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Betreft: Algemene Ledenvergadering 2021 

Plaats:  online via Teams vergadering, bestuur in het clubhuis  

Tijdstip: 22 maart 2021 van 19.30 – 21.00 uur 

Aanwezig:  in het clubhuis: Hans Bouwer, Martin Keijzer, Annelieke Papadaki, Mieke de Koning, 

Severine Bazuin, Amy de Bruin, Marja van Limbergen. De volgende leden zijn online 

aanwezig: 

 Ton de Bruin, Astrid Bouwer, Amir Pedor, Simona Vaman, Rieta vd Ende, Jens 

Foerster, Remco Wolff, Mariska van Egmond, Charl Boere, Ivo ten Broeke, Joost 

Uiterwijk, Wenda Uiterwijk, Gerrie Kortekaas, Rene Kortekaas, Corine Bouwer, 

Myriam Baars, Thonia Veldhoven, Jan Veldhoven, Yvonne de Bruin, Deborah de 

Bruin, Robbert Kalkman, Dick vd Berg, Ady Bouwer, Sandra Breet, Marc Nederlof, 

Guusta Stikelorum.  

Afwezig:   Marije Teunissen, Agnes Melis, Loes Visser 

 
De Algemene Ledenvergadering vindt, vanwege de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding 

van het coronavirus, plaats via Microsoft Teams. 

Leden zijn via de nieuwsbrief, via een advertentie in de Telstar en via Facebook op de hoogte 

gebracht van deze vorm en opgeroepen zich aan te melden. Iedereen die zich heeft aangemeld heeft 

een dag voor de vergadering een mail ontvangen met een link om toegang te krijgen tot de 

vergadering.  

 
1. Opening 

Hans opent de vergadering om 19.24. We zagen dat iedereen die zich had aangemeld en dus een link 

heeft gehad om in te loggen in de teams vergadering online was. Zodoende zijn we iets voor tijd 

begonnen. In verband met de avondklok moet de vergadering om 20.45 uiterlijk eindigen.  

Hans begint met een aantal spelregels om het online vergaderen wat te vergemakkelijken.  

Openingswoord Hans:  

 

 Hoeveel keer heb ik als voorzitter deze vergadering gedaan? Na heel wat zoeken is het mijn 

14e vergadering, en mijn 15e jaar wat ik inga als voorzitter van deze Super Vereniging. De 

leukste vereniging van heel Pijnacker en omstreken.  

 

Koorts.. 

Ja dat is het juiste woord voor 2020. Heel koud en dan weer heel warm. Bibberen en dan weer 

zweten, Stil staan en weer opstarten, In het water zijn en weer op het land trainen. En 

sommigen onder ons hebben al deze dingen ook letterlijk als een persoonlijke ervaring 

meegemaakt, ook geen feest. Kortom, 2020 is een jaar om snel te vergeten.  

 

Hoe is het dan nu in 2021? 

Zoals ik het nu kan zien: donkere wolken met een zonnetje. Ja, ik zie wel weer mooie en 

goede dingen ontstaan. Ik denk dat we er allemaal sterker uit komen, we zijn net gestart met 

de zwemlessen.. maar het is bijna april! Wat moeten we allemaal gaan inhalen? 

Niveau? Kracht? Gezelligheid? Saamhorigheid? Persoonlijk contact? Bestuur compleet? 

Ik denk dat we er allemaal naar uitkijken en wensen.  

 

Laat ik dan ook beginnen om iedereen een beter/gezonder/opener/gezelliger/sportiever/ … / …  

2021 toe te wensen, dat mag toch wel? Iemand een betere toekomst toewensen? 

 

Hierbij open ik de 51e algemene ledenvergadering van de Pijnackerse WaterVrienden! 

 

2. Mededelingen 

Hans vraagt vervolgens aan de vergadering of er nog agenda punten zijn aangedragen en of de 

volgorde van de agenda akkoord wordt bevonden. Er is 1 agenda punt ingebracht: het huldigen van 

jubilarissen.  
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Ook al is het leukste onderdeel van de vergadering, we hebben dit jaar besloten om dit onderdeel, 

gezien de maatregelen waar we ons aan moeten houden, niet op deze vergadering te doen. We zitten 

nog steeds met de 1,5 meter maatregel. Anders zouden zo veel mensen naar het clubhuis moeten 

komen, dat gaat simpelweg niet. Om bij de mensen langs te gaan was een optie, maar als bestuur 

hechten wij belang aan het in het zonnetje gezet te worden voor de leden van de vergadering. Om die 

reden hebben we besloten om toch dit onderdeel naar een later moment te verschuiven. Omdat alles 

nog erg onzeker is, kunnen we nu niet aangeven hoe dat er dan uit gaat zien.  

Verder zijn er geen mededelingen te doen. De agenda wordt vastgesteld.  

  

3. Verslag van de ALV 2020 

In 2020 werden we kort voor de datum dat we de ALV zouden houden geconfronteerd met een 

lockdown. Hierdoor was het ook niet meer mogelijk om de vergadering online te houden. Via de 

mail en de nieuwsbrief zijn de leden geïnformeerd over de belangrijkste zaken en kon er gestemd 

worden over de agenda punten. Dit is verwerkt in het verslag. Het verslag wordt met een enkele 

tekstuele wijziging vastgesteld.  

 

4. Inkomende post 

 Agendapunt van Astrid wat onder 2 is beschreven 

 Joost Uiterwijk stelt zich kandidaat voor het bestuur (niet als penningmeester maar als 

algemeen bestuurslid) 

 Aanmeldingen 

 afmeldingen 

 

5. Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag is 2 weken voor de ALV op de website geplaatst en is zodoende voor iedereen te 

downloaden geweest. Hans vraagt of er vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn op het verslag.  

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  

 

7. Financieel jaarverslag 

Severine doet verslag van het financiële jaar. De kascontrole commissie heeft een opmerking 

gemaakt tijdens de controle en Severine heeft deze gewijzigd. Het gaat om de speldjes die op 

voorraad liggen. Die worden op op de balans gezet, maar nog niet verwerkt. Dit betekent dat als er 

speldjes worden uitgereikt dit verwerkt moet worden in de boekhouding.  

Er is een fout van de NCS gecorrigeerd en er is minder reserve op “onvoorzien” begroot. Dit alles naar 

tevredenheid van de leden. De begroting en het jaarverslag worden vastgesteld.  

De leden verlenen decharge voor het gevoerde beleid.  

 

Verslag kas controle commissie 

Naar aanleiding van het bezoek van de kascontrole commissie heeft Severine aanpassingen 

gedaan: 

- Een deel van de gekochte speldjes is op de balans aan de voorraad toegevoegd en van de 

post representatie/promotie gehaald (€ 1500,-) 

- Er blijkt voor slechts 30 leden contributie te zijn afgedragen aan de NCS in plaats van voor 

300 leden. Dit betekent een aanpassing door het verschil als schuld van € 3645,- op de 

balans te zetten.  

- Er wordt minder reserve op “onvoorzien” gereserveerd 

 

 

8. Begroting 

De begroting wordt na een korte uitleg door onze penningmeester op een taalfoutje na 

vastgesteld.  

 

9. Bestuursvoorstel 1 

Het voorstel om de contributie voor alle leden gelijk te trekken naar € 35,- wordt unaniem 

aangenomen. 
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Bestuursvoorstel 2 

Dit voorstel gaat over het innen van zwemgeld, om dat in plaats van 4x per jaar te veranderen 

naar 10x per jaar. Dit leidt tot een aantal vragen vanuit de leden:  

Rieta: Ik verwacht dat vaker factureren echt tot veel meer werk leidt, vooral in de controle 

achteraf, of inderdaad betaald is.  

Voorzitter: we zetten in op automatische incasso. Het overgrote gedeelte gaat nu ook automatisch. 

Op dit moment zit er ontzettend veel werk in het factureren vooraf, dus dat is wel de reden 

waarom we willen gaan aanpassen. 

Jens: kan er verplicht worden tot automatische incasso? 

Voorzitter: verplichten kunnen we niet voor bestaande leden, we sturen er wel op aan. Een van de 

redenen waarom nu niet altijd voor automatische incasso wordt gekozen is door fouten in de 

nota’s. We verwachten dat dat met vaker factureren er minder fouten zullen zijn en dus vaker tot 

automatische incasso over zal gaan.   

Corine: is eventueel pinnen in de hal een optie? 

Voorzitter: idee kunnen we meenemen, heeft niet direct de voorkeur. 

Joost: wordt er korting gegeven wanneer er met automatische incasso wordt betaald?  

Voorzitter: idee kunnen we mee nemen.  

Corine: is het een idee om als beloning voor de automatische incasso kinderen 1x of 2x gratis te 

laten zwemmen? 

Voorzitter: zouden we moeten uitwerken.  

 

Over dit onderwerp hoeft niet gestemd te worden, het bestuur neemt de opmerkingen mee met de 

uitwerking van dit voorstel.  

 

Bestuursvoorstel 3 

Dit voorstel gaat over de kaderkorting die wordt gegeven voor vrijwilligers. Voorstel is om een 

korting te geven van € 237,- per jaar. Voor jeugdkader tot 16 jaar wordt 50% van het bedrag aan 

korting verleend. Ook hierop heeft de vergadering een aantal vragen:  

Rieta: waarom is gekozen voor de leeftijd van 16 jaar? 

Voorzitter: dit is de leeftijd dat assistenten de cursus lesgever zwemABC kunnen volgen. Hierdoor 

krijgen ze een diploma en meer verantwoordelijkheden en vervullen dan een andere rol dan 

wanneer ze bad-assistent zijn.  

Joost: waarom wordt dan over een leeftijd gesproken en niet over: “in bezit van diploma”? 

Voorzitter: we zullen dit tijdens onze eerste bestuursvergadering na de ALV bespreken 

Corine: de korting is vaak het voordeel van de ouders die de rekening betalen en niet van diegene 

die de arbeid verricht 

Voorzitter: dank, we zullen dit als mededeling mee nemen. 

Gerrie: waarom is er gekozen om alleen de voorzitters en de secretarissen van een commissie 

korting te geven? 

Voorzitter: dit is een besluit wat enkele jaren geleden is genomen. Daarbij zijn (bijna alle) 

kaderleden ook als lesgever actief waardoor we op zich niemand te kort doen.  

 

Algemene opmerking van de voorzitter: het bestuur besluit of iemand korting krijgt. De regels zijn 

alleen maar om richting te geven.  

Over dit onderwerp hoeft niet gestemd te worden, het bestuur neemt de opmerkingen mee met de 

uitwerking van dit voorstel. 

 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

Mieke de Koning 

Mieke is al enige tijd lid van het bestuur, op dit moment als afgevaardigde van de Activiteiten 

Commissie en als 2e penningmeester. Het bestuur is blij dat zij zich herkiesbaar heeft gesteld. 

Hans vraagt de vergadering in te stemmen met de herverkiezing van Mieke de Koning. Zij wordt 

unaniem herkozen.  
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Marja van Limbergen - Roos 

Marja is al jaren lesgever op de zaterdag, maar zij verzorgt ook al sinds het begin de 

nieuwsbrieven. Sinds enige tijd verzorgt zij ook de informatie op de website. Het bestuur is dan 

ook blij dat Marja zitting wil nemen in het bestuur. Hans vraagt de vergadering in te stemmen met 

toetreding van Marja van Limbergen tot het bestuur. Zij wordt unaniem gekozen. 

 

Joost Uiterwijk 

Joost heeft zich naar aanleiding van de oproep in de stukken van de ALV aangemeld als 

bestuurslid. Het bestuur is blij met extra kracht om taken op te pakken waar nu geen mankracht 

voor is. Hans vraagt de vergadering in te stemmen met toetreding van Joost Uiterwijk tot het 

bestuur. De vergadering stemt unaniem in waarmee Joost lid is geworden van het bestuur.  

 

Severine Bazuin 

Severine haar termijn loopt af en ze heeft vorig jaar al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 

In verband met andere werkzaamheden lukt de combinatie niet meer. Er heeft zich geen kandidaat 

gemeld om de positie van penningmeester over te nemen. Voordat Hans afscheidt kan nemen van 

Severine komen er eerst een aantal vragen:  

Wenda: is het een idee om de activiteiten die horen bij de penningmeester uit te besteden?  

Voorzitter: dit wordt op dit moment onderzocht. 

Wenda: waarom nu pas, het is toch al een lange tijd duidelijk dat er vanaf deze vergadering geen 

penningmeester meer is? 

Voorzitter: Dat klopt. We hebben met All United de afspraak dat zij voor ons het factureren kunnen 

overnemen. Dat moeten we ervaren.  

Wenda: misschien kan de functie kleiner gemaakt worden, verdeeld over meerdere personen, en 

misschien kan er duidelijk uitgelegd worden wat er precies van een penningmeester wordt 

verwacht.  

Voorzitter: dat is een goed idee, dat zullen we meenemen.  

 

Dan komt het moment waar Hans best een beetje tegenop ziet: afscheid nemen van Severine. 

Severine heeft het hele factureren geperfectioneerd, wat haar veel tijd heeft gekost. Ze heeft veel 

ideeën verwerkt in het facturatie systeem en het aantal openstaande nota’s is een heel eind terug 

gebracht. Met een mooi wijnpakket en de bekende bos bloemen is het moment dan toch daar.. 

Hans neemt namens het bestuur afscheid van Severine.  

 

11. Verkiezing kascontrole commissie 

Zoals gebruikelijk verlaat na deze vergadering de nr. 1 op de lijst van de commissie, in dit geval 

Dick v.d. Berg. Rieta v.d. Ende en Myriam Baars zoeken een reserve. Charl Boere meldt zich als 

enige kandidaat. De vergadering stemt in met Charl Boere als lid van de Kascontrole Commissie 

2021.  

 

12. Rondvraag  

Er zijn 2 personen die een digitaal handje opsteken:  

Ivo: wil graag het bestuur bedanken voor het certificaat dat hij heeft ontvangen 

Corine wil het bestuur bedanken dat deze vergadering binnen 1 uur is afgerond. Ze wil wel 

benadrukken dat dat alleen kon door alle uren aan voorbereidingen die er in hebben gezeten 

 

Hans bedankt beiden voor hun inbreng.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.29 uur met de mededeling dat de volgende Algemene 

Ledenvergadering zal zijn op 21 maart 2022. Nadat het clubhuis weer opgeruimd is kan het 

bestuur nog net op tijd naar huis voor de avondklok.  

  

 


