 2020 was de workshop “In veilige handen” gepland. Vanwege corona wordt 

deze verplaats naar een ater moment in 2020.  

o In nieuwbrieven van het bestuur wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. 

Dit is een thema wat steeds actief moet worden gehouden. Ook in 2020 besteden we hier de 

nodige aandacht aan. 

9. Thema jeugd  

Jeugdleden zijn een belangrijke groep in onze vereniging. Tegelijkertijd is er het besef dat we 

als bestuur wat verder af staan van wat er leeft en speelt. Om een stap dichterbij te zetten is 

afgelopen najaar een vragenlijst verzonden onder 105 jeugdleden in de leeftijd 13-30 jaar, 

waarop 9 reacties zijn ontvangen. De opbrengst nodigt uit voor een verdere verkenning via 

de afdelingen. Met het inrichten van een jeugdraad als optie.  

https://www.berkelduikers.nl/veilig-sociaal-klimaat/
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10. Locatie De Beemd  

Ook in 2019 hebben er weer een aantal gesprekken met de manager van zwembad De 

Beemd (Jorrit Erps) plaats gevonden met als doelstelling geïnformeerd te blijven over elkaar.  

Tevens nemen we deel aan de gebruikersbijeenkomsten van De Beemd waarbij ook het 

bestuur van de Stichting De Beemd bij aanwezig is. 

De contacten met De Beemd zijn goed en moeten blijven leiden naar een goede 

samenwerking, die voor zowel onze vereniging, als de Beemd tot positieve resultaten leidt.  

De kadertraining, welke door ons eigen kader van de Reddingsbrigade wordt gegeven, is 

gecontinueerd en ook zijn de eerste herhalingen gegeven. Doelstelling is dat ons voltallige 

kader, van alle afdelingen, deze training volgt zodat de veiligheid in en rond het bad, tijdens 

onze trainingen en wedstrijden, te allen tijde gewaarborgd is.  

Samen met De Beemd zijn we intensief bezig met het opstellen van een nieuw toezichtplan.  

De aanpassing van de verlichting in het zwembad is nog niet naar volle tevredenheid 

afgerond. De oplossingen zijn echter aan ons getoond en we hopen op een snelle 

aanpassing.  

   

11. Financiën  

In augustus 2013 heeft de gemeente Lochem kenbaar gemaakt dat zij de watersportsubsidie 

volledig gaat afbouwen. 2019 was het eerste jaar dat wij geen subsidie meer ontvingen.  

Hierdoor verandert er een deel van onze inkomsten. Samen zullen we als vereniging op zoek 

moeten gaan naar andere bronnen van inkomsten om een gezonde financiële vereniging te 

blijven.  

Ons ledenaantal blijft ook t.o.v. het voorgaande jaar redelijk constant. Afgelopen jaar is de 

contributie met 2% omhoog gegaan.  
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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. 

Na uitgebreide inventarisatie binnen de vereniging op knelpunten is het afgelopen jaar een 

nieuwe bestuursstructuur ingevoerd. Dit vanuit de visie dat we met z’n allen één vereniging 

zijn die is opgebouwd uit drie afdelingen met uitvoerende taken en een bestuur dat de 

voorwaarden schept middels beleidsvorming om die uitvoerende taken waar te kunnen 

maken. Daarbij is het bestuur zich bewust van de noodzaak om ook verder te kijken dan het 

lopende jaar. Dat betekent dat wij als bestuur ons minder willen bezig houden met 

uitvoerende taken en ons richten op het formuleren van beleid. Nu er een aantal urgente 

belangrijke klussen zijn geklaard, zoals het vorm geven aan het beleid inzake ‘Veilig Sociaal 

Klimaat’ en het op orde brengen van onze ‘VOG-‘s’, richten wij ons nu op andere terreinen. 

De continuïteit van trainers, coaches en scheidsrechters heeft onze aandacht. Samen met de 

afdelingen willen we een planning opzetten voor opleiding en werving van nieuwe 

vrijwilligers. 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. Het wegvallen van alle 

subsidies hebben we tot nu toe het hoofd kunnen bieden door goed beleid in het verleden. 

Er is op tijd geld gereserveerd om de eerste klap op te vangen. Dat heeft geleid tot het 

slechts matig jaarlijks hoeven verhogen van de contributie. Die lijn willen wij graag 

voortzetten. Daartoe is het wel nodig dat wij extra geld verwerven door het periodiek 
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houden van een actie die geld op brengt. In de ledenvergadering zullen wij dit onderwerp 

agenderen om hier met de leden over te brainstormen. Heb je ideeën, laat het ons weten. 

Als je dit leest zitten wij midden in de Corona crisis en kunnen we niet zwemmen. 

Weet dat wij als bestuur er alles aan doen om zodra dit weer kan de activiteiten van de 

Berkelduikers weer te hervatten! 

Wij rekenen daarbij op jullie! 

 

13. Tot slot 

We zijn een gezonde, enthousiaste zwemvereniging, zowel qua leden, als financieel en daar 

gaan we vol enthousiasme en energie mee door. 

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 


