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Notulen Algemene 
Ledenvergadering 2017 
 

WOENSDAG 19 APRIL 2017 

 
Locatie:  RC De Vogellanden, 2e verdieping kamer 1 en 2 
Aanvang:  19.30 uur 
 
Aanwezig:  Martine Altena (voorzitter), Hilco Pruim (penningmeester), Johannes van der Velde 

(secretaris), Aly Harwich (algemeen bestuurslid), Jeanneke Wagemakers (algemeen 
bestuurslid / notulist), Robert Kanning, Alie Oosting, Cora Heus, Hans Speek, Ramon 
Vliegenthart, Jan Boers, Koop Bovenhuis, Harry de Weerd, Martijn de Jong, Herman 
Meinders, Koos Sportel, Danielle Benjamins, Heleen de Joode, Tom Schuurmans, Wim 
van de Zwan, Cox Jans, Irene Bargeman, Wesley Zwep, Dick Faber, Joop Haverink. 

 
Afwezig met kennisgeving:  Galenkamp, Bartels, Potjes-Mijnheer, Uiterwijk en Martin Beijer 

Opening en vaststellen agenda 
• Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een mooi aantal leden 

aanwezig. Omdat er een aantal nieuwe gezichten zijn, wordt een korte voorstelronde 
gedaan. 

• De agenda wordt vastgesteld. 

Mededelingen 
• Gerard de Jong, onze oud-voorzitter en lid van Warm Water Zwemmen, heeft een 

hartoperatie ondergaan.  

• Jan Boers, trainer van het Rolstoelhockey, is herstellende van een hartinfarct. 

• Robert Kanning heeft zich al voorgesteld. Hij zal door het bestuur worden voorgedragen voor 
de functie van penningmeester. Robbert is, vooruitlopend op deze ALV met 
bestuursverkiezingen, al ingewerkt door de huidige penningmeester. 

• Jan Boers heeft ReVAS De Peperbus gemist op ‘Zwolle Doet’  in de Enk. Martine geeft aan dat 
wij niet op de hoogte waren van deze informatiemarkt voor vrijwilligers en mantelzorgers. 
De organisatie is wel bekend met ReVAS De Peperbus, omdat we vacatures voor vrijwilligers 
hebben ingediend. 
We hebben ook niet deelgenomen aan De Beursvloer. Deelname is wel besproken binnen 
het bestuur, maar een tegenprestatie voor een match met een andere organisatie konden 
we niet bedenken. Jan Boers geeft aan dat een tegenprestatie niet noodzakelijk is. Ramon 
Vliegenthart biedt aan om ReVAS De Peperbus volgend jaar te vertegenwoordigen. 
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• Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden, die het afgelopen jaar overleden zijn. 

Ingekomen/uitgegane post 
• Uitgegaan:  

o Uitnodiging voor de ALV 2017 

• Ingekomen:   

o Een aantal leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering 

o Door de Hockeybond is gevraagd in 2018 een Hockeytoernooi te organiseren. Er 
wordt afgesproken dat H-Hockey in april 2018 het toernooi zal organiseren. In 2019 
zal E-Hockey het toernooi organiseren. Jaarlijks zullen zij elkaar afwisselen. 

Notulen ALV 2016 
• De stadsgesprekken zijn afgerond. Loes Boetes van Sportservice Zwolle heeft contacten met 

de diverse verenigingen. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid voor subsidie voor mensen 
uit de gemeente Zwolle die het financieel niet kunnen redden, maar wel willen sporten.  
De gemeente Zwolle betaalt aan de vereniging een subsidie per lid . Ook voor de leden van 
buiten Zwolle. Dat is wel een kleiner bedrag. Op dit moment hebben we nog geen bericht dat 
deze subsidie wordt teruggebracht tot een lager bedrag. Het bestuur verwacht dat het mee 
gaat vallen. Zwolle heeft financiële meevallers. Dat kan de reden zijn dat het subsidieniveau 
gehandhaafd wordt. 

• Het onderzoek van student Pjotr Bijsterbosch heeft een vervolg gekregen. Dat onderzoek 
moet nog worden afgerond. 

• De informatie over ReVAS De Peperbus op de website van Sportservice klopt niet helemaal. 
Wij moeten zelf zorgen voor de juiste informatie. 

 
De notulen worden goedgekeurd en onveranderd vastgesteld. 

Secretarieel Jaarverslag 
• WWZ: de diepte van het zwembad is flexibel en kan per groep worden aangepast. Herman 

Meinders geeft aan dat hij een infectie heeft opgelopen, omdat het zwembad niet diep 
genoeg is om goed te kunnen zwemmen. Hij raakt de vloer aan . 

• De gemeente heeft als eis dat alle begeleiders van het WWZ ( huurders van het zwembad in 
De Vogellanden) een EHBO diploma hebben. Het bestuur streeft ernaar dit voor de 
zomervakantie te realiseren. 

• E-Hockey is in november begonnen met twee teams aan de competitie. Zij hebben de 
stimuleringsprijs gewonnen. 20 mei is de laatste competitiedag. Beide teams spelen leuk en 
het gaat goed. In het nieuwe seizoen stoppen ene paar leden. Er wordt nog gekeken of ook in 
het seizoen 2017/2018 gespeeld kan worden met twee teams.  
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• De competitiedagen zijn zwaar voor een aantal spelers. Het zijn lange dagen. Vaak moeten 
de teams ver weg. 

 
De grote afstanden is eigenlijk voor alle aangepaste sporten een probleem. 

 
• Boccia heeft te weinig spelers. Luus Wagemakers heeft in een redactioneel artikel in de 

Stentor een oproep mogen doen voor nieuwe leden. 

• Het Zwemmen op zaterdag heeft een nieuwe trainster. 

• Is er binnen ReVAS ruimte voor nieuwe sporten? De vraag is of we dat willen. Als er vraag is 
naar een andere sport, zal dit overlegd worden met Sportservice Zwolle en andere 
verenigingen. Zo wordt bv rolstoelbasketbal aangeboden door een reguliere 
basketbalvereniging. Als er een concreet voorstel is, kan dit worden ingediend bij het 
bestuur. Er moeten voldoende leden zijn. 

Financieel Jaarverslag 2016 
• Doelgiften bestaan o.a. uit de gelden van de RABO Bank voor E-Hockey. 

• Innovatie zijn vernieuwingen binnen de vereniging. 

• Een positief resultaat van € 2.569,00 is netjes. Voorstel van het bestuur om jaarlijks geld te 
reserveren voor bv het jubileum over 5 jaar. 

• Liquide middelen zijn goed. De grootste subsidieverstrekker is de gemeente Zwolle. Dit is een 
onzekere verstrekker. Volgend jaar zijn de gemeenteverkiezingen. Het is afwachten wat dan 
het beleid wordt op sportgebied. 

• De Reserve voor onvoorzien. Als de subsidie van de gemeente Zwolle wordt afgebouwd, zal 
worden ingeteerd op deze reserves. De scheidend voorzitter adviseert de reserves te 
handhaven.  

• Huur en onkosten vrijwilligers is lager dan voorgaand jaar. ReVAS De Peperbus heeft minder 
leden. Hierdoor is een sporttak gestopt en hebben we bv met WWZ groepen samengevoegd, 
zodat er minder uur gezwommen wordt. 

• Algehele conclusie is dat ReVAS De Peperbus er gezond voor staat. 

Kascommissie 
• De kascommissie controleert de penningmeester.  De kascommissie bestond dit jaar uit Cox 

Jans en Hans Speek.  De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en goedgekeurd. Het 
zag er netjes uit. De kascommissie vraagt de ALV het bestuur te dechargeren voor het 
gevoerde beleid. De ALV verleent decharge. 

• Cox is aftredend. Hans Speek heeft nog één jaar zitting, samen met Gerard de Jong. Joop  
Haverink geeft zich op als reserve lid. 
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Bestuursverkiezingen. 
• Er zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Voor de vacature van algemeen 

bestuurslid/notulist is geen nieuwe kandidaat gevonden. Er zijn verschillende acties 
ondernomen en mensen benaderd. Suggesties zijn welkom. 

• Het bestuur vraagt gemachtigd te worden door de ALV om tussentijds iemand aan te kunnen 
stellen. Eventueel een korte ALV in oktober. De ALV gaat akkoord. 

• Voor de vacature van penningmeester wordt Robert Kanning voorgedragen. Robert heeft 
een leidinggevende functie gehad in het onderwijs. Heeft in die functie ook te maken gehad 
met financiën. De doelgroep spreekt hem aan.  

• Alle sporttakken zijn vertegenwoordigd door stemgerechtigden. Robbert wordt unaniem 
gekozen. Hij bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. 

• Hilco en Jeanneke worden bedankt voor hun inzet met een mooi boeket bloemen. 

Rondvraag 
• Wim van de Zwan spreekt namens het Jan Ubels Toernooi. Dit Toernooi wordt al jaren 

georganiseerd door Jan en Wim. Door het teruglopen van inkomsten wordt het steeds 
lastiger. Het aantal teams/deelnemers moet omhoog.  Het toernooi wordt 4 keer per seizoen 
gespeeld op een zaterdag. 

• Wim staat nog als contactpersoon op de lijst van ReVAS De Peperbus. Hij wil graag van de 
lijst worden gehaald. Wim is niet meer betrokken bij het Tafeltennis als trainer. Hij vindt het 
wel belangrijk dat uitgedragen wordt dat ReVAS De Peperbus nog steeds een TT-tak heeft.  

• Dick Faber geeft aan dat hij een punt op de agenda mist. Namelijk de huldiging van 
jubilerende leden. Dit agendapunt staat al langere tijd niet meer op de agenda. Ook niet in 
de tijd dat Dick nog in het bestuur zat.  

• Het punt staat wel op de agenda van de bestuursvergaderingen. Binnen het bestuur wordt 
regelmatig gesproken over het voordragen van ereleden.  

• Het opstellen van criteria is lastig. Iedere sportbond heeft zijn eigen criteria. Dit kan worden 
losgelaten en we kunnen voor ReVAS De Peperbus eigen criteria opstellen. 

• Dan is het voor iedereen, ongeacht de sport, gelijk. Het bestuur ontvangt graag een voorstel 
vanuit de leden. Martijn de Jong, Wesley Zwep en Wim van de Zwan zullen een voorstel 
opstellen. Een eerste aanzet wordt gedaan met het secretariaat. Het voorstel wordt 
aangeboden op de ALV van 2018. 

• Omdat er weinig betrokkenheid is tussen de sporttakken onderling kan overwogen worden 
om de huldiging van een jubilaris te doen op de sportavond zelf ipv tijdens de ALV. 

• Martijn de Jong complimenteert H- en E-hockey voor het goed georganiseerd toernooi. Hij 
hoopt van harte dat de team behouden blijven. 
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• Martijn wil ook graag het darten onder de aandacht brengen. In Zwolle wordt op 16 
september 2017 een darttoernooi georganiseerd. G- darters en prof-darters helpen met de 
organisatie en spelen mee.  

• Tom Schuurman vraagt waarom E- en H-hockey niet gezamenlijk een toernooi organiseren. 
Dat is goedkoper. Technisch is dat echter niet mogelijk. Onvoldoende ruimte om dit goed te 
kunnen organiseren.  

• Tom vertelt over de sportstimuleringsprijs die de E-hockey heeft gewonnen. Hij heeft voor 
Martine en Johannes een sjaal als dank voor hun inzet voor de E-hockey. Ook Hilco en 
Jeanneke krijgen een sjaal. 

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