
 

 
 
Notulen algemene ledenvergadering 2018 
 
Ledenvergadering 13 december 2018 om 20.00 uur  
Plaats: zwembad Dorper Esch, Molendijk 14 te Denekamp 
Aanwezig het bestuur van de Dinkel Denekamp en 6 leden 
  
 

1) Opening en Mededelingen  
Voorzitster Maria Journee-Gram opent de vergadering en heet iedereen welkom 
 
De vereniging heeft weer een sportief goed seizoen gehad. Maria noemt een aantal in het 
oog springende resultaten kort op  
 
Nominaties voor het sportgala van Dinkelland worden bekend gemaakt. 
 
Het was een roerig seizoen qua trainerbezettingen.  Gedurende het seizoen is er een aantal 
wisselingen geweest van trainers.  Hoofdtrainster is vertrokken naar de KNZB. Daar heeft de 
KNZB wel een budget  van 4000,= voor opleidingen tegenover gezet. Dit nam niet weg dat 
het ontstane gat opgevuld moest worden. Met inzet van het hele trainerskorps en zelfs met 
een tijdelijke terugkeer van Mathijs is dat gelukt. 
 
Jeroen, Linda en Mathijs, alle voormalige trainers van de Dinkel, zijn nu parttime werkzaam 
bij het trainingscentrum van de KNZB in Hengelo. Dat is op zich positief.  Mensen met een 
Dinkelachtergrond bij de KNZB. Zelfs Dinkeltrainers zijn gewild bij de bond. 
 
Frans Meuris is na 40 jaar gestopt als commissielid zwemsecretariaat  bij de club, hij blijft 
nog wel als official inzetbaar. 
 
Brigitte is erelid gemaakt. Was een leuke en gewaardeerde actie  
 
Raboclubkas heeft onverwacht een mooi bedrag opgebracht. Ruim € 1000,= 
 
Verbouwing van zwembad is in volle gang. Men ligt op schema.  
 
Uit het Rabobank coöperatiefonds krijgen we een bijdrage voor de aanschaf van een 
trainings aantikplaat voor de elektronische tijdwaarneming. Dit is dus voor één baan. Ook 
kunnen we een extra Led scherm aanschaffen om beelden terug te kunnen zien.  Daarnaast 
wordt de opbrengst van het sponsorzwemmen verdubbeld tot een maximum van € 1000, =  
 

2) Notulen jaarvergadering 2017 
Bij de mededelingen staat dat schoolzwemmen een subsidie van € 250,= heeft opgeleverd, 
dat moet  € 2500,= zijn 
Bij benoeming Kascommissie staat dhr. R. Wolters; dat moet zijn Wolbert.  
Voor de rest worden de notulen goedgekeurd  



 
 

3) Verslag Commissie Zwemzaken (CZ) en Waterpolocommissie  
 

Verslag CZ 
Jeroen Rakers benoemt nogmaals kort een aantal sportieve hoogtepunten van de 
zwemafdeling. 
Hij ligt nog eens kort de nieuwe structuur van Commissie zwemzaken en technische 
commissie toe. Na een ietwat stroeve start loopt dat nu aardig goed. 
De taken van de gestopte Frans Meuris zijn verdeeld over 2 personen, te weten Diane 
Heskamp en Ilanit Lutters. Dat loopt verder goed. 
Het complete verslag was en is nog steeds opvraagbaar bij de secretaris. Verder zijn er geen 
opmerkingen. Illanit Lutters wordt bedankt voor het schrijven van het verslag. 
 
Verslag waterpolocommissie  
Frederik Rikkink voorzitter van de Waterpolocommissie legt nog kort de nadruk op een 
aantal aansprekende sportieve prestaties. 
Daarnaast ligt hij de nieuwe structuur bij de waterpolo kort toe. Er is nu binnen deze afdeling 
een wpcommissie en een technische commissie. De Tc heeft een adviserende rol. Zij heeft 
wel het kader verzorgt bij de verschillende teams. Dat is nog nooit zo goed verzorgd 
geweest, buitengewoon.  Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. Frederik Rikkink wordt 
bedankt voor zijn verslag. 
 

4) Financieel verslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 
De penningmeester licht aan de hand van 4 pagina’s overzichten de financiële situatie toe. 
Er zijn meer inkomsten dan gedacht, met name bij de contributies. Dit wordt altijd redelijk 
conservatief ingeschat.  Door verschuivingen van leden tussen verschillende 
trainingsgroepen is dat moeilijk in te schatten.  Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt 
doordat dure wedstrijden zijn vervangen door goedkopere.  De bordsponsoring blijft helaas 
teruglopen.  Rabo clubkasactie heeft het niet doorgaan van het sponsorzwemmen 
opgevangen.   
 
De jaarlijkse verhoging van de badhuur met 2% indexering per januari 2018 is niet betaald. 
Omdat de staat van het zwembad niet representatief is. Hierover is nog een dispuut met de 
gemeente. Er is wel een reservering gemaakt, mocht de Dinkel aan het kortste eind trekken.  
Vanuit de vergadering komen er opmerkingen dat het niet meer dan terecht is dat de 
huurverhoging niet betaald wordt. Er zou volgens leden zelfs verlaging aan de orde moeten 
zijn, gezien de staat van het huidige zwembad.  Afgesproken wordt een en ander niet op de 
spits te drijven.  
 
De begroting is in lijn van voorgaande jaren opgesteld. Nieuw element is de exploitatie van 
het sportcafé samen met Devoko.  Startkapitaal wordt in één keer afschreven.  Opbrengst 
schatten we conservatief in.    
 
Er zijn verder geen opmerkingen. 
 
 
 



 
 
4a) Verslag Kascommissie 2017/2018   

De Kascommissie heeft de verslaglegging zoals gedaan door de penningmeester 
goedgekeurd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
 
 

5) Benoeming Kascommissie  2018/2019 
Dhr. R. Wolbert blijft lid van de commissie en als nieuw lid meldt zich G. Hemeltjen. 
 
Er wordt besloten eerst de agendapunten 7, 8 en 9 te behandelen en punt 6 als laatste 
 

6) Aanpassing Statuten  
In tegenstelling tot eerdere berichten kan er voor de exploitatie van het sportcafé geen 
aparte stichting opgericht worden. Besloten is om de exploitatie nu onder te brengen bij een 
aparte commissie  van de Dinkel.  Deze commissie heeft een notarieel bevestigd reglement 
en een externe voorzitter.  In de huidige statuten van de Dinkel staat echter niets over 
exploitatie van een sportcafé.  Bestuur wil naast de huidige doelstellingen dan ook de 
doelstelling van het exploiteren van een sportcafé opnemen.  Dit besluit wordt ter stemming 
aangeboden aan de aanwezige leden.  Helaas zijn er te weinig leden aanwezig voor een 
geldige stemming en wordt er een nieuwe extra ledenvergadering uitgeschreven voor de 
aanpassing van de statuten. 
 

7) Wisseling bestuursleden  
Er hebben zich  geen andere kandidaten gemeld voor de vergadering dan de herkiesbare 
E.Nijmeijer.  Dhr E.Nijmeijer wordt aldus herbenoemd door de vergadering als bestuurslid en 
penningmeester.  
  

8) Rondvraag  
Er wordt nogmaals over de huur en de staat van het zwembad gesproken 
 
Daarnaast wordt er aangegeven dat het bad personeel niet altijd haar verantwoordelijkheid 
neemt bij calamiteiten.  Wellicht is er onderbezetting, maar dat moet wel aangekaart 
worden.  In voorkomende gevallen hebben waterpoloërs eerste hulp verleend aan 
recreatieve bezoekers terwijl het bad personeel niet te vinden was. 
 
     6) Ontwikkelingen Sportcafé Dorper Esch en vernieuwbouw complex  
Twan Eshuis gaat uitgebreid in op de voortgang van de vernieuwbouw. Men ligt circa 3 
weken achter op schema, maar de aannemer denkt dat nog weer goed te maken. 
 
Men is gebonden aan het Programma van Eisen (PvE).  Wijzigingen buiten het PvE om zijn 
bijna niet mogelijk omdat deze niet begroot zijn door de aannemer.  Deze wijzigingen 
kunnen dan alleen als er extra betaald wordt.  
 
Er wordt nogmaals benadrukt dat er zeer brede perrons langs het bad komen.  
Het startsignaal voor de zwemwedstrijden komt uit de startblokken.  
Er zijn verschillende lichtprogramma’s mogelijk in het zwembad.  
 



 
 
 
De vergunning voor de exploitatie van het sportcafé ligt ter inzage. Op dit moment verloopt 
de exploitatie nog onder de vergunning van de Gemeente.  
 
Het sportcafé gaat in mei dicht voor een aantal maanden i.v.m. de vernieuwbouw. 
 
De coördinatoren van het sportcafé hebben nog wel moeite de barbezetting voor de 
weekenden rond te krijgen.  Er zijn met name van de zwemafdeling te weinig vrijwilligers. Op 
dit moment levert de waterpolo de meeste vrijwilligers.  Oppassen dat er geen scheefgroei 
ontstaat.  Ook in de gaten houden dat de Dinkel de helft van de bardiensten draait i.v.m. de 
verdeling van de opbrengst.  
 
Er is ook een commissie opgetuigd die de opening van het nieuwe bad luister bijzet.  Er zijn 
diverse jubilea; 20 jaar masterzwemmen, 50 jaar seniorenzwemmen en 45 
jaarzwemvierdaagse (landelijk 50 jaar!) 
 
Bij de inrichting van het nieuwe sportcafé kan er zelfwerk uitgevoerd worden.  Besparingen 
kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden. 
 
De vergadering wordt afgesloten met een korte presentatie van het kleurenplan en de te 
gebruiken materialen voor de vernieuwbouw op de laptop van Twan.  
 
 


