
                                                                                                     

 

Notulen Algemene ledenvergadering 9 april 2021 

 

Zwem- en waterpolovereniging “De Brabantse Dolfijnen” 

 

Aanwezig bestuur: 

Jeroen Quinten (Voorzitter), Wout van Dijk (Penningmeester), Robin Vervoort (TC waterpolo),  

Renate Quinten (Activiteitencommissie), Heidi Huizen(secretaris) 

Aanwezig  leden: 

Elsje Struylaart, Martijn Bolt, Ingrid Dijkstra, Paul Groenland, Desiree Groothelm, Hans 

Groothelm, Paul van Hoef, Bart van Hooydonk, Emmy van Kessel, Henk van Kessel, Kelmar 

van Meurs, Jesco van Meurs, Bart Ophorst, Rick Ophorst, Miriam Ophorst, Peter Spijkerboer, 

Janny Spijkerboer, Ingrid Verstegen, Lindsey van Roosmalen, Vivan Renders, Sven de Neve, 

Judith Rombouts, Erik Huizen, Danielle de Neve, Noortje Huizen, Merije van Berlo, Ingrid 

Wouters, Marc Dankers, Michelle van Kuijk, Natsagbadam Bekhbat, Marc Bunkers, Lisanne 

Vervoort, Stijn Rombouts, Merijn Verhaege. 

Huishoudelijke mededelingen 

Allereerst heet ik iedereen van harte welkom op de digitale jaarvergadering van DBD. Het is 

mijn eerste jaarvergadering als voorzitter en die is in een, ten minste voor mij, niet 

alledaagse omgeving. De locatie is me meer dan bekend, want ik zit op mijn werkkamer en 

daar breng ik, behalve in mijn bed, zo ongeveer de meeste tijd door, maar vooral het digitale 

vergaderen met deze aantallen is nieuw voor mij. Uiteraard heb ik, net als zovelen, mijn 

cursussen digitaal gevolgd en zijn de bestuursvergaderingen digitaal geweest, maar dat is 

toch anders. Bij de bestuursvergaderingen bijvoorbeeld zijn we met vijven wat veel 

overzichtelijker is. Daarom hebben we een paar huishoudelijke mededelingen over hoe we 

willen vergaderen: 

• We willen de vergadering opnemen zodat we een nog betere verslaglegging kunnen 

doen. Na het uitwerken van de notulen zal de opname verwijderd worden. Ik vraag 

zo meteen of er mensen zijn die daar bezwaar tegen hebben. 

• Ik wil iedereen vragen de microfoon uit te zetten zodat we zo min mogelijk ruis op de 

lijn krijgen. 

• We hebben besloten dat we geen gebruik gaan maken van de chat-functie. Het is 

voor ons, omdat wij als bestuur ook niet bij elkaar zitten, lastig om alles bij te houden 

en daar op te reageren. Daarom willen we jullie vragen om, als er vragen zijn, het 

handje te gebruiken. Wij hebben met het bestuur onze bestuursapp open staan 



zodat we elkaar erop kunnen wijzen als er mensen willen reageren. We noemen dan 

je naam als je een vraag wil stellen. 

• Omdat we als bestuur niet bij elkaar zitten, kan het voorkomen dat we de 

vergadering een enkele keer tijdelijk schorsen of even te overleggen. 

Dan nu allereerst de eerste vraag en reageer aub met de handjes: Zijn er mensen die 

bezwaar hebben als we de vergadering opnemen? Als we handjes zien dan betekent het 

dat je bezwaar hebt. 

Als niemand bezwaar heeft, dan gaan we de vergadering opnemen.  

 

1. Opening 

 

Het zijn rare tijden. Van de ongeveer 6 maanden dat ik voorzitter ben, hebben we meer 

dan de helft van de tijd niet kunnen of mogen zwemmen omdat het zwembad op last van 

de overheid gesloten was en nog steeds is als gevolg van de COVID-19 pandemie. Leuk is 

anders. Het is daarom ook een beperkte terugblik met gemengde gevoelens. 

Allereerst wil ik benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Ik ben blij met alle leden en 

ouders die zich vrijwillig voor onze vereniging inzetten. We kunnen alle hulp natuurlijk 

goed gebruiken. Een verenging staat en valt bij de medewerking van de leden. Zonder de 

handjes langs de badrand is de vereniging nergens. Gelukkig hebben we diverse leden die 

zich in meer of mindere mate inzetten voor de vereniging. Vanaf deze plek wil het 

bestuur iedereen hartelijk danken voor hun inzet! 

In de periode voor mijn voorzitterschap was ik al bij het bestuur betrokken als “aspirant 

bestuurslid”, maar daarvoor ook. Ik heb namens de vereniging diverse gesprekken 

gevoerd met o.a. het ZIB en Gemeente Best. De meeste van deze gesprekken gingen over 

subsidie (een structureel verhaal dat al ver voor de pandemie was ingezet) en later de 

compensatie in verband met de COVID-crisis. Ik heb deze gesprekken als positief en zeer 

constructief ervaren, zowel vanuit het ZIB als vanuit Gemeente Best. Hierover is al in 

eerdere nieuwsbrieven geschreven. 

We krijgen sinds vorig jaar al meer subsidie, maar nog steeds niet op het niveau dat we 

graag zouden willen en wat eerlijk zou zijn ten opzichte van andere sportverenigingen. 

Daarom zullen deze gesprekken de komende periode door gaan. 

In december heeft iedereen in de krant kunnen lezen dat we compensatie zouden krijgen 

van Gemeente Best vanwege de corona pandemie. Omdat wij in een particulier bad 

zwemmen en niet in een bad van de gemeente dreigde zowel wij als het ZIB tussen wal 

en schip te raken en nergens voor in aanmerking te komen. Gelukkig heeft gemeente 

Best hier wel op ingesprongen en hebben diverse verenigingen die niet in aanmerking 

zouden komen voor de regelingen, gecompenseerd, waaronder ons.  

 



Het heeft daarna nog even geduurd, maar vanuit de gemeente is in februari uiteindelijk 

een substantiële tegemoetkoming gegeven voor de kosten die we in de eerste lockdown 

(maart-mei) hebben gehad. Deze was in december al mondeling toegezegd, maar pas in 

februari hebben we daar definitief duidelijkheid over gehad. Bij het verslag van de 

penningmeester zal hier uitgebreider op in worden gegaan.  

De gesprekken met het ZIB en Gemeente Best zullen een vervolg krijgen om de toekomst 

van de vereniging zo goed mogelijk te waarborgen.  

Er is de komende tijd nog veel werk te verzetten want het ledenbestand is o.a. door de 

pandemie fors terug gelopen en de aanwas van nieuwe leden was er begrijpelijk niet. We 

zullen de komende periode met zijn allen hard moeten werken en de schouders er onder 

moeten zetten om de vereniging weer op volle sterkte te krijgen. Dat zullen we met zijn 

allen moeten doen. De komende tijd zullen we gaan gebruiken om plannen te maken hoe 

we meer leden kunnen werven. Misschien moeten we meer out of de box gaan denken 

en is jouw visie van toegevoegde waarde. Wil je meedenken, meehelpen of heb je daar 

ideeën over, laat het ons dan alsjeblieft weten. 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het ZIB weer open kan. Een alternatief zou 

het buitenbad De Dolfijn kunnen zijn. Al enige tijd zijn er gesprekken met Gemeente Best 

over het buitenbad. We hebben de druk opgevoerd om te kijken of we zo snel mogelijk 

gebruik kunnen gaan maken van het buitenbad zolang het ZIB nog niet open mag. Twee 

weken geleden ben ik gaan kijken hoe het er bij ligt. Er werd volop onderhoud gepleegd. 

Helaas zullen de werkzaamheden pas eind van deze maand afgerond worden, waardoor 

het zwembad niet eerder dan 1 mei open kan. We balen verschrikkelijk van deze situatie, 

maar beseffen ons ook dat ze geen ijzer met handen kunnen breken. De gemeente is 

gelukkig verder heel meewerkend en meedenkend en ik heb goede hoop dat we vanaf 1 

mei kunnen starten met zwemmen, of binnen of buiten. Voor het zwemmen in het 

buitenbad moeten we nog wel inventariseren of er mensen zijn binnen de vereniging met 

een EHBO diploma die op de badrand toezicht willen houden. Dat zullen we op korte 

termijn gaan doen. 

 

Ten slotte beseffen we ons dat het rare tijden zijn. In enkele nieuwsbrieven hebben we 

jullie op de hoogte gehouden van zaken die spelen, de laatste was echter al weer in 

januari. Omdat we niet op het zwembad komen is het, en dan spreek ik met name voor 

mezelf, lastig om voeling te houden met de leden. We hebben, net als het kabinet, zaken 

op moeten pakken die nieuw zijn voor ons vanwege de corona pandemie en waar we 

niet goed de weg in weten. We hebben dat zo goed mogelijk proberen te doen. Hebben 

we alles goed gedaan? Vast niet. Hebben we echt geblunderd? Volgens mij niet.  Hadden 

we dingen beter, sneller of anders kunnen doen? Zeker wel. Achteraf kijken wij ook in de 

spiegel en zijn we kritisch op onszelf. Maar veel staat en valt ook bij de communicatie 

naar de leden. Dat is een punt waar we misschien tekort in geschoten zijn. Ook als er 

geen of weinig nieuws is moeten we communiceren. Dat is lastig als je niemand ziet en je 

niet weet wat er speel. Dan is communicatie het lastigste dat er is. Ik heb in besturen 



gezeten van verschillende verenigingen en vaak ging het om de zichtbaarheid van het 

bestuur en de vereniging. Helaas betrap ik ons er op dat het bij DBD niet anders is en dan 

steek ik ook de hand in eigen boezem. Maar het is ook een wisselwerking, waarbij wij de 

input van de leden moeten hebben. 

Voor de lockdown heb ik geprobeerd om wat meer voeling te krijgen met het zwemmen. 

Daar schiet mijn kennis van de vereniging voor mijn gevoel nog in tekort. Ik heb diverse 

gesprekken gevoerd en ben diverse keren op het zwembad geweest tijdens trainingen 

van het zwemmen. Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid. Voor mij persoonlijk is 

het streven om het komende jaar (als we weer mogen) mijn oor wat meer te luister te 

leggen bij het zwemmen zodat we, als we weer mogen zwemmen, kunnen sleutelen aan 

een nog beter cohesie binnen de vereniging tussen zwemmen en waterpolo. We moeten 

verder aan de slag met een TC zwemmen, waar de eerste zaadjes al voor geplant zijn bij 

de vorige jaarvergadering en we moeten samen nog veel meer aan de slag met het terug 

op peil brengen van ons ledenbestand. 

Hierbij open ik de jaarvergadering. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda + goedkeuring notulen alv 2020 

 

Er zijn geen aanvullingen voor de agenda binnengekomen en wordt dus definitief 

vastgesteld. 

Ook worden de notulen van  de vorige alv goedgekeurd door de aanwezige leden. 

 

3. Actiepunten uit de ledenvergadering 2020 

3a. Keeperscaps aanschaffen voor de jeugdteams. 

Door de pandemie zijn de bestellingen nog niet gedaan, maar deze zullen er voor 

aanvang van het nieuwe seizoen zijn.  

3b. Opvolger Grote Clubactie 

Natuurlijk willen we Hans en Desirée bedanken voor hun inzet de afgelopen tijd. Vanaf 

komend jaar gaat de activiteitencommissie dit organiseren. 

3c. Hoe gaan we waterpoloteams inlichten en verantwoordelijk laten zijn voor de boetes bij 

een tekort aan scheidsrechters. 

Inlichten gaat voor en tijdens het seizoen via persoonlijke benadering en/of mail. Wat 

betreft de boete, het aantal te leveren scheidsrechters wordt verdeeld over de 

seniorenteams. Bijv. bij 8 teams, waarvan 4 jeugdteams, dan moet elk seniorenteam 2 

scheidsrechters leveren.  Lukt dit om wat voor reden niet, dan gaan we het gesprek aan. 

Eventueel wordt de boete na rato verdeeld binnen dat betreffende team. 

 

 



 

 

4. Jaarverslagen 2019 

 

a. Secretaris: We hebben buiten de vergaderingen veel overleg gehad over de 

coronamaatregelen en alle beperkingen die dat met zich meebracht. Ook het 

aanpassen van de trainingsroosters zijn veelvuldig besproken door de steeds 

wisselende mogelijkheden. Helaas zijn er  62 afmeldingen geweest, hoofdzakelijk in 

het tweede helft van het jaar, mede door corona. Gelukkig hebben we 27 

aanmeldingen gehad. 

b. Tc zwemmen: Wout vertelt dat we aan 3 wedstrijden hebben deelgenomen. We 

stonden op de 5 plek. (van 14 deelnemers). Wat ook nog van invloed is geweest, is 

dat we in aangepaste vorm moesten trainen, de zogenoemde “fluitjestraining” .In 

oktober was de competitie wel begonnen, maar zonder deelname van DBD vanwege 

de onduidelijke regels met betreffende corona. Dit betreft het wedstrijdzwemmen, 

maar ook de andere zwemafdelingen hebben in aangepaste vorm moeten trainen 

vanwege de coronamaatregelen. Hopelijk kan er in de tweede helft van 2021 weer 

meer. 

c. TC Waterpolo: Robin vertelt dat we 6 seniorenteams en 3 jeugdteams hadden in 

2020. De competitie is voortijdig ten einde gekomen, hierdoor is onze Bjeugd het 

kampioenschap misgelopen. Erg jammer, het was lang geleden dat een Bjeugd team 

kampioen is geworden. In de zomer hebben we wel mogen trainen in samenwerking 

met het Zib en in oktober is de competitie wel begonnen, maar deze is na 2 

wedstrijden stilgelegd. En vandaag heeft Robin een mail gekregen dat de competitie 

ook officieel ten einde is. Er wordt niet meer gespeeld.  

We zijn druk bezig met de teams voor volgend seizoen. We gaan weer proberen om 

met 9 teams in te schrijven. Dat betekent dat we wel 1 scheidsrechter te kort komen, 

dus dat blijft wel een dingetje.  Als we opgestart zijn en er zijn cursussen, kijk eens of 

het iets is. 

Wil je meer informatie weten, vraag gerust aan Robin of  de andere scheidsrechters 

die we hebben. Het is veel leuker dan je denkt. 

d. Activiteitencommissie: Renate spreekt namens Lindsey en Michelle, We hebben 

afgelopen jaar een online pubquiz georganiseerd aan het begin van de 1ste lock down. 

We hadden ook wat andere dingen op de planning staan, maar dat is vanwege 

corona niet doorgegaan. We hopen dat we dat komend jaar of volgend jaar op terug 

te komen. Wel heeft de Grote Clubactie ons ruim 700 euro opgeleverd en de 

rabobank clubsupport heeft ons ruim 1300 euro opgeleverd. Verder kan Renate ons 

vertellen dat Gijs Vogels is toegetreden tot de activiteitencommissie. En hopelijk 

kunnen we dit jaar nog wat leuke dingen organiseren. 

 

5.  Sponsorcommissie 

 

Jeroen neemt het woord namens de sponsorcommissie. Lindsey en Vivan hebben veel 

nieuwe sponsoren binnengehaald. Dit jaar is natuurlijk lastig, ook onze sponsoren 



hebben het moeilijk dit jaar. We gaan hier met coulance mee om. Dat is ook zichtbaar in 

de begroting. Intussen zijn er 4 doeken gereed, het 5de doek is bijna vol. Hopelijk is dit 

gereed voor de start van de nieuwe competitie. Nieuwe sponsors zijn altijd welkom. 

 

6. Verslag  Penningmeester 

 

Wout legt het financieel overzicht uit. Vrijwel alle leden hebben hun contributie betaald, 

wat echt heel fijn is. Helaas is er een forse daling in het aantal betalende leden. Aan de 

inkomsten kant zijn er verder weinig veranderingen, behalve dat de inkomsten van de 

sponsoren minder is, zoals Jeroen al eerder vermeldde. Per saldo zijn de inkomsten iets 

lager dan begroot, maar het valt niet tegen. 

Aan de uitgave kant is de badhuur lager dan begroot. Ook de posten zwemmen en 

waterpolo zijn lager, vanwege minder wedstrijden. Vanwege de corona zijn er ook weinig 

tot geen activiteiten geweest. Dit geldt ook voor de opleidingen, waardoor deze posten 

ook lager uitkomen. 

Het saldo onder de streep is enigszins een vertekend beeld. De vereniging kon geen 

restitutie verlenen voor de weken niet gezwommen in 2020, omdat het nog niet duidelijk 

was hoe de Gemeente Best hier mee omging. Hier komt Wout in de begroting 2021 op 

terug.  

 

7. Verslag  kascommissie 

 

Namens de kascommissie (Bart, Vivan en Kelmar) nam Kelmar het woord. Ze hebben 

online een uitgebreide uitleg gehad van Wout en inzage in de Rabobank afschriften. Er 

zijn geen bijzonderheden naar boven gekomen en Kelmar complimenteert Wout met de 

goede overzichtelijke administratie. De kascommissie verzoekt dan de vergadering om 

het bestuur décharge ter verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2020. De 

vergadering verleent décharge aan het bestuur. 

 

8. Verkiezing Kascommissie 

 

In de kascommissie voor volgend jaar zijn gekozen:  Henk van Kessel (1ste keer), Jesco van 

Meurs (1ste keer) en Bart Ophorst (2ste keer)  

 

9. Begroting 2020 

 

Wout neemt ons mee door de begroting. Het contributiebedrag is op basis van de 

betalende leden. Dit aantal is verminderd, dus ook minder contributie in de begroting. 

Ook dit jaar geen contributie verhoging, net als vorig jaar. Er is een nieuwe post 

bijgekomen. “de minder innen contributie ivm corona” Dit is het bedrag wat we niet 

geïnd hebben in het 1ste kwartaal ter compensatie voor het niet kunnen zwemmen in  

maart ,april en mei 2020. Verder krijgen we subsidie van de gemeente, ook dit is gelijk 

gebleven en is gebaseerd op het aantal jeugdleden woonachtig in Best, de trainingsuren 

en wedstrijduren. Daarnaast heeft de vereniging een coronacompensatie gekregen. Dit 



stond eerder in de krant. Afgelopen februari heeft DBD dit ontvangen. Sponsering is, 

zoals eerder vernoemd door Jeroen, lager opgenomen in de begroting. De overige 

inkomsten zijn alle sponsoracties waar DBD aan deelneemt. Vervolgens gaat Wout over 

de kosten vertellen.  Het is nog onbekend hoeveel badhuur we minder hoeven te betalen 

ivm corona. Dit heeft een wisselwerking met de minder innen contributie post. Dat is nog 

niet in te vullen.  Ook zijn er minder zwem- en waterpolo wedstrijden geweest, vandaar 

de vermindering op badhuur. Hopelijk gaan we in de tweede helft weer wedstrijden 

zwemmen en waterpoloën. 

Er is een kostenpost opgenomen voor werving van nieuwe leden. Ook is er de afgelopen 

jaar geen opleiding mogelijkheden geweest en gaan we daar nu meer voor inzetten. Al 

met al komen we  dan op een sluitende begroting uit. Er worden vanuit de vergadering 

geen vragen gesteld. De vergadering keurt de begroting goed. 

 

10. Bestuursverkiezing 

 

Volgens schema traden Jeroen (Voorzitter) en Renate (activiteitencommissie) af. Allebei 

zijn ze herkiesbaar voor 3 jaar. Niemand stelde zich kandidaat. Met meerderheid van 

stemmen  zijn Jeroen en Renate  herkozen. 

De vacature voor TC zwemmen is helaas nog steeds vacant. Laat iets van je horen! 

 

11. Clubkleding 

 

Jeroen vertelt dat er vorig jaar begonnen is met de inventarisatie voor de clubkleding. 

Helaas is dit ook gestopt na aanleiding van corona. Dit gaat weer opgepakt worden zodra 

er weer mogelijkheden zijn.  Met name voor de jeugd moet er opnieuw gekeken worden, 

omdat iedereen een jaar ouder (en groter) zijn. De hoop is dat dit in juni/juli opgepakt 

kan worden. 

 

12.  Rondvraag 
 

Jeroen heeft nog een mededeling voor er aan de rondvraag begonnen wordt. Peter 
Spijkerboer heeft aangegeven te willen stoppen als vertrouwenscontactpersoon, na jaren 
dit te zijn geweest, Het bestuur dankt hem hartelijk voor z’n  inzet hiervoor. Gelukkig zien 
we Peter nog steeds langs de badrand staan. 
We hebben een nieuw vertrouwenscontactpersoon gevonden in de persoon van 
Raimond Teunissen.  

 
Marc Dankers vraagt naar de plannen voor komend jaar, met name voor de minipolo en 
de D jeugd waterpolo. 
Robin antwoord dat we druk bezig zijn hoe het ervoor staat. Waarschijnlijk kan er op alle 
niveaus een team gevormd worden (buiten de Ejeugd). Het wordt wel puzzelen, maar 
daar gaan we wel voor. Zodra er weer gezwommen kan worden, willen we ook vriendjes 
en vriendinnetjes uitnodigen om leden te werven. 



Marc vraagt vervolgens of er ook minipoloërs met weinig ervaring doorgaan naar de 
competitie. Robin laat weten dat hier naar gekeken wordt door de waterpolocommissie 
en dat dit in overleg gaat met de ouders. Marc merkt op dat andere verenigingen in 
hetzelfde schuitje zitten, waarop Robin reageert dat hij eigenlijk nog geen contact met 
andere verenigingen heeft gehad hierover. 

 
Ingrid Verstegen vraagt of er uren zijn gereserveerd buiten de normale openingstijden 
van het buitenbad.  
Jeroen geeft als antwoord: Nee, want er kunnen nog geen uren gereserveerd worden. 
We zijn in gesprek met de Gemeente Best. In principe is het zwembad open  tot 17.00u. 
We willen proberen om de ochtendgroepen ’s ochtends voor 10.30u een uur te laten 
zwemmen en voor de avond bijvoorbeeld van 18.00-20.00u. Mocht de openingstijden 
worden opgerekt, dan moeten we weer een oplossing vinden. De gemeente staat hier 
welwillend tegenover.  
Ingrid geeft aan dat PSV en Njord ook mogelijk interesse heeft om in het buitenbad te 
komen zwemmen. Het antwoord van Jeroen is duidelijk. De Gemeente Best heeft laten 
weten op die vraag dat er 1 zwemclub in Best is  en die krijgt de voorkeur. 
Het enige wat heel belangrijk is, is dat we iemand met EHBO op de badrand hebben 
staan.  

 
Lindsey heeft nog een vraag over de waterpolo. Gaan er volgend jaar 2 damesteams 
komen? Robin gaat niet in op deze specifieke vraag. De waterpolocommissie is nog volop 
bezig. 

 
Bart van Hooydonk heeft een vraag over de kosten van de badhuur van het binnenbad, 
nu er niet gezwommen wordt en hoe de kosten zijn voor het buitenbad. (als we daar 
gaan zwemmen). 
Jeroen geeft aan dat er nog geen helderheid is over de kosten. Er wordt niet gezwommen 
in het ZIB en we betalen momenteel niet. Er zijn 2 optie’s, of we betalen Roel en krijgen 
dan subsidie, of we betalen niet. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit 
gecommuniceerd. Zolang we in het buitenbad geen badmeester nodig hebben (EHBO), 
dan blijven de kosten voor het buitenbad beperkt. Natuurlijk hopen we op coulance 
vanuit de gemeente. 
Bart hoopt dat we maar niet dubbel hoeven te betalen. Jeroen vertelt dat het ZIb 
commercieel is. De zwemlessen en DBD zijn het zib grootste inkomstenbron. We blijven 
in goed gesprek in de driehoek ZIB-Gemeente Best- DBD. Dat blijkt nu ook uit de 
tegemoetkoming die Gemeente Best heeft gegeven over vorig jaar maart-april-mei. 

 

 

13. Sluiting 

 

Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar aanwezigheid en inzet. 

Vervolgens wordt de vergadering door Jeroen gesloten. 

 

 

 

     Aktiepunten alv 2021: Ledenwerving 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  


