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Jaarverslag 2018 – secretariaat / bestuur 
 
 
Samenstelling bestuur 
Bij de algemene ledenvergadering in 2018 is Martijn Schuring benoemd als voorzitter. Martijn was de afgelopen 2 
jaar al algemeen bestuurslid waarvan circa 1,5 een jaar interim-voorzitter. Annet is Vreeling is afgetreden als 
secretaris en haar inzet in de afgelopen jaren is enorm gewaardeerd. Annet zorgde op vele gebieden ervoor dat 
alles binnen de vereniging geregeld en op orde was. Arjan Hoeve is door de ALV herbenoemd als bestuurslid. In 
2018 is het niet gelukt om de vacature van secretaris ingevuld te krijgen. Daarmee was in 2018 de samenstelling 
van het bestuur als volgt:  
 
Voorzitter:  Martijn Schuring    
Penningmeester:   Mark Poelma   
Secretaris:  vacant 
Bestuurslid:  Robert de Vries    
Bestuurslid:   Arjan Hoeve   
Bestuurslid:    Fabian Compagner    
Bestuurslid:   Robert Hertogs    
  
Vergaderfrequentie 
Het bestuur heeft in 2018 volgens frequentie van eens per 6 weken overleg gevoerd en kwam voor de reguliere 
bestuursvergaderingen 7 keer bij elkaar. Daarnaast heeft er in diverse overleggen afstemming plaatsgevonden met 
de technische- en overige commissies. 
 
De algemene ledenvergadering is gehouden op 21 februari 2018. Tijdens de vergadering is Robin Wolbers 
benoemd als vrijwilliger van het jaar. Marijn Winters is bereid gevonden om het archief meer aandacht te geven en 
in te zetten in nieuwsberichten.  
 
Projecten en activiteiten  
In 2018 heeft het bestuur op een aantal onderdelen ingezet om te werken aan de continuïteit en toekomst van de 
vereniging. Dit betreft zowel een aantal praktische uitvoeringszaken alsmede een aantal beleidsinhoudelijke 
ontwikkelingen. De verschillende onderdelen worden hieronder kort toegelicht: 
 
 Nieuwjaarsreceptie  

Op 14 januari is de nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine van bad Hesselingen. De nieuwjaarsreceptie 
was druk bezocht en alle vrijwilligers zijn bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar met een speciale 
doppler in clubkleuren en met club logo.. Er was voor de leden een zeer gevarieerd programma met vrij 
zwemmen, een kleurplaatwedstrijd en een verloting. Ook is de nieuwjaarsbijeenkomst aangekondigd met een 
papieren nieuwsbrief, de watermug nieuwe stijl, die door veel leden en oud-leden zeer positief is ontvangen.  
 

 Speerpunten  
In 2018 heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd die verder uitgewerkt gaan worden in 
deeltrajecten. De speerpunten zijn onder andere gericht op vrijwilligers en badwater. Daarnaast zijn 
aandachtspunten benoemd zoals betrokkenheid vereniging / clubgevoel en algemeen beleidsplan.  
 

 Badwater 
Een van de belangrijkste aandachtspunten in 2018 was gericht op het beschikbare badwater. We hebben als 
bestuur vele mogelijkheden onderzocht om meer uren te krijgen. Zowel in bad Hesselingen als bij omliggende 
zwembaden. Helaas zijn de mogelijkheden voor meer uren heel beperkt. Dit past niet bij de ambities van onze 
vereniging en de toenemende regionale positie van onze vereniging. Dit laatste omdat steeds meer 
verenigingen uit omliggende dorpen moeten stoppen vanwege onvoldoende badwater en te weinig leden en 
trainers. Als bestuur waren we dan ook genoodzaakt om het beschikbare badwater opnieuw te verdelen zodat 
alle groepen zo evenredig mogelijk het bad kunnen gebruiken. Als bestuur benadrukken we wel dat we geen 
ideale situatie hebben kunnen creëren. Het tijdstip voor de zwemafdeling op de dinsdagmiddag/-avond is 
moeilijk te bemensen met trainers. Voor de afdeling waterpolo zijn de groepen te groot om alle jeugdleden te 
kunnen laten trainen waardoor de groep onder 9 maar één keer per week waterpolotraining kunnen krijgen en 
de overige leden op dinsdag slechts 45 minuten tot hun beschikking hebben. Ons streven is nog steeds dat dit 
een tijdelijke situatie is en dat we op termijn meer badwater tot onze beschikking krijgen. 
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 Ochtenduur 

In 2018 is de ochtendtraining voor alle leden gecontinueerd. Het gebruik van het ochtenduur is wisselend en 
met circa 10-15 betalende leden niet rendabel. We merken als bestuur dat het trainen op de ochtend vooral 
als een aanvulling wordt gezien en niet ter vervanging van het trainen op de drukke avonduren. Er zal blijvend 
geïnvesteerde moeten worden om het ochtenduur bekend en aantrekkelijk maken zodat het uur rendabel 
wordt en op termijn mogelijk een bijdrage kan leveren in het oplossen van het probleem aan beschikbaar 
badwater.  
 

 Financien  
Na jarenlang geen contributieverhoging te hebben doorgevoerd hebben we bij de ALV in 2018 moeten 
voorstellen om de contributie te verhogen. Deze aanpassing is goedgekeurd door de leden. Vervolgens 
hebben we als bestuur diverse acties uitgevoerd in 2018 om de vereniging financieel gezond te houden en 
toekomstbestendig te maken. Zo is er bij de gemeente extra subsidie aangevraagd voor opleidingen van 
kader, is er extra inzet gepleegd voor het verhogen van sponsorbijdragen en is er een financieel kader 
opgesteld.  
 

 VOG 
In sportend Nederland wordt er een in sterke mate ingezet op het inrichten van een veilig sportklimaat. Eén 
van de onderdelen van deze inzet is het stimuleren van sportverenigingen om te werken met verklaringen 
omtrent gedrag van vrijwilligers. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit kan 
worden opgemaakt dat het gedrag van potentiele vrijwilligers in het verleden geen bezwaar vormt voor het 
vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in ons geval een sportvereniging. Voor 
verkrijgen van dergelijke verklaringen moest voorheen per vrijwilliger een aanzienlijke vergoeding worden 
betaald aan de gemeente. Op basis van een landelijke stimuleringsregeling worden sportverenigingen in staat 
gesteld om deze verklaringen gratis te verkrijgen. Een sportvereniging moet hierbij wel voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Dit betreft het hebben van een vertrouwenspersoon en een vrijwilligersbeleid. Als bestuur 
hebben we er in 2018 hiervoor ingericht en is onze vereniging erkend als vereniging voor het verkrijgen van 
gratis VOG’s. De bedoeling is om in 2019 om voor alle vrijwilligers een VOG aan te vragen.   
 

Externe contacten 
Het bestuur heeft de contacten en relaties met o.a. Gemeente Meppel (subsidies, politiek en sport), Bad 
Hesselingen (huur trainings- en wedstrijdaccommodatie) goed onderhouden. Daarnaast is er in het kader van het 
zoeken naar badwater ook contact en afstemming geweest met omliggende zwembaden/verenigingen en de 
KNZB.  
 
Financieel in balans 
De financiële situatie van de vereniging is voldoende te noemen. Bij besluit van de ALV 2018 heeft er voor het 
eerst sinds jaren een verhoging plaatsgevonden van de contributie. 2018 is met een positief resultaat afgesloten en 
is er in tegenstelling tot de begroting geen opname gedaan uit het eigen vermogen. Door de hoogte van badhuur 
en de afhankelijk van subsidies blijft de financiele situatie van onze vereniging een belangrijk aandachtspunt. Zeker 
als we met oog op de toekomst een aantrekkelijke vereniging willen blijven. Dit laatste vraagt een sterk kader met 
een bijbehorende vergoedingen en het investeren in kwaliteit van onder materialen en PR/communicatie.  Een 
aantal belangrijke punten: 
 Subsidies veilig: voor zowel de zwemsportsubsidie (trainingen en wedstrijden) als voor de jeugdsubsidie 

(aantal jeugdleden < 12 jaar) zijn de aanvragen gehonoreerd en tot uitkering gekomen. Het niveau van de 
subsidies is gelijk gebleven aan de voorgaande jaren. De gemeente vergoedt nog steeds 60% van de kosten 
van de badhuur.  

 Kosten Bad Hesselingen: met een jaarlijkse indexering zijn ook de kosten voor de huur van het ‘zwemwater’ 
binnen redelijke grenzen gebleven. 

 De kascommissie heeft bij de ALV 2018 een positief oordeel gegeven over de financiële positie en 
huishouding van de vereniging.  

 
 
 
 
 
 
 


