
Jaarverslag Bestuur 

 

Bestuurssamenstelling 

In 2019 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 

Sandra Hendriks                            algemeen bestuurslid                          2021 

 

  Vergaderingen: 

Het bestuur heeft in 2019 9x een reguliere bestuursvergadering gehouden. De werkgroepen 

schuiven niet meer aan bij onze vergaderingen, maar 1x per jaar bezoekt een bestuurslid de 

vergadering van de werkgroep waar hij of zij contactpersoon voor is. 

In 2019 is er 2x een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen waren 

vertegenwoordigd. Op deze vergaderingen wordt door iedere werkgroep een kort verslag 

uitgebracht van datgene waar de werkgroep op dat moment mee bezig is. Zo zijn de 

werkgroepen op de hoogte van elkaars activiteiten. Daarnaast komen algemene zaken aan bod 

zoals de website, SRO, sponsoring en het werven van nieuwe leden. 

In 2019 bestond het bestuur uit 5 personen. Tijdens de ALV werd Pieter Paul van Oerle 

gekozen als nieuwe voorzitter. Monique van der Heiden zal na de zomer van 2020 haar taken 

neer leggen. Jeffrey Camphens heeft zich  inmiddels aangemeld als nieuw bestuurslid, we 

stellen hem tijdens de ALV voor als nieuw bestuurslid. 

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 verzorgt 

namens het bestuur de opleidingen van het kader. Arthur heeft aangekondigd hiermee te 

stoppen na de zomer van 2020.Wij zijn hard op zoek naar vervanging. 

Wij hebben dit jaar weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. De opbrengst voor de club  

was € 493.70. 

Het kaderkado was dit jaar een weckfles met inhoud om een lekkere cake van te bakken.  

Het kaderuitje was een middag kegelen bij de kegelclub met borrel en hapjes. Dit was een 

zeer geslaagd kaderuitje. 

 



 

Website: 

De nieuwe website is inmiddels in gebruik, er wordt nog aan een paar kleine 

schoonheidsfoutjes gewerkt. 

Leden:  

Het ledental is gedaald, op 1 januari 2019 telde DWT 543 leden, op 31 december 523. Er zijn 

162 afmeldingen geweest en 109 aanmeldingen. 

-bij wedstrijdzwemmen vertrokken 29 leden  en kwamen er 23 bij, totaal 85 

-bij waterpolo vertrokken 16 leden  en kwamen er 9 bij, totaal 113 

-bij synchroonzwemmen vertrokken 7 leden en kwamen er 10 bij, totaal 35 

Het ledenaantal is met 10 gedaald in de sportsectoren en met 43 bij Superspetters, Uur U en 

Junior Pro. We zijn als vereniging dan ook hard bezig om nieuwe leden te werven in alle 

sectoren. 

Gelukkig hebben we nog wel 132 vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. 74 van 

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

 

Opleidingen:  

 

In 2019 zijn er weer een aantal leden/vrijwilligers met een opleiding bezig geweest.  

Een aantal leden hebben hun EHBO diploma gehaald na een cursus in het clubhuis, anderen 

hebben de herhalingscursus gevolgd. 

 

 

Sendenbeker: 

 

De Sendenbeker is in 2019 uitgereikt aan Michel Wigbers. 

 

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 tien jaar te realiseren. 

 

 

Dit is een greep uit de zaken waarmee het bestuur zich in 2019 heeft bezig gehouden. 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 


