
 
 
 
 
 
Notulen algemene ledenvergadering 2020 
 
 
Ledenvergadering 10 december 2020 om 20.00 uur 
Plaats: Digitaal met Google Meet ivm Corona maatregelen 
Aanwezig: Het bestuur compleet incl.  14 leden. 
 

 
 
1) Opening en mededelingen 
 
De nieuwe voorzitter opent de eerste en hopelijk laatste digitale algemene ledenvergadering en 
geeft aan dat dit toch wel een heel tumultueus jaar is geweest mede door de Corona pandemie. 
Als eerste wil hij in de vergadering Maria Gram bedanken ivm haar stoppen als voorzitter.  
Verder geeft Twan onderstaande punten aan: 
 

• We hebben een nieuw bestuurslid Frederik Rikkink (vanaf mei 2020 stage gelopen) 

• Helaas door Corona hebben we geen officieel seizoen kunnen draaien. Bij agendapunt 3 
komen de commissies CZ en WP hierop terug. 

• Ingebruikname van zwembad was spectaculair. 

• We hebben een goed opgezette swimmeet met lichtshow ed) en daarna mastermeet 
georganiseerd. 

• In Maart natuurlijk de Corona sluiting, gelukkig hebben we met veel flexibiliteit en inzet snel 
door kunnen sporten buiten. Hier zijn we trots op.  Er is diirect een corona plan gemaakt voor 
zwemmen en sportcafé. Door nauwe contacten gemeente is dit allemaal snel ingeregeld. 

• Vrijwilligersattentie is goed ontvangen .  

• Financieel, was ook bijzonder jaar. Penningmeester komt hier bij agendapunt 4 op terug. Wel 
heeft Corona ons een goed financieel resultaat opgeleverd.  
 

2) Notulen Jaarvergadering 2019 
 
Notulen ledenvergadering 2019 worden vastgesteld en goedgekeurd. Wel zij er twee namen 
verkeerd gespeld.  Correctie Gudo Hemeltjen en Rob Wolbert. 
 

3) Verslag Commissies Zwemzaken en Waterpolo 
 

• Commissie zwemzaken: Jeroen Rakers geeft een samenvatting van het verstrekte verslag op 
papier. Opmerking van Maria Gram over de VOG verplichting vanuit de KNZB en correctie dat 
Gerrit Dijkhuis nog hoofdtrainer is in 2019 en Danique hem heeft opgevolgd in 2020. 
 

• Commissie  Waterpolo: Freek Rikkink geeft een samenvatting van het verstrekte verslag op 
papier. 

 



 
 
 
 
 

4) Financieel verslag 2019/2020 en begroting 2020/2021 
 
De penningmeester Edwin Nijmeijer geeft een uitgebreid verslag van het financiële seizoen. 
Kas commissie geeft decharge aan de penningmeester voor het boekjaar 2019/2020 
 
De begroting 2020/2021 wordt besproken  
 

5) Benoeming kascommissie 2020/2021 
 
Als kascommissie 2020/2021 worden Dirk Binnenkamp (blijft) en Gerrit Dijkhuis benoemd 
 
 

6) Sportcafé Dorper Esch 
 
Twan geeft een uiteenzetting van het verloop van de start van het Sportcafé en de abrupte stop door 
de Corona pandemie. De eerste maanden na de start waren er goede financiële resultaten. Maar 
daarna zijn inkomsten tot nul gedaald. Zo lang de sluiting van de horeca blijft zullen we de lasten van 
het sportcafé helaas moeten dragen. Net zoals alle mensen in onze wereld hopen we op een snelle 
komst van het vaccin zodat het sportcafé weer open kan. Ook een punt van aandacht is de bezetting 
van de bardienst. Hierin blijft de Dinkel nog steeds achter qua invulling . Dit zorgt er soms voor dat er 
meer inkomsten naar Devoko vloeien en minder naar de Dinkel. We moeten weer naar 50/50 toe. 

 
7) Wisseling bestuursleden 
 
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. J. Rikkink 
Dhr. J Rikkink wordt herkozen 
  
 

8) Rondvraag en sluiting 
 
Gudo Hemeltjen: Ik mis in deze tijd de communicatie vanuit de Dinkel voor de mensen die niet 
zwemmen. De Induiker bijvoorbeeld komt niet regelmatig, de Social media ligt een beetje stil. 
Misschien moeten we met een nieuwsbrief moeten werken. Misschien ook een idee om geen 
Induiker te doen en misschien een jaarboek te doen die je wel fysiek gaat uitbrengen.  
Nathaly Lucas onderstreept het idee van het jaarboek. Bjorn Boers vraagt hoe andere verenigingen 
dit doen. Zijn we niet echt van op de hoogte. Twan gaat in zijn nieuwe rol de Dinkellandse 
verenigingen langs om eens te peilen. Peter Smeele geeft aan dat je wel moeten opletten met de 
AVG . We hebben een eigen privacy verklaring de website. 
 
Rob Wolbert: Hoe staat met de rugslag steunen? Binnenkort een afspraak met de nieuwe 
bedrijfsleider van het sportcomplex. Wel is er een subsidie van de Rabo hiervoor opgehaald van € 
2000,-- . Ook hebben we onze sportgewichten kunnen verkopen voor € 500,--. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bjorn Boers: Hij heeft zijn eerste licentie punten binnen via de workshops beschikbaar gesteld door 
het Lokaal Sportakkoord. Gerrit Dijkhuis geeft aan dat dit gecoördineerd dient te worden. Blijkbaar 
heeft hij hem gemist.  
 
 
Annemarie Kuipers: De verhouding bezetting Sportcafé Devoko/Dinkel is niet helemaal 50/50. Heeft 
een bestuur een plan om dit beter te krijgen? Twan geeft een toelichting dat het nu 54/46 in 
voordeel van Devoko is. Het plan is om meer mensen bij de zwemafdeling te krijgen.  
Is er een Instagram van de Dinkel ? Nee nog niet. Komt eraan. 
 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bied iedereen virtueel een drankje aan.  
 
 


