
                                                                                                     

 

Notulen Algemene ledenvergadering 3 juni 2022 

 

Zwem- en waterpolovereniging “De Brabantse Dolfijnen” 

 

Aanwezig bestuur: 

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

Renate Quinten (aftredend Activiteitencommissie), Heidi Huizen(secretaris) 

Aanwezig  leden: 

Olav v Koesveld, Elza Deeben, Ronald Deeben, Gijs Vogels, Frank Janssen, Rick Ophorst, Elsje 

Struylaart, Marc Bunkers, Hanneke Bunkers, Klaas v Egmond, Hans Groothelm, Janny Buuts, 

Peter Spijkerboer, Ingrid Versteegen, Lars v Wanrooij, Bern Hoeven, Martijn Bolt, Raimond 

Teunissen, Eric vd Vleuten, Sven de Neve, Nienke Verstegen, Stijn Rombouts, Robin Heywood, 

Pebble Roefs, Lisanne Folmer, Desiree Groothelm, Tim Versteegen, Daniek vd Berg, Madelief 

v Buren, Vivan Renders, Henk v Kessel. 

Afgemelde leden: 

Anita v Roosmalen, Fam Wouters, Emile Clement, Frank Schepens, Lindsey v Roosmalen, 

Ingrid Dijkstra, Emmy v Kessel. 

 

1. Opening door de voorzitter   

Iets meer dan een jaar geleden, bij de vorige ledenvergadering op 9 april 2021 was het een stuk 

rustiger om me heen. Daar zat ik dan, in mijn eentje op mijn zolderkamertje en de leden aan de 

andere kant van het scherm. Een hele andere dynamiek van vergaderen. Meer eenrichtingsverkeer 

en minder interactie. Daarom ben ik blij dat we weer redelijk terug zijn bij normaal en weer bijna 

zonder beperkingen alles kunnen doen. Laten we het hopen dat het zo blijft of het moet zijn dat 

iemand van ons tegen iemand met het apenpokkenvirus aan kruipt en de hele santemekraam van 

voor af aan begint.  

Want de eerste maanden van 2021 hebben we lang stil gelegen vanwege corona. Gelukkig konden 

we begin mei gebruik gaan maken van het Bestse Buitenzwembad. Alhoewel we niet de beste 

meimaand van de afgelopen jaren hadden, was de opkomst goed. We konden zien dat er weer 

behoefte was om te zwemmen en bij elkaar te komen. Het was een heel geregel, maar volgens mij is 

het ons, met alle trainers en vrijwilligers goed gelukt om iedereen weer aan het zwemmen te krijgen. 

Vanuit de gemeente is wederom coronasteun toegezegd en, dat zullen we straks in de cijfers terug 

zien, daarmee zijn de leden ten dele gecompenseerd, want het zwemmen, wat iedereen het liefste 

doet, hebben we niet kunnend doen. 



Eind 2021 lagen we wederom een paar weken stil, weer gesprekken met de Gemeente en weer 

coronasteun tot gevolg. Laten we hopen dat komend seizoen we niet meer hoeven stoppen en we 

dit alles achter ons kunnen laten en weer de zaken kunnen opstarten die niet of beperkt door 

hebben kunnen gaan. 

Met betrekking tot de zwemkleding is inmiddels alles uitgeleverd. Door corona waren er problemen 

met de levering, maar inmiddels is alles wat besteld is binnen. Binnenkort zullen, voor de 

waterpoloërs, de bestelde caps in rekening gebracht worden. 

Wat mij zorgen baart is het zwemmen en wedstrijdzwemmen. We hebben geen TC 

wedstrijdzwemmen die bij het bestuur aan wil sluiten. Ik heb het gevoel dat daar de zaken beter 

zouden kunnen worden opgepakt als daar iemand opstaat om het te regelen en er een duidelijk 

aanspreekpunt is. 

We houden de jaarvergadering formeel over het kalenderjaar 2021, maar we zitten al bijna 

halverwege 2022 dus ik haal toch even 2 belangrijke momenten over het seizoen 2021/2022 aan.  

Allereerst hebben we een zwemmer in ons midden die ook zijn mannetje staat in het ijswater. Roel 

Janssen heeft op het WK ijszwemmen in Polen, dat begin februari gehouden is, 2 bronzen medailles 

in de wacht gesleept. Een hele mooie prestatie. 

En natuurlijk werd eind april Heren 1 kampioen, dat zal niemand zijn ontgaan. Een mooie seizoen 

werd bekroond met het kampioenschap en een mooi feestje bij D’n Ekker. 

Het was fijn om te horen dat we overwegend positieve reacties hebben gekregen over hoe we met 

corona zijn omgegaan. We doen allemaal ons uiterste best om voor jullie het zwemmen mogelijk te 

maken. Persoonlijk ben ik van mening dat het ons nog steeds niet voldoende gelukt is om met jullie 

via nieuwsbrieven te communiceren. Ik zit zelf nog vol ideeën, maar de tijd ontbreekt me om het 

allemaal te realiseren. Eigenlijk zouden we meer moeten besturen en minder moeten uitvoeren, 

maar de praktijk leert dat de tussen besturen en uitvoeren meestal richting de kant van uitvoeren 

door slaat. Dat is geen verwijt, maar een constatering.  

 

We zullen met zijn allen aan de slag moeten om er weer een goed jaar van te maken. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda + goedkeuring notulen alv 2021 

Er zijn 4 punten binnengekomen: 

1. Organisatie thuiswedstrijden 

2. Persoonlijke boetes 

3. Buitenbad trainingen 

4. Mogelijkheid tot verzetten waterpolo heren training 

Het 1ste punt wordt behandeld tijdens het TC zwemmen en de overige 3 punten worden 

behandeld tijdens de rondvraag. 

 

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

 

 

 

 



3. Actiepunten uit de ledenvergadering 2021 

Ledenwerving is nog niet echt goed op gang gekomen. Er is wel een 

vriendjes/vriendinnetjestraining georganiseerd. Ook is de schoolsport weer begonnen. We 

hebben een deel van het jaar toch weer last gehad van de lockdown. 

 

 

 

4. Jaarverslagen 2022 

a. Secretaris: We hebben 13x formeel vergaderd, meestal online.

 
Er zijn net zoveel aanmeldingen als afmeldingen geweest het afgelopen jaar. De 

afmeldingen waren grotendeels niet corona gerelateerd. 

b. Tc zwemmen: Ook hier geldt dat corona nog een grote invloed had op de 

wedstrijden. Er is slechts deelgenomen aan 6 wedstrijden.  

Wat een grote zorg is, is dat er nauwelijks vrijwilligers zijn. Een van de knelpunten is 

de organisatie rondom wedstrijden.  

Ronald Deeben heeft de afgelopen jaren de thuiswedstrijden mee georganiseerd en 

heeft aangegeven te hiermee te stoppen. Wout bedankt hem hartelijk voor zijn 

jarenlange inzet. 

Ook Wout heeft aangegeven dat hij komend seizoen stopt met TC zwemmen. 

c. TC Waterpolo: Het seizoen 2020-2021 is er geen competitie geweest, ook is er niet 

deelgenomen aan toernooien. In september zijn er met 7 teams aan de competitie 

begonnen, ook is  Martin Steenmetz begonnen als nieuwe trainer. 

Voor degene die het ontgaan is, Heren 1 is kampioen geworden over het seizoen 

2021-2022. 

Robin wil ook de scheidsrechters, (Klaas v Egmond, Ivo Missiean, Bas Heuvelmans, 

Sven de Neve, Lindsey v Roosmalen, Bente v Hest, Robin Vervoort) bedanken voor 

hun inzet het afgelopen jaar. Sinds kort kun je als w official de D jeugd fluiten, vooral 

Marc Bunkers heeft hen veelvuldig gefloten. 

Ook hier worden op alle punten vrijwilligers gevraagd. Zowel coaches/trainers als 

scheidsrechters. Er is komend seizoen waarschijnlijk een team meer, dus lijkt het je 

leuk, geef je vooral op.  Er gaat in september een jurycursus van start. 

d. Activiteitencommissie: Gijs neemt het woord namens de activiteitencommissie. In 

2021 hebben ze een online bingo voor de jeugd georganiseerd. Er waren nog veel 

meer plannen, maar ook hier heeft corona weer veel verhinderd. 

Wel is er een meet en greet geweest met de Amerikaanse zwemster Ali Deloof. 

Verder hebben we deelgenomen aan diverse actie’s: de Grote Club actie (€595), de 
Rabo club support (€927) en de Plus clubkasactie (€1237). Dit alles was een groot 
succes dankzij de inzet van alle leden. 
 
 

Ook in 2021 is er veel gesproken over de steeds wisselende coronamaatregelen en wat de gevolgen 

hiervan waren voor onze vereniging en wat de mogelijkheden waren binnen de afgebakende grenzen 

van deze maatregelingen. 



5.  Sponsorcommissie 

 

Jeroen neemt het woord namens de sponsorcommissie.  De doeken hangen, we hebben 

trouwe sponsoren. Door corona hebben we de sponsoren met rust gelaten (d.w.z. er is 

niet geïnd, maar dat is niet zo hardop gezegd).  

Wel is er altijd ruimte op de doeken, ook al lijken ze vol te hangen. 

 Nieuwe sponsors zijn altijd welkom. 

 

6. Verslag  Penningmeester 

 

Wout legt het financieel overzicht uit. Bij de inkomsten moet vermeld worden dat het 1ste 

kwartaal contributie niet geïnd is. Ook zijn er geen inkomsten geweest door de sponsoren 

niet te facturen. Wel is er door de verschillende acties een goede opbrengst verkregen. 

Bij de uitgaven is de badhuur hoger, door kosten buitenbad en het inhuren van EHBO. Via 

de compensatie van de gemeente is dit teruggekomen. 

De post organisatie/sociale activiteiten hebben we benut om een voorziening te vormen 

voor een toekomstig jubileum. Uiteindelijk hebben we een licht positief resultaat. De 

balans laat een financieel gezonde vereniging zien. 

Olav vraagt waarom de Post waterpolo zo hoog is. Wout komt hierop terug in de 

begroting. 

Martijn vraagt zich af waarom wij het buitenbad hebben moeten huren? Wout reageert 

dat dit gecompenseerd is door de gemeente, waarop Klaas aangeeft dat hij denkt dat  de 

compensatie vanuit het rijk komt en de huur van de gemeente is. 2 verschillende potjes. 

 

7. Verslag  kascommissie 

 

Namens de kascommissie (Bart, Jesco en Henk) nam  Henk het woord.  

Alles zag er goed uit. Op een punt hebben ze om een specificatie verzocht, dit is door 

Wout aangepast.  

De kascommissie adviseert aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8. Verkiezing Kascommissie 

 

In de kascommissie voor volgend jaar zijn gekozen:  Henk van Kessel (2ste keer), Jesco van 

Meurs (2ste keer) en Olav v Koesveld (1ste keer)  

 

9. Bestuursverkiezing 

 

Volgens schema treedt Heidi Huizen als secretaris af  en ze stelt zich herkiesbaar voor de 

komende 3 jaar.  Er waren geen andere kandidaten. Met applaus wordt Heidi herkozen.  

Renate heeft aangegeven te willen stoppen met de activiteitencommissie en algemeen 

bestuurslid. Gijs Vogels heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. Met applaus 

wordt Gijs gekozen. 



 

TC zwemmen: is vacant. Sven vraagt wat de functie inhoud. Wout legt het een en ander 

uit. Het gaat met name om coördineren met betrekking tot (wedstrijd)zwemmen en het 

TC zwemmen treed toe tot het bestuur. Daarbij moet je denken aan,  de diverse 

vrijwilligers aansturen  op de verschillende punten, zorgdragen voor de wedstrijden, 

(competitie, maar ook overige wedstrijden), inschrijvingen en officials regelen. 

Miniorencircuit moet ook door verenigingen onderling geregeld worden, door tijdgebrek 

is dit de afgelopen jaren niet georganiseerd. 

 

Nienke Versteegen geeft aan het TC zwemmen op zich te willen nemen, met 

ondersteuning van Stijn Rombouts. 

Jeroen vraag toestemming aan de vergadering om af te wijken van de procedure en om 

direct te stemmen voor Nienke. Iedereen is akkoord en Nienke treedt toe tot het bestuur. 

 

10. Begroting 2022 

 

De begroting van de contributie is gemaakt op de basis van het huidige ledenaantal.  

De te verwachte extra kosten voor 2022 zijn de verhoogde badhuur met 6,4%, dit wordt 

mede veroorzaakt door de hoge energiekosten. Het bestuur stelt voor om de contributie 

met 4% te verhogen. Iedereen is gecompenseerd voor 13 weken dat er niet gezwommen 

kon worden. Er zijn 22 weken niet gezwommen. Het bedrag wat staat voor de overige 

weken, willen we gebruiken om de contributieverhoging niet verder te verhogen, 

vandaar het voorstel om met 4% te verhogen. 

Omdat we de afgelopen jaren goed gespaard hebben, durven we nu met een klein 

negatief resultaat te begroten. 

Hans vraagt zich af hoe de badhuur vorig jaar lager was dan nu: dat komt door alle 

compensaties en uitgestelde betalingen geeft Wout aan. 

Op de vraag van Olav over de lagere kosten waterpolo, wordt dit uitgelegd dat er minder 

wedstrijden waren. 

Hans vraagt ook waar de inkomsten van schoolsport zijn? Hier is bij Wout niets over 

bekend. Hanneke denkt dat het afgeschaft is. Heidi gaat bij atletiekvereniging vragen of 

zij iets weten. 

Marc vind de kostenpost voor de website aan de hoge kant. Dit wordt in de gaten 

gehouden. 

Olav wil graag nog weten hoe de contributie is berekend? Wout heeft dit toegelicht. 

 

Het voorstel voor contributieverhoging  krijgt een aarzelend applaus.  

Martijn wil graag een stemming.  

Na stemming wordt het contributievoorstel aangenomen 

Tegen verhoging: 2 

Voor verhoging: 18 

       

 



       Ook wordt er over het Begrotingsvoorstel gestemd.  

Tegen: 0 

Voor: 18 

Begrotingsvoorstel is aangenomen. 

 

11.  Rondvraag 
 

Als eerste gaan we naar de ingekomen vragen.  
Sven de Neve heeft een vraag over de persoonlijke boetes of die doorberekend worden 
aan de leden zelf. Dit word al jaren gedaan. En of DBD die boete niet extra kan verhogen? 
Robin antwoordt van niet, want de KNZB en de tuchtcommissie gaat hierover, het is niet 
alleen de boete, ook het niet kunnen spelen is onderdeel van de straf. Peter Spijkerboer 
geeft nog aan dat je als vereniging niet extra mag straffen. 
Raymond is benieuwd hoe vaak dit voorkomt: max 5x per jaar. 
Klaas laat weten dat de boete voor te weinig scheidsrechters veel hoger is. 
Voor het wedstrijdzwemmen is dit alleen als de boete toerekenbaar is. 
 
Martijn had de vraag over het buitenbad trainingen ingestuurd. Hij was daar erg positief 
over en of we dit weer kunnen doen?  
Jeroen geeft aan dat we in de zomervakantie op dinsdagavond in het ZIB door kunnen 
zwemmen. We hebben dan 2 baden tot onze beschikking.  
Martijn zou dit voor alle zomermaanden bedoelen en niet alleen de zomervakantie. En 
dan niet in het zib trainen, dus daar geen kosten.  
Jeroen geeft aan dat afhankelijk is van wat de gemeente wil en kan wat betreft de 
kosten. Je hebt vrijwilligers nodig en EHBO.  Je kunt niet zomaar de ene huur voor de 
ander inwisselen.  
Idee is goed, als er veel behoefte voor is, dan kunnen we verder kijken. Maar wel in alle 
rust voorbereiden en niet ad hoc regelen. En bovenal het moet kostentechnisch haalbaar 
zijn. 
Martijn wil onderzoeken of er draagvlak voor is. Het bestuur gaat met Martijn in overleg. 
 
Het volgende punt wat Martijn inbracht is de vraag of de waterpolotraining voor de 
heren niet verzet kan worden naar de donderdag. 
Robin geeft aan waarom er in het verleden voor de vrijdag is gekozen, ledenbehoud 
studenten en het sociale vlak, na de training op vrijdag blijft iedereen gezellig hangen 
voor een pilsje. 
De waterpolocommissie ziet voor nu geen reden om dit om te gooien, de zwembaden 
liggen vol. 
Martijn is het hier niet mee eens en geeft aan  voor meerdere teamleden te spreken. 
De waterpolocommissie blijft bij zijn besluit. Er volgt een pittige discussie, Martijn is het 
er niet mee eens dat dit besluit, volgens hem, eenzijdig wordt genomen. 
 
Dan gaan we verder met de rondvraag: 
Marc B geeft aan dat de trainingsinhoud van de waterpolo op dit moment maar weinig 
voorstelt, waardoor er weinig motivatie is. Dit leeft bij meer leden. 



 Robin geeft aan dat elke senior gevraagd wordt om in het seizoen een keer iets te doen. 
Door H1 en de trainer is gekozen om nu rust te nemen na een hectisch seizoen. 
 
Hans verzorgt al jaren de Schoololympiade op het zwembad. Dit jaar viel hem op dat de 
DBD spullen niet netjes werden opgeruimd en overal los lagen. Vivan antwoordt dat ze 
dit niet herkent en dat het waarschijnlijk eenmalig is geweest. Er is voldoende ruimte, het 
gaat er om dat er netjes wordt omgegaan met de spullen. 
Verder was dit het 25ste jaar dat hij de schoololympiade organiseerde en hij zou graag 
willen dat er nieuwe vrijwilligers mee gaan doen, zodat er continuïteit blijft voor de 
komende jaren. Misschien iets voor Tc zwemmen. 
Ook wil Hans een compliment maken aan de jeugd voor het oppakken van TC Zwemmen. 
Er volgt een applaus door de vergadering. 
 
Als laatste wil Sven het bestuur bedanken voor het afgelopen jaar. 
 

 

 

12. Sluiting 

 

De vergadering wordt door Jeroen gesloten. 

 

 

 

     Aktiepunten alv 2022:  

        Schoolsportbijdrage? 

        Draagvlak buitenbad door Martijn Bolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

  


