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Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 –2021 zal voor ons allen in ons geheugen blijven staan door Corona. Ook voor
de Berkelduikers is dit een bijzonder jaar geweest waarbij we verlies en rouw kennen maar
ook vele bijzondere momenten waaruit de veerkracht van onze vereniging blijkt.
Voor je ligt het jaarverslag 2020 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 Roording

Secretaris

o Marlies Drent

Algemeen bestuurslid

o Peter Leuverink

Algemeen bestuurslid

2. Rooster van aftreden/ (her)verkiezingen bestuursleden
Naam

Functie

Datum
benoeming

Aftredend op Status
ALV

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

4. Karen Roording

Secretariaat

21-03-2019

2022

5 Marlies Drent

Algemeen
bestuurslid

21-03-2019

2022

6. Peter Leuverink

Algemeen
bestuurslid

22-03-2018

2021

2e termijn vanaf 2019

Niet herkiesbaar
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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.
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4. Vergaderingen bestuur
Het bestuur heeft in 2021 zeven bestuursvergaderingen gehad, naast de ALV. Zes van de
bestuursvergaderingen waren alleen met het bestuur, een vergaderingen was samen met de
afdelingen. Alle bestuursvergadering hebbe vanwege corona online plaats gevonden. De ALV
is wel een face to face vergadering.

5. Overzicht ledenaantallen
Peildatum

Ledenaantal
totaal

21 juni 2021

327

Sportende/betalende
leden/ereleden

Leden die alleen
vrijwilliger zijn

284

43

Vrijwilligers
totaal
96

6. Activiteiten
Grote Club Actie. Hieraan hebben we het afgelopen jaar weer deelgenomen.
Door de verkoop van 681 loten (in 2019: 462) 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. Door het stilvallen van de
trainingen door Corona zijn deze prijzen nog niet uitgereikt. Bedankt alle verkopers!
Opbrengst 1.604 euro.
Rabo ClubSupport (vroeger Hart voor de Achterhoek)
Door deelname aan deze Rabobank sponsoractie heeft onze vereniging een mooi bedrag
mogen ontvangen. Ons plan was om daarmee de kosten voor het organiseren van een
‘Corona-proof Zwem4daagse‘ te bestrijden. Door het sluiten van de zwembaden was het
uiteindelijk niet mogelijk om het evenement te organiseren. Dit bedrag staat nog voor dit
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doel gereserveerd. Dank voor de leden van de Rabobank, die hebben gekozen voor ons doel.
Opbrengst 1.195 euro.

Pie actie
Nieuw dit jaar was de verkoop van Homemade Pie’s. verse pasteitjes die je kan opwarmen
voor direct gebruik of invriezen om te bewaren. In deze actie zijn er 63 setjes van 3 pie’s
verkocht. Dat heeft de vereniging € 570,- opgeleverd. Dank aan alle kopers! Het was een
succesvolle actie, die al heeft geleid tot vragen om herhaling in het najaar van 2021.
Uniek hierbij was de verkoop via onze nieuw opgezette ‘web winkel’, te bereiken via een
knop op onze website. Met grote dank aan Herman Huinink, onze webbeheerder, voor het
meedenken en de soepele wijze van realiseren van deze webwinkel. Ook aan het ‘PR-team
zwemmen’ dank voor het maken van het promotie filmpje!
Via een knop op de website konden de pie’s gekocht en betaald worden. Dank aan de
jeugdige zwemmers die ‘onder corona omstandigheden’ voor de aflevering hebben gezorgd
op het Parkeerterrein bij de Beemd.

7. Website
In 2019 hebben we onze website geheel vernieuwd. Dat is in 2020 van groot belang
gebleken omdat wij hiermee een platform beschikbaar hebben 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.
Alle met Corona samenhangende regels en aanpassingen van trainingstijden konden wij zo
snel en duidelijk zichtbaar maken voor iedereen. Om te voldoen aan de Covid-eisen van
reserveren hebben we een eigen reserveringssysteem gemaakt. Op basis van het bestaande
systeem van de Beemd. Dit heeft zeer goed gefunctioneerd voor de groepen Trimzwemmers
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en Triatlon. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. De teksten van de website zijn
eenvoudig in eigen beheer aan te passen. Dat maakt snel en helder communiceren mogelijk.
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 dat 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.
Naar onze webbeheerder Herman Huinink spreken wij graag onze grote dank uit voor de
inspirerende manier waarop hij ons bijstaat. Nooit is iets teveel, vaak al gerealiseerd voor je
tot 10 kunt tellen. Herman, dank!

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 dit beleid. Naast dit beleid is er in 2020 een training geweest “Herkennen
en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.” Hieraan hebben twee bestuursleden en
een aantal (hulp)trainers aan deelgenomen.

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: Zwemmen,
Reddingsbrigade & Waterpolo. Gezamenlijk wordt verkend en onderzocht wat de kansen en
uitdagingen zijn in het kader van het behoud van jeugdleden en (eventuele) werving van
nieuwe jeugdleden. Tevens is op dit thema afstemming met de Beemd gezocht: het
gedeelde belang van plezier in zwemsport, in eerste instantie voor de doelgroep tot 12 jaar.
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10. Locatie De Beemd
Het seizoen 2020-2021 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.
Helaas is het zwemmen in het binnenbad voor een erg lange tijd niet toegestaan i.v.m. de
diverse lock-down maatregelen.
Alle andere activiteiten (toezichtsplan, BHV-activiteiten, 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 is er voor
het eerst echt extra inkomsten uit de verschillende acties gekomen.
Corona heeft grote invloed op zowel inkomsten als uitgaven. Zoals het er nu naar uit ziet
hebben we de coronacrisis goed doorstaan. Het ledenaantal is helaas wel flink gedaald
doordat er bijna geen nieuwe leden kwamen.
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.
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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.
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.
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.
Effecten van Corona hebben we tot nu toe goed kunnen opvangen. Een deel van de
contributie kon worden teruggegeven aan de leden in dit Corona jaar. Sponsoracties zijn ook
een groot succes geweest.
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 houden van een actie die geld op brengt. Heb je ideeën, laat het ons weten.
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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
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