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Aanwezigen: 5 Algemeen Bestuursleden (3 Dagelijks Bestuur) 
 21 Leden 10 Waterpolo 
   6 Zwemmen 
   5 Triathlon 
 Voor de namen en functies zie bijlage 1 bij deze notulen. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling agenda 

Deze ALV is wederom online via Google Meet gehouden. Ieder lid is uitgenodigd voor de vergadering 
en wie zich opgegeven heeft is ook via een link uitgenodigd. 
 
De vergadering wordt door de voorzitter (Ritsert Flim) geopend om 20:03 uur met een warm welkom 
en de opmerking dat het een raar jaar geweest is. De etiquette tijdens de vergadering wordt uitgelegd 
(microfoon uit, vragen liefst via de chatfunctie van Meet). De concept agenda zoals deze is 
voorgesteld wordt definitief. 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen, verder ook geen ingekomen stukken die in de ALV 
behandeld zouden ,moeten worden. 
 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen: Wijnand van Luttikhuizen, Mirjam Mensink en Truus 
Boogaard. Ab Kok lukte het niet om in te loggen maar hij heeft via de mail ons succes gewenst. 
 

3. Notulen ALV 2020 
De notulen van de ALV 2020 op 9 juni 2020 zijn beschikbaar gesteld op de website van Aquapoldro. Er 
zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden gearresteerd. 

 
4. Vaststelling jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 

Het jaarverslag van de vereniging is op de website gepubliceerd en voor iedereen beschikbaar. Aan de 
orde komen Bestuur, Zwemmen (inclusief Waterratten en Masters), Waterpolo (inclusief jeugd) en 
Triathlon. 
 
Hans Knol merkt op dat het deel Jaarplan 2021 bij Waterpolo en Triathlon niet is opgenomen. Deze 
zullen door de afdelingen worden aangevuld en Ton Gloudemans zal dit in het jaarverslag/jaarplan 
opnemen en publiceren. 
 

5. Financieel verslag 2019 
a. Behandeling en vaststelling 

Ester Buiting licht de resultatenrekening en balans toe. Bij de vorige ALV is afgesproken om een 
eventueel verlies te accepteren; dit is niet nodig gebleken omdat door de zwembaden de niet 
benutte uren grotendeels ook niet zijn berekend. In het begin van de crisis is een subsidie van 
€4.000 gekregen maar omdat er geen omzetverlies is geweest, zal dit op termijn terugbetaald 
moeten worden – dit bedrag is daarom gereserveerd. Het kleine positieve resultaat van €1.500 
is te laag om nu terug te geven aan de leden. Dit wordt wel meegenomen als er later geld 
wordt teruggegeven. Er is uitleg gegeven over de berekening van het badgeld en de contributie 
(contributie is jaarlijks en moet grotendeels worden afgedragen aan de KNZB – badgeld wordt 
over het hele jaar uitgerekend en dan door 4 gedeeld, hiermee betaal je het ene kwartaal meer 
en het andere minder dan wat er gezwommen is). 
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b. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie (deze keer vertegenwoordigd door Jörgen Hennekes en Vincent de Vries) is 
niet bij de vergadering aanwezig. Er is ook nog geen verslag ontvangen. Voorlopig is de 
vergadering akkoord. Later in de vergadering haakt Jörgen Hennekes aan en geeft een 
mondeling verslag. Het ziet er allemaal netjes uit en alles is op eerste vraag aantoonbaar. Op 
basis hiervan verleent de vergadering het bestuur unaniem décharge voor het gevoerde 
financiële beleid. Een geschreven verslag volgt later.  

 
6. Bestuursverkiezingen 

In 2021 zijn volgens rooster aftredend: Ritsert Flim (voorzitter) en Louis op de Brouw (Waterpolo). 
Beiden stellen zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. De vergadering gaat unamiem akkoord bij 
acclamatie. Louis op den Browu geeft aan dat hij actief naar opvolging zal zoeken. 

 
7. Begroting 2019 

a. Bespreking begroting 
Ester Buiting licht de begroting toe. Begroten is lastig omdat de kosten voor KNZB en de 
zwembaden nog niet duidelijk zijn vanwege de Corona/Covid19 crisis. Voor kwartaal 1 van 2021 
is geen badhuur in de begroting opgenomen. De extra activiteiten zoals droogtraining zijn wel 
begroot. De begroting komt nu op nul uit en dat is ook het uitgangspunt voor het jaar voor wat 
betreft terugbetalen van badgeld. De insteek is om een kwartaal eerst te incasseren en dan bij 
de incasso van het volgende kwartaal badgeld deels terug te geven of te verrekenen. 
 
Annemieke Neuteboom Spijker vraagt waarom Triathlon meer maanden badgeld heeft 
teruggekregen dan de andere afdelingen. Dit komt omdat het badgeld van Triathlon niet alleen 
voor het zwemwater wordt gebruikt, maar ook voor andere activiteiten dei niet konden 
doorgaan. 
 

b. Vaststelling contributie en badgeld 
De tariefsverhoging 2021 is gebaseerd op de indexering door de zwembaden en de KNZB. De 
tarieven zijn nog niet op de website gepubliceerd (het is wel aangepast, maar om een of andere 
onduidelijk digitale reden zijn de aanpassingen niet bewaard gebleven). Het badgeld wordt met 
1,5% verhoogd, contributie gaat met 2% omhoog. De leden gaan akkoord met de nieuwe 
tarieven. 
 

c. Vaststelling begroting 
De voorgestelde begroting wordt na stemming door de leden unaniem goedgekeurd. 
 

d. Benoeming nieuwe kascommissie 
Aftredend en herkiesbaar is Jörgen Hennekes. Zonder tegenstemmen mag hij een nieuwe 
termijn van 3 jaar ingaan. Er zijn geen nieuwe kascommissieleden nodig. De kascommissie 
bestaat nu uit Vincent de Vries, Hans Knol en Jörgen Hennekes. Reserve is Tineke van den Top. 
Zij zal alleen in noodgevallen ingezet worden. Omdat Tinekek niet aanwezig is wordt dit door 
Ester Buiting nog afgestemd met haar. 

 
8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup” 

In 2021 gaan we geen trofee aan een specifiek kaderlid uitreiken. In plaats daarvan zetten we in dit 
jubileumjaar alle kader en ook vrijwilligers in het zonnetje. 
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9. Rondvraag 
Ester Buiting vraagt om uitbreiding voor de barcommissie / ’t Spenkeltje. Fiona Dreef treedt terug en 
we kunnen dan ook geen gebruik meer maken van haar horecapapieren. Vanwege de vergunning zal 
er nog iemand bij moeten komen. De vraag wordt uitgezet in de vereniging. De functie zelf wordt kort 
toegelicht (toezien op handhaving, men hoeft niet zelf steeds aanwezig te zijn). 
 
Veel leden vragen naar de stand van zaken met het nieuwe zwembad. Er is een principe beslissing 
genomen door de gemeente met een 25 m bad met 8 banen, glijbaan en doelgroepenbad. Het bad 
wordt diep voor duiklessen met een beweegbare bodem. Een 50 m bad blijkt niet expolitabel te zijn. 
De locatie wordt Noord-Apeldoorn, waar moet nog beslist worden. Binnenkort worden we bijgepraat 
door de gemeente en zal een definitieve beslissing worden genomen. Streven is om in 2024 het bad 
te hebben staan. 
 
Bert-Jan Vriezen geeft aan dat het Boschbad binnekort (15 maart) open zou gaan (inmiddels is bekend 
dat dit pas op 29 maart gaat gebeuren). Aquapoldro gaat dan in overleg badwater afnemen. De 
temperatuur wordt gelijk aan Malkander (24° C). 
 
Hans Knol licht toe over het jubileumjaar. Het is gestart met een goodie bag en een jubileumboek, 
aansluitend digitale borrel op de exacte dag van oprichting 100 jaar geleden (13 februari). Helaas 
gooit Corona/Covid19 wel wat reot in het programma-eten maar er zijn voldoende alternatieve 
plannen. Alles is en blijft afhankelijk van wat kan en mag. 
 
Myrna Kleefstra vraagt over de clubkleding. Er zijn ontwerpen en hier wordt verder aan gewerkt. Een 
vraag is bijvoorbeld of er in 1 gezamenlijke bestelronde een korting gegeven zou kunnen worden. 
Diverse leden geven hun wensen door aan de kledingcommissie (badjas, badmuts) en zij gaan er mee 
aan de slag. 
 
Hans Knol vraagt nog of er een financieel risico voor de club is bij de nieuwe kleding. Dit is niet het 
geval omdat de kleding pas gemaakt wordt als het is besteld. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om exact 21.25 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 
de discipline tijdens de vergadering. De leden bedanken het bestuur. 
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Bijlage 1 
 
Aanwezig 
Dagelijks bestuur 

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

Algemeen Bestuur 
Ritsert Flim Zwemmen a.i.  voorzitter a.i. 

4. Louis op den Brouw Waterpolo   voorzitter 
5. Herbert de Groot Triathlon   voorzitter 

 
Leden 

6. Bep Kamp Waterpolo 
7. Bert-Jan Vriezen Waterpolo 
8. Bianca Laan Waterpolo   2e secretaris Waterpolo 
9. Dennis Slagers Waterpolo 
10. Erik Neuteboom Spijker Waterpolo 
11. Esther Gjaltema Waterpolo 
12. Joost van Gein Waterpolo 
13. Mark Nieuwenhuisen Waterpolo 
14. Martin Laan Waterpolo   secretaris Waterpolo 
15. William Panjer (Grietje van Duinen) Waterpolo 
16. Annemieke Neuteboom Spijker Waterpolo/Zwemmen 
17. Hans Knol Zwemmen 
18. Hans Kuyper Zwemmen   secretaris Zwemmen 
19. Leny Kamp Zwemmen 
20. Lilian Slagers Zwemmen 
21. Myrna Kleefstra Zwemmen 
22. Cornelis Scheltinga Triathlon 
23. Hilly Panjer Triathlon 
24. Johan Panjer Triathlon 
25. André van den Berg Triathlon 
26. Jörgen Hennekes Triathlon 

 
Afgemeld 

Mirjam Mensink 
Wijnand Luttikhuizen 
Truus Boogaard 
Ab Kok (kon niet inloggen) 


