
 
 
 
 
 

26 augustus 2021 Algemene Leden Vergadering 1 van 4 

 
 

 
 
 
Notulen 90e ALV De Watertrappers    26 augustus2021 
Locatie : Clubhuis en digitaal 
Tijd  : 20.00 uur 
Aanwezig  :  Pieter Paul van Oerle (voorzitter) 
                         Johan Selles (penningmeester) 
    Carry Smits-Muylaert (secretaris) 
                          
       
Notulist : Carry Smits-Muylaert 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
Sabine Govers 
Femke Pabst 
Bianca Beijer 
Jeroen van Emmerik 
Ineke Rohling 
 
. 
Aanwezige leden: 
Fysiek: 
George Kalous 
Thijs Weustink 
Boris Schotman 
David de Loor 
Truus Muijlaert 
Yvette Roozen 
Sabine Roozen 
Iris Pethke 
Toos Goedkoop 
Pim Hendriks 
Mitchell Hupkens 
 
Digitaal: 
Inken Wemheuer 
Anke Nulkes 
Mieke Goedkoop 
Anne Beumer 
Paul Zuiderduin 
Eddy Roosen 
Jeroen Loerakker 
Deborah Thoolen 
Mary Hogenes 
Ronnie Westerhoven 
Tijmen Wender 
Brigit van Schie 
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Opening bestuursvergadering 
Pieter Paul heet iedereen welkom bij de ALV van 2021. 
 

1.Ingekomen stukken en mededelingen 
Afgelopen jaar zijn overleden: Joke Schornagel, Ok van Batenburg, Diny Zandvliet en 
Yolanda Bouman, allen leden van verdienste of ereleden. 

 
2.Notulen 89eAlgemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2020 

De notulen worden samen met de leden doorgenomen. 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld. 
 

3.Bespreking jaarverslagen 
De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezigen door en vraagt of er opmerkingen 
zijn.  
 

 Werkgroep clubhuis 
                   Geen opmerkingen 

 Werkgroep leszwemmen 
                   Geen opmerkingen 

 Werkgroep synchroonzwemmen 
                    Geen opmerkingen 

 Werkgroep waterpolo 
Geen opmerkingen 

 Werkgroep wedstrijdzwemmen 
Vraag: het beleidsplan loopt tm 2021, wordt er gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan? Antwoord: prioriteit heeft het zoeken naar een hoofdtrainer, die kan 
dan een beleidsplan schrijven. 

 Bestuur 
                   Geen opmerkingen 
 
Pim Hendriks complimenteert het bestuur en de werkgroepen met hun getoonde inzet in dit 
lastige coronajaar. 

 
4.Financiële verslagen en verslag van de kascommissie. 
De penningmeester neemt het woord en bespreekt het verslag met de aanwezigen. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
 
-Kascommissie 
De kascommissie is bij elkaar gekomen, bestaande uit  Yvette Roozen en Mieke Goedkoop 
om de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020 te controleren. 
De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële administratie op orde is en stelt de 
ALV voor om decharge te verlenen voor het financiële beleid over het boekjaar 2020. 
 
De ALV neemt dit advies over. 
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           5.Benoeming nieuwe kascommissie 
De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar 2021 uit: 

 Mieke Goedkoop 

 Mitchell Hupkens 
 

Er wordt een derde persoon aangesteld als reserve, nl. Pim Hendriks. 
 
 
       6.Bestuurssamenstelling 

 
 -Voorzitter Pieter Paul van Oerle              2021  

- Secretaris Carry Muylaert                        2022  
- Penningmeester Johan Selles                 2022  
- Algemene lid: Jeroen van Emmerik         2023 
- Algemeen lid: Bianca Beijer                     2023 
 
Pieter Paul wil zijn termijn verlengen, in 2020 zijn Monique van der Heiden en Sandra 
Hendriks gestopt met hun werkzaamheden voor het bestuur. 
 
 
         7.Sendenbeker 
De Sendenbeker is dit jaar uitgereikt aan David de Loor, zeer verdiend. Johan laat een foto 
zien van de uitreiking. David heeft zich al vele jaren in allerlei functies ingezet bij waterpolo. 
Momenteel is hij voorzitter van de polocommissie.  
David krijgt de beker nogmaals overhandigd, nu gegraveerd.  
 
        8.Begroting 
Johan bespreekt de begroting en legt uit dat deze begroting voor een deel giswerk is ivm met 
de coronacrisis. Een contributieverhoging is dit jaar niet nodig. 
 
 
        9.Aanpassingen in het huishoudelijk reglement 
Er moeten aanpassingen gedaan worden in het huishoudelijk reglement ivm nieuwe regels 
nav de wet toezicht rechtspersonen en bestuur (WBTR) 
 HR punt 3.6 wordt aangevuld met: de penningmeester dient bij iedere bestuursvergadering 
het bestuur op haar verzoek inzage te geven in de bankrekening. Het bestuur hanteert het 
vier-ogen principe bij overboekingen boven een door het zittende bestuur te bepalen bedrag. 
Verder wordt toegevoegd: punt 3.11 tegenstrijdig belang 
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een 
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de rechtspersoon 
en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden 
genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. 
 
De ALV gaat akkoord met deze aanpassingen. 
 
In de loop van dit jaar zullen er nog aanpassingen aan de statuten voorbereid worden. Deze 
zullen volgend jaar tijdens de ALV aan de leden voorgelegd worden. 
 
10. Beleid 
Het bestuur werkt aan een nieuw beleidsplan. Pieter Paul licht dit toe. 
Er wordt gekozen voor een aantal speerpunten waarop het beleid gericht is: 
 
 



 
 
 
 
 

26 augustus 2021 Algemene Leden Vergadering 4 van 4 

 
 

- relatie met SRO en de gemeente, we zijn op de goede weg met de zwembadcommissie. 
Een goede relatie is belangrijk bij de verdeling van badwater en bij de plannen voor een 
nieuw zwembad. 
-leden werven, er is geflyerd en dat heeft al een aantal leden opgeleverd, maar er moet 
meer gebeuren. Thijs, Johan en Jeroen werken aan een plan 
-leden behoud, zeer belangrijk dat de sfeer goed is. We willen het jeugdbestuur weer nieuw 
leven inblazen om vooral leuke dingen te organiseren. Het zomerkamp was zeer geslaagd, 
het is de bedoeling dat er meer zulke verenigings-brede activiteiten komen. 
-externe middelen: sponsoren werven, sponsorclicks promoten, grote clubactie. Er zou 
bijvoorbeeld een sponsorcommissie kunnen komen. 
 
Als suggestie wordt nog genoemd dat het nuttig kan zijn om een duidelijk profiel van de 
vereniging te benoemen en dat meer te promoten. 
Social media moeten ook wat meer ingezet worden om met name de jeugd te bereiken. 
 
 
12. Sluiting 
 
Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 
21.40u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


