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Notulen 
Algemene Ledenvergadering 2018 

WOENSDAG 25 APRIL 2018 

Tijd:   19:00u tot 22:00u (vergadering tussen 19:30u en 21:30u) 

Locatie:  Het Anker, Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle 

Aanwezigen: Martijn de Jong, Hans Speek, Koos Sportel, Jan Boers, Ans Boers, Tom Schuurman, 
René van Enk, Wim van de Zwan, Gerard de Jong, Marian Holterman, Willie Volkers, 
Mariëlle Boers, Dick Faber, Marjan van Putten, Jan Huisman, Hellen Spijkerman,  
Alie Oosting, Cora Heus, Simon Dallinga, Robert Kanning, Johannes van der Velde, 
Martine Altena 

Afgemeld:  Saskia van Dieren, Flip de Groot, Gradus voor ’t Hekke, Joop Haverink,  
Alexandra van den Tillaard, Jantiena van Gerven, Fred Tatje, Hilda van der Horst 

Notulist: Johannes van der Velde 

1. Opening en vaststellen Agenda 
Martine opent om 19:45u de vergadering. Heet iedereen welkom in deze nieuwe locatie waar meer 
ruimte is voor rolstoelen.  

Er is geen input geweest voor de agenda, de agenda zoals opgesteld blijft in takt. Martine geeft aan 
dat we proberen voor 21:30u klaar te zijn. Zodat iedereen op tijd naar huis kan.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Overleden afgelopen jaar 
We beginnen met stil staan bij de leden die overleden zijn afgelopen jaar. Dat waren afgelopen jaar 
de volgend leden. 

Overleden:  Jan Ubels, Luus Wagenmakers, Ada Schakelaar-de Vries, Paul Ritsjouw, 
Karla Galenkamp, Baukje Potjes-Mijnheer, Joop Uiterwijk 

Bedanken Hellen 
Hellen heeft afgelopen halfjaar Aly vervangen als coördinator van het Warm Water Zwemmen 
(WWZ). Martine verteld dat we erg dankbaar zijn met haar inzet en dat we haar daarvoor willen 
bedanken. Robert overhandigd Hellen een bosbloemen als dank. 

Hockeydagen 
De H-hockeydag afgelopen zaterdag 21 april was een succes. Alle vrijwilligers worden hartelijk 
bedankt voor hun medewerking. Jan, Ans, Ramon en ook Johannes in het bijzonder (merkt Jan op). 

Op 17 november staat de volgende hockeydag voor ReVAS in de planning. Dan voor de E-hockey 
competitie regio oost. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Over een maand (25 mei 2018) gaat de nieuwe AVG wet in werking. Dit heeft nogal wat 
consequenties. Johannes legt uit dat we niet zomaar meer met losse lijsten kunnen werken. Ook 
moeten we de ledenadministratie verzorgen in één centraal systeem. Hij zullen als vereniging nog 
niet direct voldoen aan deze wet, maar zijn er mee bezig dit volgend jaar wel op orde te hebben. 

Rapport Commissie de Vries: Seksuele intimidatie en misbruik in de sport. 
Als vereniging hebben wij dit rapport ontvangen. We hebben als bestuur ook besloten om 
hieromtrent actie te ondernemen. Alle trainers moeten in  het komend jaar een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) aanvragen. Ook gaan we onze veiligheidsplan verbeteren en via Sportservice een 
Vertrouwenspersoon aanstellen. Martine legt uit dat dit alles nodig, zodat onze vrijwilligers ook een 
gratis VOG kunnen aanvragen. 

3. Notulen ALV 2017 
Aantal namen kloppen niet exact. Verder geen commentaar. Notulen is goedgekeurd. Jeanneke 
Wagenmakers wordt hartelijk bedankt voor het maken van deze notulen. 

4. Secretarieel Jaarverslag 2017 
Marjan heeft haar multi-sport verslag wel gemaild, maar haar input is niet in jaarverslag terecht 
gekomen. Johannes geeft aan dat hij dit gaat na zoeken en aanvullen. 

Johannes geeft verder nog aan dat Boccia er dit jaar voor het laatst in staat. De Boccia sport gaat 
stoppen na dit seizoen. 

Verslag wordt door meerderheid van aanwezige leden goedgekeurd. 

5. Financieel Jaarverslag 2017 
Het financieel jaarverslag lag ter inzage vanaf 19:00u. Dick Faber en Wim van der Zwan hebben 
hiervan gebruik gemaakt. 

Robert Kanning ligt de cijfers toe 
• We hebben een positieve balans van € 695,- euro. 
• De doelgiften van de Rabobank voor de E-hockey en de het Koffiepotje van het Zwemmen 

(zaterdag zwemmen) zijn verrekend in de balans. 
• We hebben ook afgelopen jaar subsidie ontvangen uit Dalfsen en Hattem. De meeste 

subsidie komt van Gemeente Zwolle. 
• Als we kijken naar het aantal leden,  dan komt 60 procent uit gemeente Zwolle, overige 40% 

uit de regio. 
• Het promotiepotje is behoorlijk verhoogt en gebruikt voor nieuw drukwerk en promotie via 

facebook etc. 
• Door scherper te kijken naar de zaal huur, is het huurbedrag gedaald 

Vraag René van Enk 
Hockeyveld E-hockey, staat dat ook op de begroting? 

Antwoord Robert: Nee, dat is in maart van dit jaar aangekocht en komt op de begroting van 2018. 
Dus volgend jaar bij ALV. 
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Vraag Dick Faber 
10.000 euro aan vrijwilligersvergoeding, is dat niet veel? 

Antwoord Robert: Dat is veel, maar bijvoorbeeld de trainers voor het zwemmen kosten wat meer. 
Als je het vergelijkt met begroting van 2014 valt deze kostenpost nu lager uit. 

6. Verslag kascommissie 
Gerard de Jong en Hans Speek zaten dit jaar in de kascommissie. Ze gaven aan dat de begroting en 
onderliggende stukken zagen er goed uit. Ze adviseren om de begroting goed te keuren. 

Martine bedankt de kascommissie. Ze geeft aan dat Hans Speek aftredend is. Joop is als reserve nu 2e 
lid en Gerard is nu eerste lid. Dan hebben we nog een nieuwe reserve nodig. Jan Boers meld zich aan 
als reserve. Daarmee is de kascommissie weer compleet. 

Johannes wijst Martine erop dat er nog wel gestemd moet worden over de begroting van 2017. Met 
handen opsteken wordt de begroting 2017 goedgekeurd. 

7. Vacatures Bestuur 
Voorzitter (Martine gaat stoppen per september 2018) 
Martine ligt haar besluit toe om te gaan stoppen. Haar moederschap, gezin en werk vragen te veel 
tijd om een goede voorzitter te zijn. Totdat er een nieuw bestuur gevonden is gaat ze door, tot 
uiterlijk juni 2018.  

Coördinator WWZ en Notulist/algemeen bestuurslid 
Aly heeft om gezondheidsredenen haar taken afgelopen september direct moeten stoppen. 
Sindsdien zaten dus zonder coördinator WWZ. Hellen heeft haar taken een halfjaar waargenomen, 
zie eerder in notulen.  

Sinds Jeanneke is gestopt als bestuurslid/notulist. Is ook haar functie nog vacant. Martine verteld dat 
door deze situatie Johannes en Robert het bestuur hebben gevormd met hun 2e, toen Martine een 
paar maanden met zwangerschapsverlof was. Met ondersteuning van Hellen wel is waar. Deze 
situatie kan niet langer zo bestaan. Er zijn dus in totaal 3 nieuwe bestuursleden nodig. Martine geeft 
aan dat er binnen het bestuur geschoven kan worden met de posten. 

Wat is er al gedaan door bestuur 
Martine verteld dat het bestuur een paar maanden geleden de leden per brief (mail) hiervan op de 
hoogte heeft gesteld. Hier zijn een paar reacties op gekomen, waarvan één iemand concreet. Maar 
deze persoon kan geen voorzitter of coördinator WWZ worden. Dus die functies blijven urgent om 
vervuld te worden. 

Gesprek 
Dick geeft aan dat het goed werkt om mensen Face tot Face te benaderen. Martine reageert positief 
op dit voorstel, en geeft aan dat dat ook zo bij haar en Robert heeft gewerkt. 

Vanuit de leden komt ook de opmerking dat we een goede coördinator WWZ moeten zoeken. 
Martine en ook Johannes geven aan dat we zeker moeten kijken naar de organisatie van het WWZ 
beter kan. Door bijvoorbeeld taken uit elkaar te trekken. 

Bestuur stelt voor om in september, als er hopelijk nieuwe bestuursleden gevonden zijn een nieuwe 
vergadering gaan uitschrijven. 
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8. Bestuursverkiezingen 
Johannes van der Velde is aftredend en herkiesbaar voor tenminste 2 jaar. Met handen opsteken 
stemmen leden in. 

Aly Harwig is aftredend en niet herkiesbaar. De leden nemen hier kennis van. 

9. Rondvraag 
Vraag Michelle 
Op de website staat bij het Zwemmen nog de naam Irma als trainer. Dit is al 2 jaar Carlien.  

Johannes antwoord: Dat is dom dat dat er nog zo opstaat. Gaan we snel aanpassen. 

Vragen Marjan 
Er is geen vervanging voor Multisport. Vroeger was dit ook vaak een trainen van het WWZ.  

Martine antwoord: Daar gaan we naar kijken of we hier een structurele oplossing voor kunnen 
vinden. Want ook op donderdagavond bij het WWZ heb jij hier problemen mee. 

Marjan geeft aan dat dit inderdaad ook op donderdagavond een probleem is. 

Op de site staat termen als Aqua Aerobics en Hydrotherapie. Dit klopt niet. En geeft verkeerd 
beeld. 

Johannes antwoord: Mijn excuses als dit niet helemaal klopt. Johannes geeft aan dat hij het moeilijk 
vind om termen aan het WWZ te hangen.  

Er wordt afgesproken dat we de termen Therapiezwemmen en Warm Water Zwemmen gebruiken. 

De temperatuur van het zwembad is vaak te koud. Verschil tussen boven temperatuur en water 
temperatuur is vaak ook erg groot. Hoe komt dit, kan dit beter? 

Martine antwoord: We hebben al regelmatig contact heeft gehad met Vogellanden. Maar dat het 
water altijd rond de 32 a 33 graden is. De boven temperatuur kan inderdaad verschillen. Dit is 
afhankelijk van het weer (zomer of winter etc.). 

Johannes geeft aan dat wij als ReVAS hier niet heel veel in kunnen betekenen. We zijn afhankelijk van 
Vogellanden. 

Gerard geeft aan dat alles precies wordt gemeten. Hij heeft destijds bij opening renovatie zwembad 
een rondleiding gehad. Ze hebben hem toen alle installaties en meetapparatuur laten zien.  

Marjan mailt het bestuur dat ze vond dat haar vraag niet serieus genomen werd. Het bestuur is 
hierover later met Marjan nog in gesprek geweest. 

Opmerking van Ans 
Johannes enorm bedankt voor je inzet afgelopen H-hockeydag 

Jan antwoord: Dat heb ik ook al gezegd toen jij nog niet bij vergadering was. 
Johannes bedankt Ans voor mooie opmerking 

10. Sluiting 
Martine sluit de vergadering. Bestuur wordt nog bedankt voor hun inzet afgelopen jaar. 
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