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Aanwezigen: 6 Bestuursleden 
 20 Leden 10 Waterpolo 
   9 Zwemmen 
   4 Triathlon 
    * er zijn dubbele functies bij 
 Voor de namen en functies zie bijlage 1 bij deze notulen. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 20:06 uur in ’t Sprenkeltje. De voorzitter heet iedereen 
welkom, fijn dat er zoveel belangstelling is ondanks de voetbalwedstrijd Real Madrid-Ajax. De concept 
agenda zoals deze is voorgesteld wordt definitief. 

 
2. Ingekomen stukken: 

Er is een e-mail van Truus Boogaard betreffende enkele gewenste aanpassingen in het jaarverslag 
2018. De voorgestelde tekst is verwerkt in de nieuwste versie van het jaarverslag. Verder zijn er 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 2018: 

De notulen van de ALV 2018 op 6 maart 2018 zijn beschikbaar gesteld op de website van Aquapoldro. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden gearresteerd met dankzegging aan de 
notulist (Ton Gloudemans). 

 
4. Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarplan 2019: 

Het jaarverslag van de vereniging is op de website gepubliceerd. Deze bevat delen over het bestuur, 
de financiën en de drie afdelingen. Aanpassingen die gewenst zijn, komen in de nieuwste versie op de 
website. Het verslag is voor iedereen beschikbaar. Naar aanleiding van het jaarverslag komen nog de 
volgende punten naar voren: 
 

a. Zwemmen 
• (Wijnand van Luttikhuizen) De gastclinic van Marcel Wouda op 22 november 2018 is niet 

genoemd. Hij wil wel wat betekenen voor Aquapoldro Zwemmen. De Zwemcommissie 
neemt dit mee. 

• (Hans Knol) De invulling van de Zwemcommissie is kwetsbaar. De betrokkenheid wordt 
wel wat groter. Om voldoende commissieleden, officials, coaches en vrijwilligers te 
hebben zullen de ouders van de zwemmende kinderen moeten aanhaken. De vraag aan 
de aanwezigen is om anderen te benaderen en/of namen door te geven. De prioriteit 
ligt voorlopig bij het kunnen organiseren van voldoende (uitdagende) wedstrijden. 
 

b. Triathlon 
• (Herbert de Groot) Er zijn 3 nieuwe en 3 bestaande trainers. Dit wordt in het jaarverslag 

aangepast. 
 

c. Waterpolo 
• (Ron ter Smitten) Er is een risico omdat de polosecretaris einde dit seizoen stopt. Men 

verwacht een bijdrage in de opvulling van deze taak vanuit de leden. 
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5. Financieel verslag 2018 
a. Behandeling en vaststelling 

Ester Buiting licht kort de balans en de resultatenrekening toe. Wijnand van Luttikhuizen vraagt 
naar de trainersvergoeding, deze is alleen eventueel voor niveau 3 en hoger beschikbaar. 
 

b. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie (Hans Knol en Vincent de Vries) krijgt het woord. De boeken zijn getoond en 
gecontroleerd. De bevindingen zijn in een apart verslag vastgelegd (kan ingezien worden bij het 
Dagelijks Bestuur). De subsidie van de gemeente is nooit 100% zeker maar er is goed 
vertrouwen dat dit goed komt. 
De kascommissie doet één aanbeveling en concludeert als volgt: 

• De bestemmingsreserve van een subcommissie kan ook met een begrotingspost, positief 
of negatief, geregeld worden. Men adviseert dit ultimo 2019 door te voeren, in lijn met 
de adviezen van de kascommissie vorig jaar. 

• De penningmeester heeft haar administratie prima op orde. De balans en de Verlies en 
Winstrekening geeft een betrouwbaar resultaat van de financiële positie van de 
vereniging en van het financieel resultaat over 2018. 

• De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering om de jaarrekening 2018 
goed te keuren en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. 

 
De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan. 

 
6. Bestuursverkiezingen 

In 2018 zijn volgens rooster aftredend: Herbert de Groot (Triathlon) en Ton Gloudemans (Algemeen 
secretaris). Beiden stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en zij worden met algemene 
stemmen herkozen bij acclamatie. 

 
7. Begroting 2019 

a. Bespreking begroting 
Ester Buiting licht de begroting toe. Er is minder behoudend begroot met een verwachte 
toename van de leden. Bij Zwemmen is dit met een netto groei van 7 wel een uitdaging. Lukt 
dit niet dan is er aan de uitgaven kant nog wel wat mogelijk. De instroom bij Waterpolo is mede 
op Sport van de Maand gebaseerd, in 2018 heeft door een misverstand Waterpolo niet mee 
gedaan maar er is wel voldoende instroom via andere kanalen. 
  
We zetten acties uit om nieuwe leden te vinden zoals Sportgroep Middelbare Scholen. Wij 
benaderen actief Veluws College Mheenpark. 
 
Voor 2019 is een hoofdtrainer begroot, deze krijgt pas een vergoeding na het succesvol 
afronden van de cursus trainer 3. We vragen wel een commitment om 3 jaar verbonden te 
blijven aan Aquapoldro. 
 

b. Vaststelling contributie en badgeld 
Vanwege de BTW verhoging van 6 naar 9 procent is een tariefsverhoging doorgevoerd. Deze is 
op de website gepubliceerd. Er is een deel vooruit betaald in 2018 waardoor een deel van de 
BTW is verdiend (paar honderd euro). De leden gaan akkoord met de nieuwe tarieven. 
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c. Vaststelling begroting 
De begroting wordt na stemming door de leden goedgekeurd. 

d. Benoeming nieuwe kascommissie 
Er zijn geen nieuwe kascommissieleden nodig. 
 

8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup” 
De cup wordt uitgereikt aan Andries Langedijk vanwege zijn grote en stille -op de achtergrond- inzet 
als secretaris van Traithlon. Helaas kan hij niet aanwezig zijn en wordt de trofee met een bos bloemen 
later aan hem gegeven. De benoeming wordt met applaus van de aanwezigen onderstreept. 
 

9. Rondvraag 
(Steven van der Weij) In de gemeente is er twee keer per jaar overleg met vertrouwenspersonen. Er 
worden dan cases behandeld. Het doel van onze vertrouwenscontactpersonen is om zaken te 
voorkomen. In 2018 zijn er geen zaken geweest. De vertrouwenscontactpersonen zijn via onze 
website te benaderen (contactpagina). Benadrukt wordt het verschil tussen een vertrouwenspersoon 
en een vertrouwenscontactpersoon. Deze laatsten moeten altijd met het Daghelijks Bestuur 
overleggen. Een idee is om ook een vertrouwenscontactpersoon binnen de oudere jeugd te hebben. 
 
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om exact 20:58 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Na 
de vergadering is er een presentatie over voeding en sport door Erik Uittenhout. Na afloop kunnen we 
nog even blijven en onder het genot van een drankje ervaringen uitwisselen in ‘t Sprenkeltje. 
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Bijlage 1 
 
Aanwezig 
Dagelijks bestuur 

1. Ritsert Flim Voorzitter 
2. Ton Gloudemans Secretaris 
3. Ester Buiting Penningmeester 

Algemeen Bestuur 
4. Wim Velgersdijk Zwemmen 
5. Ron ter Smitten Waterpolo 
6. Herbert de Groot Triathlon 

 
Leden 

7. Ina Gloudemans-Pospiech Waterpolo 
8. Ron Prins Waterpolo 
9. Anja van Telgen Waterpolo 
10. Hans Kuyper Zwemmen 
11. Bep Kamp Waterpolo 
12. Leny Kamp Zwemmen 
13. Hennie Willemsen Zwemmen 
14. Dennis Slagers Waterpolo 
15. Harry van Milligen Triathlon 
16. Ab Kok Waterpolo 
17. Vincent de Vries Triathlon 
18. Wijnand van Luttikhuizen Zwemmen 
19. Annelies van Hunen Zwemmen 
20. Martin Koopman Triathlon 
21. Leonie van Rees Zwemmen 
22. Ineke Nicolai Zwemmen 
23. Hilly Panjer Triathlon 
24. Hans Knol Zwemmen 
25. Erik Uittenhout Waterpolo 
26. Bianca Laan Waterpolo 
27. Martin Laan Waterpolo 
28. Steven van der Wey Zwemmen – Triathlon 
29. Bianca Sangers Zwemmen 
30. Annemieke Neuteboom Spijker Waterpolo – Zwemmen 
31. Michaël Willemsen Waterpolo 
32. Hans Simons Triathlon 
33. Margareth Simons Waterpolo – Triathlon 

 
Afgemeld 

Truus Boogaard 
Johan Panjer 
Evalien Prins 
Eline Groen 
Isabel Groen 


