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Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2021 
Online meeting 
 
1. Opening/mededelingen 
 
Aanwezig zijn: 
Benthe, Trudy Aerts, Janneke Arts, Raf Beeren, Loes Bovee, Rogé Derks, Marianne Derks, Amber 
Duijndam, Anouk Duijs, Fabienne Duijss, Rien van Engelenburg, Raymond Frissen, Kim Giesen, 
Jasper Goemans, Malou Grens, Evelyn Hagens, Bas Hoeijmakers, Loes Houben, Kelly Jacobs, 
Miranda Janssen, Willem Janssen, Hay Janssen, Marion Janssen, Patrick Janssen, Nico Janssen, 
Ans Janssen, Mieke Jenniskens, Manon van Kuijk, Nikki Laurijsse, Martijn Lenssen, Josette Lith, 
Marielle Martens, Eric van Meijel, Annelies Mol, Pieter Otten, Anna Otten, Laura Otten, Jolanda 
Peeters, Silvester van Pommeren, Rianne Selten, Natascha Smits, Danny Sprunken, Glen van 
Stipdonk, Myrthe van Stipdonk, Nicole van Stipdonk, Lonneke Swutse, Eric Teuwsen, Mieke Thielen, 
Lars Thijssen, Suus van Vegchel, Cindy Verheijen, Rob Verheijen, Kim Vermeulen, Roy Verstappen, 
Martijn Vissers, Jan Vullings, Tom Vullings, Danielle Vullings, Wendy Wijnands 
 
Afmeldingen:  
Theo Linssen, Mark van Rensch (ouder van Noa) Marcel v.d. Muckhof, Roos Gielen, Cindy Kuypers, 
Noor Jenniskens, Lieke Meulenkamp, Vera van Well, Richard Janssen, Lea van Meijel. 
 
Roy  heet iedereen van harte welkom. Roy wijst alle deelnemers op de regels voor een online 
meeting, waaronder: 

● De vergadering wordt opgenomen. Wanneer je niet in beeld wilt komen kun je je video 
uitzetten. 

● De chat wordt beheerd door Danielle Vullings. Hier is ook de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 

 
In het kort wordt de agenda doorgenomen van deze vergadering. 
 
2. Terugblik 2020-2021 en korte vooruitblik 2022 
 
Roy geeft een korte toelichting en aanvulling op de jaarverslagen die op de site staan. 
 
Terugblik 
Corona 
Ook dit jaar hadden we weer te maken met corona. We hebben een club met 500 leden en 500 
meningen. Als bestuur blijven we er objectief in. We volgen de instructies van de gemeente en KNZB. 
We blijven wel aangeven richting de gemeente waar we tegenaan lopen. 
 
Wedstrijdzwemmers 
Het aantal leden is behouden. Cas Versteegen heeft een bijzondere presentatie gedaan. Is 
toegevoegd tot de KNZB jeugdselectie. Heeft een trainingsstage in Portugal mogen doen omdat het 
Olympische evenement is afgeblazen. 
 
Superspetters 
Blijft hard groeien. 3 groepen hebben afgezwommen. Andere afdelingen zakken iets qua leden.  
 



 
Synchroonzwemmen en waterpolo 
Hebben geen wedstrijden gehad. Er zijn bij Wittenhorst landtrainingen voor synchroonzwemmen 
geweest om zo toch nog te blijven trainen. 
 
G-zwemmen 
Heeft lang stilgelegen. 
 
 
Vooruitblik 
 

 Synchroonzwemmen en waterpolo zijn weer goed van start gegaan.  

 G-zwemmen heeft zijn eerste trainingen weer gehad en behoud zijn leden. 

 Masterzwemmen is een groep enthousiaste leden. 
 
Wat komt er op ons af. 
Corona en QR codes.  
Vanuit de regering komen er strengere maatregelen zoals bekend. Bestuur houdt de leden op hoogte. 
Verzoek aan de leden om hier aan mee te werken. 
 
Het zwembad 
Het zwembad wordt waarschijnlijk in de zomerstop (Juni/ september) verbouwd. 
 
Clubkleding 
De kleding is uitgezocht en gepast 
 
Regel- en wetgeving: WBTR 
(Wet bestuur toezicht en rechtspersoon) Dit houdt in dat er een aanpassing moet komen in de 
statuten. De club heeft hiervoor 5 jaar de tijd. We zijn er druk mee bezig. Het is de bedoeling dat in de 
volgende ALV dit door de leden wordt goedgekeurd. 
 
Enquête vrijwilligers 
Nicole van Stipdonk heeft i.o.v. het bestuur een enquête onder de vrijwilligers gehouden. 74 enquêtes 
zijn ingevuld. De grootste groepen vrijwilligers zitten bij de trainers, official, commissies en overig. De 
kleinste groep zijn de juryleden. De taakbelasting is volgens de meeste vrijwilligers in goede balans. 
Zij zouden wel graag wat meer waardering vanuit het bestuur willen zien. Uit de vraag wat de 
vrijwilligers van de samenwerking tussen de verschillende afdeling vinden, antwoord de grootste 
groep dat men graag wil dat er meer clubgevoel gecreëerd moet worden. Ook de communicatie 
vanuit het bestuur kan beter. Bestuur gaat dit oppakken. Het valt ook op dat het veelal dezelfde 
mensen zijn die zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Mensen moeten persoonlijk benaderd worden. 
 
3. Jubilarissen 
 
25 jaar lid: Alice Janssen, Nicole van Stipdonk 
40 jaar lid: Wiel Basten, Ron van Helden, Erna Thijssen, Theo Veens 
50 jaar lid: Lea van Meijel 
 
Complimenten vanuit het bestuur en bedankt voor jullie inzet. 
 
Erelid: 
Glenn van Stipdonk is  benoemd tot erelid van de vereniging . Glenn komt uit een echte zwemfamilie. 
Begonnen bij opleidingen, wedstrijdzwemmen en waterpolo gespeeld, nu nog steeds met zijn “oude 
garde”.   
Heeft als trainer(A/B)  aan het zwembad gestaan bij de kleinere en jeugd. Hij heeft op 
woensdagochtend de zwemmers trainen gegeven. Ook wedstrijden begeleidt. Hij was ook degene die 
de contacten had met de scholen voor het regelen van een zwemclinic of zwemwedstrijd voor de 
jeugd.   
Toen Nicole en Glenn kinderen kregen, is hij tijdelijk gestopt met trainen geven om voor de kinderen 
thuis te kunnen zijn. Op het moment dat Myrthe is gaan zwemmen, is hij weer trainen gaan geven en 



coachen bij wedstrijden. De jongere trainers begeleiden in het bad vond hij leuk. Ook het aanleren 
van een goede slag vind hij belangrijk.   
Hij kwam na een training wel eens thuis en dan zei hij ”die leert het zwemmen nooit”. Verder heeft hij 
altijd veel geduld gehad in het zwembad met de zwemmers met extra ondersteuning. Glenn heeft 
jaren op woensdagochtend trainen gegeven aan de allerkleinste, dit was voor hem ontspanning en 
plezier. Na de training ging hij dan opgewekt naar het werk. Afgelopen seizoen heeft hij hier afscheid 
van genomen. Dit is nog steeds heel erg jammer.   
   
Verder is hij nog steeds ook waterpoloër maar ook coach/trainer van Dames1 HZPC. Tevens is hij 
jurylid. Ook is Glenn altijd een fijne en vaste vervanger op als trainer Masterzwemmen wanneer 
Marièlle er niet is tijdens haar vakantie. Hij is hier ook gewoon een vaste waarde geworden. En 
natuurlijk niet te vergeten Glenn is ook altijd te porren voor kasversterkende activiteiten (kapstok, 
afbreken mavo, bloemen verkopen, rozenfeesten, Rowwen Heze enz). 
Maar wanneer er een feestje is, is hij ook altijd van de partij. 
 
Hij heeft in de loop van de jaren zijn hele mooie bijdrage geweest op de vereniging op alle fronten. 
Roy bedankt Glen voor zijn inzet en hoopt nog jaren van zijn  diensten gebruik te mogen maken in 
welke vorm dan ook.   
 
 
4. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 12-03-2021 
Geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 
 
5. Vaststelling jaarverslag 2019-2020 
Geen opmerkingen. Het jaarverslag 2019-2020 is goedgekeurd. 
 
6. Vaststelling financieel resultaat en bijbehorende balans 2020-2021 
 
Martijn Lenssen  
Wederom is er in  2020-2021 een resultaat is gedraaid van €13.972. Dit is een zeer hoog resultaat. 
Bestuur gaat kijken hoe de verdeling is van de kosten en inkomsten per afdeling. 
 
Inkomsten: 
- We hadden wel wat minder inkomsten door de contributie die we retour hebben gedaan aan onze 
leden, de uitgaven wel zijn afgenomen door de coronapandemie. Ook hadden we recht op 
coronasteun, deze hebben we ook aangevraagd.  
 
Uitgaven: 
-De badhuur is dit jaar ook minder. Afspraak is bij geen gebruik van  het zwembad ook geen 
huurheffing.  
-De KNZB contributie loopt gewoon door.  
-Ook kosten voor wedstrijden zijn afgenomen. 
-Trainersvergoedingen zijn ook lager uitgevallen. 
 
In de begroting was onterecht meegenomen de kosten voor het maken van een nieuwe website.  Dat 
was een jaar eerder. 
 
De vermogenspositie van de club is zeer goed. Het bestuur gaat hierover in beraad wat te doen met 
het hoge saldo op de rekening en wat we een passende vermogenspositie vinden bij een club van 
deze omvang. Wat is nu een gezonde club, te veel winst is ook niet goed. Zwembad gaat verbouwd 
worden, wellicht zijn er ook kosten voor de club. Als het uitloopt buiten de zomervakantie, waar gaan 
we dan zwemmen. Brengt kosten met zich mee. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie 2020-2021  (door Marij Kellenaers en Menno Zwart).  
 
Door afwezigheid van Marij Kellenaers en Menno Zwart, leest Roy de door hun ingestuurde mail voor. 
Wat hun opgevallen is het grote overschot dat de vereniging heeft opgebouwd van ruim 100.000,-. 
Tijdens het vorige boekjaar was dit nog toegeschreven aan het Afslag 10 Project. Nu dat project is 
afgeketst. is de vraag wat het bestuur als bestemming heeft aangewezen voor dit grote overschot. Bij 



het bekijken van de genoemde en onderliggende stukken hebben ze geen onregelmatigheden 
kunnen waarnemen.  
 
Marij en Menno verzoeken de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester. De ALV 
heeft decharge verleend. 
 
Omdat Marij is gestopt bij HZPC en Menno voor het 2e jaar de kascontrole heeft gedaan zijn we op 
zoek naar 2 nieuwe personen voor de kascommissie. Svp zich aanmelden bij het bestuur.  
 
 
8. Vaststelling begroting 2021-2022 

 
Budget opstellen na 2 jaar corona is erg lastig. Per afdeling opgesteld. Het voorgestelde budget was 
opgesteld voordat het bekend was wanneer het zwembad verbouwd werd.  
 
Martijn deelt mede dat hij i.v.m. zijn werk het penningmeesterschap moet overdragen aan een ander. 
Als niemand zich meldt dan moet dit uitbesteedt gaan worden aan een accountantskantoor. Dit brengt 
hoge kosten met zich mee. Martijn kan een kandidaat evt. ondersteunen met werkzaamheden bijv. 
het maken van overzichten voor de vergadering.  
 
Tom Vullings komt met de vraag hoe groot de kans is dat de vereniging de overheidssteun van 2000 
euro terug moet betalen. Volgens Martijn is deze definitief toegekend. 
 
9. Voorstel contributie 2022-2023 

 
Voorstel contributie 2022-2023 
De gebruikelijke indexatie van 1,88% wordt toegepast op de contributie (het 5-jaars gemiddelde van 
de jaarmutatie van de consumenten prijsindex in augustus). Lars Thijssen komt met de vraag waarom 
verhoging terwijl de club zo’n positief resultaat heeft en waarom 1 groot bedrag in het budget. 
Waarom geen openheid in de resultaten in de verschillende afdelingen. Dit wordt besproken in het 
bestuur. Voorheen was het wel bekend tijdens de vergadering. Sinds online ALV is dit vervallen maar 
wel opvraagbaar. Vanuit de aanwezige online leden komen meer opmerkingen over de contributie 
verhogingen. 
 
Hay Janssen komt met de opmerking dat we ieder jaar verhogen volgens de statuten, of we moeten 
anders besluiten. Roy zegt dat het legitieme vragen zijn maar dat we ook staan voor uitdagingen. We 
kunnen altijd anders besluiten. 
 
Het voorstel voor de contributie voor 2022-2023 is vastgesteld, met meerderheid van stemmen.  
 
10. Bestuursverkiezing: 
Verkiesbaar: 

● Roy Verstappen (voorzitter) geen tegenstemmen 
● Josette Lith (Secretariaat) geen tegenstemmen 

 
Aftredend en herkiesbaar  

● Nicole van Stipdonk (G-zwemmen) geen tegenstemmen 
 

Aftredend en niet verkiesbaar  
● Marianne Derks (Secretariaat) 
● Martijn Lenssen (Penningmeester) 

 
Overig 

● Loes Houben (Vertrouwenscontactpersoon en opleidingscoördinator) 
● Hans van der Ham (Vertrouwenscontactpersoon) 

 
Vacatures 
We zijn op zoek naar: 

- penningmeester 
- Algemeen bestuurslid 



- Wedstrijdzwemmen afvaardiging bestuur - kandidaat is aanwezig 
- Commissieleden verschillende afdelingen 
- Masterzwemmen trainer 
- G-zwemmen begeleiders 
- Superspetters begeleiders  
- Pr/ Sponsorcommissie (leden) 
- Vertrouwenspersonen. 

 
Ook als je projectmatig of tijdelijk iets wil of kan doen. Meld je dan aub bij het bestuur. Wij kunnen te 
allen tijde handjes gebruiken voor hand en spandiensten. Mailadres secretariaat@hzpc-horst.nl  
 
Rianne Selten feliciteert Roy met zijn functie en draagt de voorzittershamer over aan Roy.  
 
 
11. Rondvraag  
Geen vragen wel een opmerking. Er moet juridisch gestemd worden om het bestuur decharge te 
verlenen. Dit wordt akkoord bevonden door de aanwezige online leden. 

 
Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
Roy  dankt alle aanwezigen en sluit om 20.30  uur deze vergadering. 
 
Notulist: Josette Lith 
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