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Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 20 april 2016 

 

Locatie: RC De Vogellanden, 2e verdieping kamer 1 en 2 
Aanvang: 19.30 uur 
  

Aanwezig: Irene Bargeman, Marian Holterman, Joop Haverink, Hans Speek, Ramon Vliegenthart, 
Wesley Zwep, Cox Jans, Marcel Flik,  Wim van der Zwan, Flip de Groot, Simon Dallinga, Martine 
Altena, Gerard de Jong ( voorzitter), Johannes van der Velde ( secretaris), Aly Harwig, Hilco Pruim 
(penningmeester), Jeanneke Wagemakers (notulist), 

Afwezig met kennisgeving: Marjan van Putten, C. Hens ,  Marga Zwanenburg, Tom Schuurman, 
Gradus voor ’t Hekke, Annemiek Stam, Andrea Ruitenberg, Josanne Donker, Jenny Visscher, Jan 
Ubels, A. van der Horst, Hilda van der Horst, Daniel Postema, Dick Faber, Jan Boers. 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
Gerard opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt 
onveranderd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
 Sinds vorige week hebben we een prachtig vernieuwde website. Weer een stap verder in 

de automatisering met dank aan Johannes van der Velde. De komende tijd wordt deze 
site nog verder doorontwikkeld. Bezoek de nieuwe site. Tips zijn altijd welkom. U kunt ze 
doorgeven aan onze secretaris, Johannes van der Velde. 

 Ook hebben we een digitale nieuwsbrief. 
 De stadsgesprekken met de gemeente Zwolle staan op een laag pitje. Doelstelling van de 

stadsgesprekken is nog steeds te komen tot vitale verenigingen.  
 De huren van sportaccommodaties van de gemeente Zwolle gaan in 2016 met 20% 

omhoog. De verhuur wordt uitgevoerd door Sportservice Zwolle. Wij huren alleen voor 
Showdown een sportzaal van Sportservice Zwolle. Showdown stopt per 1 juli 2016. 

 De ledenadministratie heeft een geheel nieuwe opzet gekregen. Een compliment voor 
Johannes van der Velde en Flip de Groot. 

 Mutaties zoals een ander (mail)adres of afmelding als lid, graag op tijd doorgeven aan  
secretariaat@revas-peperbus.nl . 

 Student Pjotr Bijsterbosch heeft namens Sportservice Zwolle een onderzoek gehouden 
onder alle Zwolse verenigingen voor aangepast sporten. Hij heeft enkele aanbevelingen 
gedaan aan Sportservice o.a. een platform vorm te geven voor verenigingen met 
aangepast aanbod. Ook is er behoefte aan goed en goedkoop vervoer om te kunnen 
blijven sporten. Er is behoefte om samenwerking met zorgverleners, zoals huisartsen en 
therapeuten, te bevorderen. Samenwerking gericht op doorverwijzen van de doelgroep. 
Sportservice Zwolle gaat dit oppakken. 

 Het afgelopen jaar was de samenwerking met Sportservice Zwolle weer goed te noemen. 
 In maart is er een promotiefilmgemaakt door RTV-ZOO van zowel E-hockey al H-hockey. 

De ontwikkelingen bij E-hockey zijn goed. We hebben inmiddels 12 leden en begin deze 
maand hadden twee teams een eerste oefenwedstrijd in Emmen. Komend seizoengaan 
zij meedoen aan de competitie. 

mailto:secretariaat@revas-peperbus.nl
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 Hilco Pruim heeft aangegeven dat hij over 1 jaar gaat stoppen. In een eerdere 
nieuwsbrief stond een overzicht van zijn taken, echter het tijdsbeslag wat daarbij hoort, 
was niet vermeld. Dat is gemiddeld  1,5 uur per week. 

In de afgelopen periode zijn een 3-tal sporters van ReVAS De Peperbus overleden. We 
houden een minuut stilte voor Roelof Strijker, Baukje Potjes en Iet Bartels-Weiden. 

 

3. Ingekomen en uitgegane post 
• Uitgegaan: Uitnodiging voor de ALV 2016 
• Ingekomen: 

o Een aantal leden hebben zich afgemeld voor de ALV. 
o Er is een rondvraag binnengekomen. Deze wordt besproken tijdens de 

rondvraag. 
 

4. Notulen ALV 2015- 16 april 2015 en 21 oktober 2015 
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd of de contributie voor iedereen gelijk is.  In 
principe is de contributie gelijk. Leden die competitie spelen betalen meer contributie. Dit 
komt  omdat voor hen ook bondscontributie wordt afgedragen. Dit kan ook per sportbond 
verschillen. 
 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ALV op 21 
april 2015 en de extra ALV op 21 oktober 2015. Beide notulen worden goedgekeurd en 
onveranderd vastgesteld. 
 

5. Secretarieel Jaarverslag 2015 
Ter onderbouwing van de subsidieaanvraag wordt door de gemeente Zwolle een secretarieel 
jaarverslag gevraagd.  
Wim van der Zwan adviseert om geen namen in het verslag op te nemen. Als de genoemde 
personen geen bezwaar hebben is het prima, maar beter is het verslag algemener te houden 
in de versie naar de gemeente. Als intern stuk is het geen probleem.  
Irene Bargeman geeft aan dat op de website staat dat RSD ook wedstrijddansen doet. Dat is 
niet waar en moet worden aangepast. In het stukje over RSD in het jaarverslag staat ‘zodat 
zodat’. Dat moet worden aangepast. 
Johannes past het secretarieel jaarverslag aan op genoemde punten. 

 

6. Financieel Jaarverslag 2015 
Dit jaar wordt geen verlies geleden. De winst is weliswaar gering, maar de penningmeester is 
een tevreden man. 
 Doelgiften zijn verhoogd:  
• we hebben een donatie gekregen van de Rabobank t.b.v. de E-hockey.  Dit is geoormerkt 

geld, alleen beschikbaar voor E-hockey. 
Marcel Flik vertelt dat E-hockey bezoek heeft gekregen van een voetballer van FC 
Twente.  Deze voetballer doet mee aan een marathon in de buurt van Breda. De 
opbrengst gaat naar het E-hockey. Bij het aanbieden van de donatie aandacht besteden 
op de website en naar regionale kranten.  
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• Zwolle Breed: eind 2015 had ‘De Bierton’ een actie. De opbrengst werd verdubbeld door 
‘De Bierton’ en kwam ten goede aan ReVAS De Peperbus. 

• Betaald uit de doelgiften is het Rabo RSH- toernooi ( € 1052,00 ). Dit was de laatste 
competitiedag. ReVAS kon kampioen worden en daarom is deze competitiedag naar 
Zwolle gehaald. Opening door Wethouder de Heer.  Op deze dag zijn het eerste en 
tweede team kampioen geworden. 

• Ramond  Vliegenthart vraagt of de donatie uit het Dirk Kuyt Foundation in de € 11.927,00 
zit. Als het goed is wel, maar Hilco zal dit uitzoeken en komt hierop terug. 

• Ramon Vliegenthart vraagt waarom de showdowntafel is gehuurd. Er was geld om een 
tafel aan te schaffen.  Dat klopt inderdaad echter de bestelde tafel werd niet geleverd. Er 
is toen een huurkoop contract afgesloten met de Showdown vereniging uit Apeldoorn. 
We hebben het aankoopbedrag uiteindelijk wel teruggekregen.  Nu pakt dat goed uit. 
Showdown wordt opgeheven per juni 2016. De tafel gaat nu gewoon terug naar 
Apeldoorn. 

 Nog te ontvangen: is de resterende subsidie. Dat is 10% van de subsidie dat door de 
gemeente achteraf wordt betaald als zij het jaarverslag goedkeuren. 

 Egalisatie:  is hoger bij een positief resultaat.  
 Jaarrekening:  
• Als een vereniging meer dan 5 takken van sport heeft, krijgt de vereniging extra subsidie 

tbv de organisatie. Dit moet ook echt opgesplitst worden en terug te vinden zijn op de 
jaarrekening. 

• Ramond Vliegenthart geeft het bestuur complimenten voor de lage organisatiekosten. 
Gerard geeft aan dat er nauwelijks nog portokosten zijn, we vergaderen bij de 
bestuursleden thuis. We verwachten niet dat het nog lager wordt. 

• Externe diensten zijn competitie kosten, passen, bondskosten. 
 Begroting 
• Contributies worden lager begroot: de samenwerking met Estel  vd Weg is beëindigd. De 

vergoeding die zij betaalde per deelnemer aan het therapeutisch zwemmen, werd 
geboekt als contributie. Deze vergoeding was gelijk aan de huur van het zwembad. De 
huurkosten voor die zwemuren hebben we ook niet meer.  

• Vrijwilligerskosten zijn lager: er zijn een aantal sporttakken opgeheven. De vergoedingen 
die de vrijwilligers ontvingen komen hiermee te vervallen. MTT is vervallen, MSS en MSV 
zijn samengevoegd, RSD heeft minder uren.   
 

 Vragen 
• Irene Bargeman: RSD heeft inmiddels een paar nieuwe leden. Totaal nu 9 leden. Is het 

mogelijk om weer meer lessen te gaan geven, bv een half uur langer zodat er meer 
gedanst kan worden? Hilco wil dit graag bilateraal bespreken.  Met de Enk is afgesproken 
dat RSD een optie heeft op een grotere zaal wanneer deze vrijkomt, zonder extra kosten.  
De RSD-ers vinden het jammer dat er niet kan worden afgedanst, zoals eerder ieder jaar 
gebeurde. Nu is het aantal lessen te weinig om jaarlijks af te dansen. 

• Aly Harwig: is in de begroting rekening  gehouden met het jubileum. Hilco geeft aan dat 
er geen bedrag is gereserveerd voor een activiteit. Het is/was niet duidelijk wat er 
gedaan zou worden ter gelegenheid van het jubileum. 
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7. Kascommissie en benoemen kascommissie ALV2017 
De kascommissie bestond uit Simon Dallinga en Cox Jans. De kascommissie heeft de 
financiële documenten over 2015 gecontroleerd en goedgekeurd. Het zag er goed verzorgd 
uit.  De kascommissie vraagt de ALV het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. 
De ALV verleent decharge. 
 
Simon Dallinga heeft twee jaar in de kascommissie gezeten. Cox Jans kan nog een jaar zitting 
nemen in de kascommissie. Hans Speek meldt zich aan voor de kascommissie. Gerard de 
Jong wordt reserve lid. 
 

8. 50-jarig jubileum 
Het is lastig om te besluiten hoe we het jubileum gaan invullen. Recepties zijn niet meer zo 
‘in Schwung’. 
Door het bestuur is informatie ingewonnen waar een eventuele activiteit gehouden kan 
worden. ’t Anker is een mooie sportaccommodatie. Het is rolstoeltoegankelijk, ruime 
parkeergelegenheid. Het wordt verhuurd door SportService Zwolle. Er is horeca. We zouden 
er een sportdag kunnen organiseren met diverse clinics zoals E-hockey, H-hockey, RSD, 
Boccia, TT. Er is een optie op zaterdag 19 november en zaterdag 26 november van 11.00 uur 
tot 15.00 uur. Er staat nog niets vast, moet nog verder worden uitgewerkt. 
Ramon Vliegenthart geeft aan dat hij de deelname aan de competitiedagen kan sturen. Er 
zijn 2 competitiedagen in november, maar er wordt aan 1 dag deelgenomen. Zodra hij de 
datum van het jubileum weet, kan hij doorgeven dat het team dan niet ingedeeld kan 
worden. 
Irene Bargeman geeft door dat RSD een gladde vloer nodig heeft. Hilco zal informeren of de 
vloer van de ruimte achter de bar geschikt is voor RSD. 
Ramon Vliegenthart hoopt wel dat er aan een feestje gedacht wordt, met ’s avonds muziek. 
De clinics zijn met name voor de buitenwacht. 
We zouden de clinics kunnen afsluiten met een buffet voor de leden. Dan zouden zich 
minstens 50 mensen moeten aanmelden voor het buffet. 
Wesley Zwep oppert dat er een film gemaakt zou kunnen worden door stagiaires over de 
geschiedenis. 
Gerard de Jong pakt dit op. Wesley  Zwep en Hans Speek willen eventueel in de werkgroep 
participeren. 
Voor donaties en/of sponsoren wordt gedacht aan het Hervormd Weeshuis, Dirk 
KuytFoundation. 
 

9. Bestuursverkiezingen 
Gerard de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. 
Martine Altena wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. Zij is Psychomotorisch 
Bewegingstherapeut.Daarnaast is zij docent gezondheidspsychologie aan de universiteit 
Twente.  Martine is geen onbekende voor ReVAS. Zij gaf MSV en was begeleidster bij het 
WWZ. Martine woont 6 jaar in Zwolle. 
Gerard heeft haar benaderd. Martine is enthousiast over de vereniging.  Zij heeft een 
netwerk en kennis van sporten met een handicap. Martine heeft veel zin in de functie van 
voorzitter. 
 
Martine wordt door de aanwezige stemgerechtigden unaniem gekozen tot voorzitter. 
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10. Rondvraag 
a. Cox Jans WWZ: de bodem van het zwembad werd vroeger met de hand bediend. Na de 

renovatie van het zwembad , moet het op afstand worden bediend met een touch-
screen paneel. Oplossingen worden bedacht, maar deze is gevaarlijk. Deze week wordt 
het systeem gekeurd. De Vogellanden is zelf ook niet tevreden over het systeem. Zij 
wachten de keuring af. Na deze keuring kan het bestuur eventueel actie ondernemen. 
Het probleem heeft de aandacht van het bestuur. 

b. Cox Jans WWZ: het gebeurt regelmatig dat op donderdagavond bewoners met 
familiebezoek door de herenkleedruimte lopen om naar het zwemmen te kijken. Dat is 
heel vervelend. Zij kunnen ook via het kantoortje bij het zwembad komen.  Johannes 
vertelt dat de verpleging aan de bewoners moet uitleggen dat zij niet door de 
herenkleedruimte mogen lopen.  
De dames klagen over poep inde kleedruimte.  Johannes zal de klachten bespreken met 
de Vogellanden. 
Ook als de sportzalen niet opgeruimd zijn, zoals in het verleden regelmatig gebeurde, kan 
dit gemeld worden bij Johannes. 

c. In de jaarrekening staat nog steeds het innovatiefonds. Ramon Vliegenthart vraagt 
waarom hier bv geen filmpjes van worden gemaakt, die afgespeeld kunnen worden in de 
sportruimten van de Vogellanden,  als reclame voor ReVAS.  Helaas mag er niet zoveel in 
De Vogellanden. We zijn nu bezig met een rolbanner. Bewegende beelden zijn natuurlijk 
veel sprekender. 

d. Ramon Vliegenthart vertelt dat voor de vriendenloterij te weinig animo was.  Er moesten 
minimaal 7 mensen deelnemen voor de belronde. Wesley Zwep wil nog wel proberen om 
een groepje bij elkaar te krijgen. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst hen wel thuis. 
 

12. Alvorens iedereen naar huis gaat, bedankt Jeanneke Wagemakers de voorzitter voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren met een boeket en cadeaubon. 

 

 

 

 

 

 

 


