
 

 

Aquapoldro 
Algemene Ledenvergadering 7 maart 2017 

Aanwezigen: 5 Bestuursleden 
 31 Leden 10 Waterpolo 
   13 Zwemmen 
   18 Triathlon 
 Voor de namen en functies zie bijlage 1 bij deze notulen. 

 
1. Opening en definitieve vaststelling agenda 

De waarnemend voorzitter opent even na 20.00 uur de vergadering in een wederom bijzondere 
locatie. We zijn in ’t Sprenkeltje bij de Sprenkelaar. Sinds eind 2016 mogen wij deze locatie gebruiken 
als ‘clubhuis’, tot eind dit seizoen op proef. De waarnemend voorzitter heet iedereen welkom. De 
opkomst is verheugend hoog. De concept agenda zoals deze is voorgesteld wordt definitief. 

 
2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen op deze plaats te bespreken ingekomen stukken die van belang zijn voor deze 
vergadering. De berichten van verhindering worden niet voorgelezen maar zijn wel in bijlage 1 
benoemd. 

 
3. Notulen ALV 2016: 

De notulen van de ALV 2016 op 17 maart 2016 worden doorgenomen. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen en de notulen worden gearresteerd met dankzegging aan de notulist (Ton Gloudemans). 

 
4. Vaststelling jaarverslag 2016 

Het jaarverslag van de vereniging is op de website gepubliceerd. De opbouw is dit jaar aangepast en 
bevat delen over het bestuur, de financiën, de drie afdelingen en tot slot een apart deel van de jeugd. 
In dit laatste deel zijn van alle afdelingen de jeugdactiviteiten bij elkaar gebracht, mede om te 
benadrukken dat de jeugdafdelingen steeds meer samenwerken. 
 

a. Bestuur 
Sinds de ALV van 2016 bestaat het dagelijks bestuur nog maar uit twee personen (Ester Buiting 
en Ton Gloudemans), een voorzitter ontbreekt. Ton Gloudemans heeft in de afgelopen periode 
als waarnemend voorzitter gefungeerd. Het dagelijks bestuur heeft zich alleen met de kerntaken 
bezig gehouden en heeft de vereniging draaiende gehouden. Toch zijn er wel wat zaken 
aangepakt en doorgezet dankzij de hulp van de afdelingen en een aantal enthousiaste 
vrijwilligers (tariefstructuur wedstrijdzwemmen, VOG aanvragen voor Code Blauw, EHBO, 
Sprenkeltje, aandacht voor de jeugd). Ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft veel 
aandacht opgeslokt. 
Het thema voor 2017 is ‘Wederkerigheid’: Wat doet de Vereniging voor u en wat doet u voor de 
Vereniging? We moeten het met zijn allen doen en hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

 
b. Zwemmen 

Steven van de Weij als lid van de zwemcommissie licht de resultaten van 2016 toe. Men is best 
trots op de eregalerij. De hoofdtrainer Gerald Heethaar stopt einde seizoen 2016/2017. De 
commissie is bezig met de opvolging 
In het jaarverslag van zwemmen zit een fout betreffende het Masterzwemmen. Het bestuur 
werd erop geattendeerd door Leny Kamp. Steven van der Weij zal in overleg met Leny Kamp het 
stuk in het jaarverslag aanpassen. Het gecorrigeerde jaarverslag komt dan op de website. 



 Aquapoldro Algemene Ledenvergadering 7 maart 2017 

 2 van 6 

Truus Boogaard wil graag meer samenwerken met de Jeugdcommissie om daar een en ander af 
te stemmen. Zo is er bijvoorbeeld een algemene nieuwsbrief die zij nog niet krijgt. De 
verzending van de Nieuwsbrief verloopt via de drie afdelingen omdat de jeugdcommissie niet 
weet wie van het kader ook de nieuwsbrief moet krijgen. 

 
c. Waterpolo 

Ron ter Smitten licht enkele belangrijke punten uit het jaarverslag toe. De instelling van een 
barcommissie voor het reilen en zeilen van ’t Sprenkeltje wordt aangegeven. Hierin zitten nu 
voornamelijk vrijwilligers van Waterpolo en één van Zwemmen. Hierbij is wel aangetekend dat ’t 
Sprenkeltje vooralsnog rechtstreeks onder het Algemeen Bestuur valt. 
Op sportief vlak vallen de podiumplaatsen van de jeugd op einde seizoen 2015/2016. 

 
d. Triathlon 

Er zijn nu 111 leden, het gaat prima met Triathlon en het wordt steeds populairder. Naast de 
hoofdsponsor Sanders Puzzelboeken is er een nieuwe shirtsponsor voor Heren 1 bij: Roel van 
Hest (Giant Store van Hest). 
 

e. Jeugd 
Ton Gloudemans wijdt hier enkele woorden aan. Het verslag van de jeugd is vrij uitgebreid en 
compleet. De visie van het bestuur is om een sterke jeugd te vormen die kennis maakt met alle 
aspecten van zwemsport binnen (maar misschien ook buiten) Aquapoldro. We willen de jeugd 
plezier laten krijgen. De vorming van een centrale jeugdcommissie is hierin een eerste en 
belangrijke stap. Zowel Waterpolo, Zwemmen en sinds kort ook Triathlon hebben jeugdleden. 
Belangrijk is ook dat de jeugd haar steentje bijdraagt aan de vereniging. Hiervoor organiseert 
men acties om activiteiten te kunnen financieren; waarvan ook een deel in de Algemene kosten 
terecht komt. 

 
5. Financieel verslag 2016 

a. Behandeling en vaststelling 
Ester Buiting licht het verslag toe. De rente-inkomsten zijn nog steeds veel minder omdat het 
rentepercentage steeds lager wordt. Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag en 
het financieel verslag wordt vastgesteld. 

b. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie (Ab Kok, Herbert van den Brand en Johan Panjer) krijgt het woord. De boeken 
zijn getoond en gecontroleerd, alles is transparant en open ingericht en er zijn geen hiaten 
gevonden. De aanbeveling van vorig jaar om ook alle potjes inzichtelijk te maken is zo goed als 
geïmplementeerd. 
De commissie stelt voor aan de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan. 

 
6. Bestuursverkiezingen 

In 2016 is het volgens rooster aftredende bestuurslid de penningmeester. Voor Algemeen Adjunct is 
nog steed een vacature. De pennigmeester (Ester Buiting) stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten en zij wordt met algemene stemmen herkozen. 
Binnen de commissies is tussentijds afgetreden Irene Wenang (Zwemmen). In haar plaats stelt het 
dagelijks bestuur voor om Steven van der Weij te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Er is ook een vacature voor de afdeling Triathlon, Henk Groeneveld zal stoppen als voorzitter. 
Tezijnertijd komt er een vervanger. 
Voor de vacature voorzitter heeft Ritsert Flim (Waterpolo en Triathlon) zich verkiesbaar gesteld. Het 
bestuur stelt voor om hem te verkiezen en te benoemen in de functie voorzitter. Hij stelt zich voor 
aan de vergadering. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en de vergadering gaat unaniem 
akkoord met zijn benoeming. De nieuwe voorzitter doet een oproep voor kader (hoe te werven en het 
makkelijker maken). 
De Algemene Ledenvergadering wordt voortgezet door Ton Gloudemans als waarnemend voorzitter. 

 
7. Begroting 2017 

a. Bespreking begroting 
Ester Buiting licht de begroting toe. Hans Knol vraagt hoe de afname van badkosten van € 
11.000 tot stand is gekomen. Dat kan zijns inziens alleen als het aantal trainingen wordt 
verminderd. Hij spreekt de zorg uit dat dit mogelijk tot kwaliteitsverlies kan leiden. Inleveren 
van baduren, is vaak een teken dat het slecht gaat met de vereniging en een teken van 
grafkistconstructie. Men is op zoek naar de redenatie achter minder badhuur/uren polo. Waar 
zit dit in? Wat gaat polo doen, wat hebben ze al bespaard?  
Waterpolo kijkt naar besparingen op basis van teams, waar kan dit gerealiseerd worden. De 
besparingen is een optelsom van teams, trainingen en wedstrijden. Ook de vakantiesluiting 
maakt hier onderdeel van uit. De opdracht aan Waterpolo is om met het badgeld uit te komen. 
Echter, hoe denkt men dit te doen zonder aan kwaliteit in te boeten. Waarom is bijvoorbeeld 
de contributie niet verhoogd in 2017? Verder een vraag, als men dit niet haalt wat gaat men 
dan concreet doen. De concrete onderbouwing mist nu volgens de vergadering. 

b. Vaststelling contributie en badgeld 
De nieuwe tarieven zijn op de website gepubliceerd. De contributie is verhoogd met het 
percentage dat de KNZB heeft verhoogd. Het badgeld is verhoogd met de verghoging van de 
tarieven van de zwembaden. Bij Zwemmen is het badgeld wel verhoogd waarbij vooral is 
gekeken hoeveel de leden werkelijk gebruik maken van het badwater. Dit is inmiddels ook met 
de leden van Zwemmen gecommuniceerd. De vergadering gaat akkoord met de tarieven 
vooropgesteld dat de baten bij Waterpolo niet afwijken van de begroting. 
Communciatie over de nieuwe tarieven is belangrijk, geeft Truus Boogaard aan. 

c. Vaststelling begroting 
Na enige discussie besluit de vergadering om de begroting vooralsnog niet goed te keuren. Het 
bestuur krijgt de opdracht de begroting voor Waterpolo opnieuw te bekijken en met een 
onderbouwing aan de leden voor te leggen. Hiervoor zal een extra ALV worden gehouden met 
deze begroting als enige agendapunt. 
De begrotingen van Triathlon, Zwemmen en Algemeen worden wel goedgekeurd met als 
voorbehoud dat tegenvallers bij Waterpolo geen effect hebben. 

d.  Benoeming nieuwe kascommissie 
Twee zittende leden in de commissie zijn aftredend (Johan Panjer en Herbert van den Brand). 
Ab Kok blijft nog 1 jaar. Uit de vergadering komen twee nieuwe leden: Irene Wenang (als ouder 
van Glendon Swets) en Annelies van Hunen. Hans Knol wil wel als reservelid fungeren. De 
vergadering gaat akkoord hiermee. In de vergadering zijn er nog geen nieuwe commissieleden 
en het bestuur zal een oproep doen voor 2017 zodat nieuwe leden zich kunnen inwerken. 
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8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup” 
Ron ter Smitten krijgt het woord en reikt namens het bestuur de wisseltrofee uit aan de Waterpolo 
scheidsrchter Bep Kamp. Al 25 jaar zie je hem aan de rand van allerlei baden in de regio staan om de 
wedstrijden in goede banen te leiden. Ook Leny Kamp deelt in de vreugde, op de eerste plaats als 
trouwe metgezel bij vele wedstrijden en op de tweede plaats door het in ontvangst nemen van een 
fraaie bos bloemen. Een jaar lang is er wat minder ruimte op de schoorsteenmantel want daar prijkt 
de trofee met naamschildje. 
 

9. Rondvraag 
Truus Boogaard vraagt naar de status van de nieuwe website, voornamelijk omdat op de oude site 
veel verouderde informatie staat. Dat is echter de verantwoordelijkheid van de afdeling, zij kunnen 
dit nog steeds aanpassen. De nieuw website staat wel in de steigers, licht Martin Laan toe, en zal in 
samenspraak met vertegenwoordigers van de afdelingen verder worden vormgegeven. Wat al wel 
gebeurd is, is het verhuizen van de oude website naar een nieuwe (en veel goedkopere) server. Zodra 
de oude site daar goed draait zeggen we de vroegere server op. Ook de mailadressen worden 
onderhanden genomen en het voorstel daarvoor is al aangenomen in het bestuur. 
 
Over 3 jaar bestaat Aquapoldro 100 jaar. Bij de fusie van de Apeldoornse Zwem- en Poloclub AZC en 
Zwem- en Polovereniging Zevenhuizen op 28 april 1993 is vastgelegd dat als oprichtingsdatum die van 
AZC geldt: 13 februari 1921. Hiervoor heeft het bestuur een voorziening opgenomen op de balans.  
 
Omdat Henk Groeneveld aftreedt als voorzitter van Triathlon en derhalve ook als bestuurslid van 
Aquapoldro, wordt hij verblijd met een kleine blijk van waardering. 
 

10. Sluiting 
De waarnemend voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur en bedankt iedereen voor de 
aanwezigheid. Na afloop kunnen we nog even blijven en onder het genot van een drankje ervaringen 
uitwisselen in ons eigen Sprenkeltje. 
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Bijlage 1 
 
Aanwezig 
Dagelijks bestuur 

Ton Gloudemans  Secretaris / waarnemend voorzitter 

Ester Buiting  Penningmeester 

 

Bestuur 

Steven van der Weij Zwemmen 

Ron ter Smitten  Waterpolo 

Henk Groeneveld  Triathlon 

 

Leden 

Ritsert Flim   Waterpolo – Triathlon – kandidaat voorzitter 

Ina Gloudemans-Pospiech Waterpolo – Zwemmen 

Andries Langedijk  Triathlon 

Kim Dalhuisen  Waterpolo 

Merle van Yperenburg Waterpolo 

Astrid Simons  Waterpolo 

Gert Jansen   Triathlon 

Ralph van Dijk  Triathlon 

Hinke van Wezep  Triathlon 

Hans van Milligen  Triathlon 

Herbert de Groot  Triathlon 

Bianca Sangers  Zwemmen 

Annelies van Hunen Zwemmen 

Bep Kamp   Waterpolo 

Leny Kamp   Zwemmen 

Diana Kamp  Waterpolo 

Janet van Emous  Zwemmen 

Anja van Telgen  Waterpolo 

Ab Kok   Waterpolo 

Wim Velgersdijk  Zwemmen 

Hilly Panjer   Triathlon 

Gerald Heethaar  Zwemmen 

Martin Laan  Waterpolo – serverbeheer 

Hennie Willemsen  Zwemmen 

Irene Wenang  Zwemmen 

Margareth Simons  Zwemmen – waterpolo 

Ineke Nicolai  Zwemmen 

Klaas Visser   Triathlon 

Truus Boogaard  Zwemmen 

Hans Knol   Zwemmen 

Maarten Bouter  Zwemmen 
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Afgemeld 

Angelique Rotteveel 

Carla Hulleman 

Marc van den Broek 

Johan Panjer 

Leonie van Rees 

 


