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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. Als bijlage bij deze notulen is de 
presentielijst opgenomen. 
 
De vergadering wordt door de voorzitter (Ritsert Flim) geopend om 20:03 uur met een warm welkom 
en de opmerking dat het wederom 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 
De binnengekomen schriftelijke vragen komen aan de orde bij de rondvraag, verder ook geen 
ingekomen stukken die in de ALV behandeld zouden moeten worden. 

 
3. Notulen ALV 2021 

De notulen van de ALV 2021 op 9 maart 2021 zijn beschikbaar gesteld op de website van Aquapoldro. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden gearresteerd. 

 
4. Vaststelling jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 

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. 
 
Wijnand Luttikhuizen valt op bij het verslag van zwemmen dat de trainers niet zijn genoemd in de 
verslagen. Wendy Luttikhuizen ontbreekt als stagiair CIOS MBO4 niveau. Survival 123 is ook niet 
genoemd. De insteek is om zo min mogelijk namen te noemen en algemene waardering uit te 
spreken. Hiermee voorkom je dat iemand vergeten wordt. 
 

5. Financieel verslag 2020 
a. Behandeling en vaststelling 

Ester Buiting licht de resultatenrekening en balans toe. De aangeschafte ‘paskleding’ is als extra 
post opgenomen. Aangezien er door Covid19 minder gezwommen kon worden is het badgeld 
verrekend (was zo’n 50%). De Grote Clubactie heeft, dankzij de inzet van veel jonge 
waterratten, veel meer opgebracht. 
De cursussen voor de 4 nieuwe Officials van Zwemmen die vorig jaar zijn opgegeven en pas dit 
jaar worden gegeven door KNZB zijn al meegnomen. 
 

b. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Vincent de Vries, Hans Knol en Jörgen Hennekes. Reserve is Tineke 
van den Top. Het verslag is voorgelezen en wordt na de vergadering op de website toegevoegd. 
Algemeen is de commissie van mening dat alles prima op orde is. 
Op basis hiervan verleent de vergadering het bestuur unaniem décharge voor het gevoerde 
financiële beleid. 

 
6. Bestuursverkiezingen 

In 2022 zijn volgens rooster aftredend: Ton Gloudemans (secretaris) en Herbert de Groot (Triathlon). 
Niet herkiesbaar is Herbert de Groot, er is geen aanmelding voor vervanging en voorlopig zal Andries 
Langedijk de voorzittersfunctie a.i. vervullen. Ton Gloudemans is herkiesbaar en wordt unaniem voor 
een volgende periode herkozen. 
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7. Begroting 2022 

a. Bespreking begroting 
Ester Buiting licht de begroting toe. De verrekening TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport 
Organisaties) is wel genoemd, maar bewust niet meegeteld. De vraag is of de totaaltelling dan 
nog wel klopt. Ester Buiting gaat dit in een aanpassing verduidelijken. 
 
Na 3 positieve jaren gehad te hebben mag het geld weer ten behoeve van de verenging worden 
besteed, bijvoorbeeld een uitgesteld jubileum. 
 

b. Vaststelling contributie en badgeld 
De tariefsverhoging 2022 is gebaseerd op de indexering door de zwembaden en de KNZB. De 
leden gaan akkoord met de nieuwe tarieven. 
 

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

d. Benoeming nieuwe kascommissie 
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. 

 
8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup” 

Al 17 jaar staat zij als vaste waarde aan de rand van het zwembad. Zij doet altijd in stilte mee. 
Voldoende reden voor het bestuur om de Koester je Kader Cup 2022 uit te reiken aan Ingrid Veldhuis. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn twee vragen binnengekomen van Annemieke Neuteboom Spijker. 
1 – Graag meer doen met Social Media, probeer hiermee een groter publiek te bereiken. 

In het bestuur willen we graag een communicatie portefeuille hebben met een apart bestuurslid. 
Louis op den Brouw wil wel adviserend optreden, maar niet uitvoerend betrokken zijn. Bij 
Zwemmen is Bernadette Baron al actief, bij Waterpolo is dit door enkele damesleden opgepakt. 
Triathlon heeft eigen pagina’s. 
De discussie ontspint zich over de vraag of we één uitstraling en dus account willen over alle 
afdelingen of dat we ieder voor zich laten begaan. 

2 – Hoe bevalt de werkwijze omtrent de nieuwe kleding. 
Algemeen is men tevreden. Er ontspint zich ook hier een discussie over het stimuleren of verplicht 
stellen van clubkleding bij competitie en wedstrijden. Diverse ideeën worden genoemd zoals een 
ruilbeurs voor overtollige kleding, eventueel een soort Marktplaats op de website. Voor leden 
met een smalle beurs kan overwogen worden om leenkleding beschikbaar te stellen. We spreken 
af dat elke afdeling gaat bekijken of en welke kleding verplicht gesteld kan worden (wat is 
accpetabel). 
Een tweede discussie naar aanleiding hiervan gaat over het financieel kunnen deelnemen van 
iedereen aan de vereniging. We doen al mee met Stichting Leergeld. In het bestuur zullen 
individuele gevallen besproken worden waarbij wel opgepast moet worden voor ‘scheve ogen’.  

 
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. Volgend jaar gaan we weer voor 
fysiek. 
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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   voorzitter a.i. 

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

 
Leden 

6. Bep Kamp Waterpolo 
7. Joost van Gein Waterpolo 
8. Bianca Laan Waterpolo   2e secretaris Waterpolo 
9. Martin Laan Waterpolo   secretaris Waterpolo 
10. Dennis Slagers Waterpolo 
11. Leny Kamp Zwemmen 
12. Hans Kuyper Zwemmen   secretaris Zwemmen 
13. Lilian Slagers Zwemmen 
14. Vincent de Vries Zwemmen 
15. André van den Berg Triathlon 
16. Janine Herweijer Triathlon 
17. Kees van Keulen Triathlon 
18. Martin Koopman Triathlon 
19. Andries Langedijk Triathlon 
20. Hilly Panjer Triathlon 
21. Johan Panjer Triathlon 
22. Hinke van Wezep Triathlon 


