
Jaarverslag Bestuur 

 

Bestuurssamenstelling 

In 2020 bestond het bestuur uit: 

Naam:                                             Functie:                                             Einde termijn:                                                                         

Pieter Paul van Oerle                    voorzitter                                             2021 

Johan Selles                                   penningmeester                                  2022   

Carry Smits-Muijlaert                   secretaris                                             2022 

Monique van der Heide                vice-voorzitter                                     2021/afgetreden 

Sandra Hendriks                            algemeen bestuurslid                          2021/afgetreden 

Jeffrey Camphens                          algemeen bestuurslid                          2022/afgetreden 

Jeroen van Emmerik                      algemeen bestuurslid                          2022 

 

  Vergaderingen: 

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van Covid-19.Het bestuur heeft in 2020 10x een 

reguliere bestuursvergadering gehouden, waarvan 8x digitaal. 

In 2020 is er slechts 1x een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen waren 

vertegenwoordigd. Het geplande voorzittersoverleg van 16 maart ging niet door ivm de 

afgekondigde maatregelen. Ook mede hierdoor werd de ALV van 2020 verplaatst naar 18 

juni, en werd deze digitaal gehouden. 

In 2020 bestond het bestuur tot de zomervakantie uit 5 personen. Monique van der Heiden 

heeft na de zomer van 2020 haar taken neergelegd. Jeffrey Camphens had zich aangemeld als 

nieuw bestuurslid, en is tijdens de ALV voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ook hij is 

inmiddels gestopt als bestuurslid omdat dit voor hem niet te combineren viel met zijn 

trainingsschema. Jeroen van Emmerik is toegetreden tot het bestuur. 

Regelmatig is er overleg tussen de werkgroepen en het bestuur over mogelijkheden voor het 

opleiden van het kader. Dit zowel voor het niveau van het kader langs de badrand als voor 

veiligheid zoals EHBO. Voortdurend wordt er gekeken naar wat verplicht en mogelijk is om 

de kwaliteit van de vrijwilligers op een goed niveau te houden. Arthur Stricker verzorgde 

namens het bestuur de opleidingen van het kader. Arthur is hiermee gestopt na de 

zomervakantie van 2020.Wij zijn hard op zoek naar vervanging, deze taak wordt nu ingevuld 

door Johan. 

Het kaderkado was dit jaar een thermosfles met logo en een mondkapje, paars, eveneens met 

logo.  

Er was geen kaderuitje. 

 



 

Leden:  

Het ledental is gedaald, op 1 januari 2020 telde DWT 516 leden, op 31 december 463 Er zijn 

152 afmeldingen geweest en 100 aanmeldingen. 

-bij wedstrijdzwemmen vertrokken 24 leden  en kwamen er 12 bij, totaal 65 (-14) 

-bij waterpolo vertrokken 18 leden en kwamen er 18 bij, totaal 114 (-6) 

-bij synchroonzwemmen vertrokken 12 leden en kwamen er 2. bij, totaal 26 (-11) 

Het ledenaantal is met 31 gedaald in de sportsectoren (totaal nog 201 personen) en bij 

Superspetters, Uur U en Junior Pro nog 193 leden, 17 leden minder. We zijn als vereniging 

dan ook hard bezig om nieuwe leden te werven in alle sectoren. Er is inmiddels een mooie 

flyer ontwikkeld om rond te brengen in de nieuwe wijk rondom het zwembad en er komt een 

commissie ledenwerving. 

Gelukkig hebben we nog wel 111 vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. 60 van 

deze onmisbare vrijwilligers zwemt zelf niet maar zitten wel in het totaal aantal leden. 

 

Opleidingen:  

 

In 2020 hebben de opleidingen door de corona-maatregelen stil gelegen. In 2021 hopen we dit 

weer op te pakken.  

 

 

Sendenbeker: 

 

De Sendenbeker is in 2020 uitgereikt aan Pim Hendriks. 

 

Erelid/ lid van verdienste: 

 

Tijdens de ALV van 2020 is Johan Selles op voordracht van het bestuur door de ALV 

benoemd tot erelid. 

In december 2020 werd Yolanda Bouman benoemd tot Lid van Verdienste. 

 

SRO: 
 

We blijven onderhandelen met SRO over uitbreiding van zwemwater. Intussen is er een 

zwembadwerkgroep waarvan een vertegenwoordiger aanwezig is bij de klankbordwerkgroep 

zwemverenigingen en gemeente. Hier wordt o.a. gesproken over de ontwikkeling van een of 

twee nieuwe zwembaden. Plan is om dit over ongeveer negen jaar te realiseren. 

 

 

Dit jaar heeft het bestuur zich dus voornamelijk bezig gehouden met corona-gerelateerde 

zaken.  

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers weer hartelijk voor de inzet tijdens het afgelopen jaar! 

 

  Pieter Paul van Oerle 

   Johan Selles 

      Carry Smits-Muylaert 

          Monique van der Heide  

                     Sandra Hendriks 



                         Jeffrey Camphens 

                                 Jeroen van Emmerik 


