
Algemene ledenvergadering 1 maart 2017 
Afwezigen: Edwin Koelink, Robert de Vries, Arjan Hoeve, Barend Eikelenboom, Owen Bohemen en 
Peter vd Spek. 
 
1. Opening en mededelingen 
Welkom door vice-voorzitter Martijn Schuring. Voorzitter Edwin Koelink is verhinderd, waardoor 
Martijn zijn rol waarneemt. 
Geen toegevoegde agendapunten. 
 
2. Vragen 
Mathilde Wever – kan er iemand meedoen als speler bij waterbasketbal? 
 
3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen ALV 2016 
Hannie Peeters vraagt naar de stand van zaken betreffende het handboek. Het handboek is klaar en 
vastgesteld in het bestuur. Handboek moet alleen nog gepubliceerd worden. 
Notulen worden vastgesteld. 
 
5. Goedkeuring jaarverslagen 
a) afdeling zwemmen 
Geen vragen en/of opmerkingen; hopen op handhaving E-competitie, dringend op zoek naar officials 
(moeten hiervoor zelfs wedstrijden afzeggen), nog op zoek naar TC-leden. Jaarverslag wordt 
vastgesteld. 
b) afdeling waterpolo 
Jaarverslag wordt vastgesteld. 
Richard Kamphuis geeft korte toelichting. Sinds vorig jaar gestart als voorzitter, voortvarend van start 
gegaan. Gisteren gehoord dat er met onmiddellijke ingang een TC-lid per direct stopt. Nu nog met 3 
TC-leden. Dringend op zoek naar nieuw TC-lid. 
c) afdeling tweeka 
Jaarverslag wordt vastgesteld. 
d) secretariaat bestuur 
Jaarverslag wordt vastgesteld. 
e) ledenadministratie 
Vorig jaar een lichte groei geconstateerd in het ledenaantal. Positieve ontwikkeling. 
Jaarverslag wordt vastgesteld. 
f) sponsor commissie 
Jaarverslag wordt vastgesteld. 
g) activiteitencommissie 
Richard Kamphuis wil activiteitencommissie meegeven om eens te kijken naar het programma. Is er 
voldoende integratie?  
Jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
Korte terugblik 2016: 

✓ De vereniging is stabiel 
✓ Stijging van het aantal actieve leden met 11 
✓ Lichte groei van alle afdelingen 
✓ Nieuw voorzitterschap TC waterpolo en nieuwe hoofdtrainer 



✓ Bestuur fors uitgebreid (5 nieuwe bestuursleden), nog op zoek naar nieuwe voorzitter. 
✓ Sponsoring blijft achter bij verwachting 
✓ Toename aantal jongere zwemmers 
✓ Wisselende successen waterpoloteams 
✓ Goede opbrengsten uit georganiseerde activiteiten 
✓ Scorebord met succes vervangen 
✓ Eerste City Swim Meppel groot succes dankzij inzet vrijwilligers MZPC De Reest 
✓ Samenvoeging met de Zwerfkei 

 
h) financieel verslag penningmeester  
Penningmeester loopt de begroting en realisatie per 31/12/2016 door 
Saskia Dijkhuis: Verbaasd dat de KNZB bijdrage lager is dan begroot, hoe kan dit? Zal waarschijnlijk te 
maken hebben met een lager aantal leden. 
Penningmeester loopt de resultaatrekening per 31/12/2016 door 
Geen op- en aanmerkingen. 
i) verslag kascommissie  
Namens de kascommissie doet Richard Kamphuis verslag. ‘We zijn van mening dat deze stukken een 
getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. We 
complimenteren het bestuur en in het bijzonder de penningmeester - Gerard Graafsma - met de 
zorgvuldige en overzichtelijke boekhouding en het goede financiële beleid dat wordt gevoerd. Tot 
slot concluderen we dat MZPC De Reest er financieel goed voor staat.  
We adviseren de Algemene Ledenvergadering het bestuur en de penningmeester decharge te 
verlenen van het financiële beleid in 2016 en de gepresenteerde jaarrekening. 
Complimenten voor de penningmeester.’ 
 
6) Benoeming kascommissie  
Marcel Schuring kon dit jaar niet de kascontrole doen, daardoor heeft de reserve Jacob Voogt de 
kascontrole gedaan. Jacob Voogt is volgend jaar nogmaals beschikbaar voor de kascommissie, samen 
met Marcel Schuring.  
Hannie Peeters stelt zich beschikbaar als reserve, wil daarna niet instromen in de kascommissie. 
Het bestuur bedankt Richard Kamphuis voor zijn bijdrage in de kascommissie. 
 
7) Vaststellen begroting en contributie 2017 
Penningmeester en vice-voorzitter lichten de begroting van 2017 toe.  
Carla Vonk: Is er rekening gehouden met de kosten van integratietoernooi en de toernooien van de 
Zwerfkei? Ja, dit is opgenomen in de begroting. 
Richard Kamphuis: Waar zitten de vrijwilligersvergoedingen voor de trainers in? In de afdelingen. 
Hannie Peeters: Beetje vertekend beeld over de uitgaven van de afdeling zwemmen. Bij de begroting 
voor 2015 was van te voren al ingeschat dat dit niet dekkend zou zijn. 
Hannie Peeters: Nu gestart met pilot van de ochtendtrainingen, is dit al meegenomen in de 
begroting? Nee 
Jack van Spronsen: Het bedrag van de KNZB is gesteld op € 12.800. Is dit niet aan de lage kant, ook nu 
de leden van de Zwerfkei erbij zijn gekomen? Bestuur concludeert dat de bijdrage inderdaad te laag 
is ingeschaald.  
 
Afdelingen zullen per kwartaal geïnformeerd worden over hun begroting. 
 
Zien als bestuur geen noodzaak om de contributie te verhogen. Bij deze vastgesteld. 
Dhr. H. de Kruys: Wat wordt de contributie voor de leden van de Zwerfkei? Bij de fusie is afgesproken 
dat de hoogte van de contributie van de leden van de Zwerfkei niet zal wijzigen. Mocht er eventueel 
wel een tekort ontstaan dan zal de Stichting hierin bijdragen. 



 
Richard Kamphuis: Misschien is het goed om voor extra financiële middelen ook te denken aan extra 
sponsoring. Bestuur geeft aan dat ze zich hier bewust van zijn, maar dat het ook een lastig punt is. In 
het nieuwe beleidsplan wordt hier ook aandacht aan besteed. 
 
8) Beleidsonderwerpen 
Beleidsplan 2017-2021 
Missie & visie: blijft onveranderd.  
3 doelstellingen geformuleerd, waar we komend jaar als bestuur mee aan de slag willen: 
1) Tussen 230 – 250 leden blijven om een gezonde club te blijven. Streven is om elk lid minimaal 2 
uur per week te kunnen laten trainen.  
Start gemaakt met de pilot ochtendtrainingen. 
Robert de Vries en Robert Hertogs pakken deze doelstelling samen op. 
2) Beleid en uitvoering. Goede manier van sturing zoeken, wisselwerking tc’s en bestuur.  
Martijn Schuring en Arjan Hoeve pakken dit op. 
3) Betrokkenheid bij de vereniging. Dit is waarschijnlijk ook van invloed op de vrijwillige inzet van 
leden. 
Annet Vreeling en Fabian Compagner pakken dit op.  
 
Vanuit de leden wordt aangegeven dat de betrokkenheid van de leden en ouders de laatste jaren 
zichtbaar is afgenomen. Dit is ook het bestuur opgevallen. 
 
Saskia Dijkhuis: Wat heeft de belactie opgeleverd? Wisselend resultaat. Voor City Swim een aantal 
actieve vrijwilligers geworven. Wel enthousiaste reacties, maar uiteindelijk zijn mensen toch weer 
afgehaakt.  
Saskia Dijkhuis: Vanuit omliggende verenigingen wordt jaloers naar onze vereniging gekeken. Dit 
heeft toch te maken met onze enthousiaste vrijwilligers. 
Maarten Beenen: De Zwerfkei is een hechte vereniging. Wordt de suggestie gedaan om een enquête 
te houden. Bestuur geeft aan dat in het verleden is gebleken dat hier weinig respons op komt. 
 
9) Aftreden en kandidaatstelling bestuur 
a) voordracht nieuwe bestuursleden: Mark Poelma (penningmeester). 
Mark stelt zich kort even voor, heeft twee zwemmende dochters en wil graag zijn steentje bijdragen. 
De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming. 
b) Rooster van aftreden: Gerard Graafsma, niet herkiesbaar.  
Martijn bedankt de penningmeester voor zijn inzet.  
 
10) Vrijwilligers aan de top! 
Het bestuur draagt Melanie Voogt voor als erelid. 
Het bestuur draagt Hannie Peeters voor als lid van verdienste. 
 
In het nieuwe waarderingen- en vrijwilligersbeleid is opgenomen dat er jaarlijks een vrijwilliger van 
het jaar wordt benoemd. Dit jaar heeft het bestuur Trudy van Dijk benoemd als Vrijwilliger van Jaar 
2017. Helaas is Trudy, vanwege omstandigheden, niet aanwezig. Maar we zullen zorgen dat de 
oorkonde en attentie bij haar komen. 
 
11) Rondvraag 
Mathilde Wever heeft gevraagd of er leden zijn die ondersteuning kunnen geven bij spelen van 
wedstrijden van de Zwerfkei. Regels schrijven voor dat er 1 valide speler mag meedoen. 
18 maart is de eerste wedstrijd in Delfzijl.  
 



Shirts voor de Zwerfkei; Annet Vreeling zal dit samen met Mathilda Wever oppakken. Streven is om 
voor de start van het nieuwe seizoen alle leden van de Zwerfkei te voorzien van een shirt. 
 
Melanie Voogt: In 2016 zijn twee clinics georganiseerd.  Eén van de clinics is betaald door Stichting 
Grote Broer. Dit is nooit ergens benoemd, maar onze dank gaat uit naar Stichting Grote Broer voor 
deze bijdrage.  
Hannie Peeters geeft aan dat clinics ook via sporters geregeld kunnen worden, is dan goedkoper.  
Gerard Graafsma geeft aan dat inmiddels alle leden betalen via automatische incasso. Een positieve 
ontwikkeling! 
 
Website: Nieuwe website staat klaar. Informatie van de afdelingen moet nog geactualiseerd worden. 
 


