
 
 
 
 
 
Notulen algemene ledenvergadering 2019 
 
 
 
Ledenvergadering 12 december 2019 om 20.00 uur 
Plaats: Vergaderruimte zwembad Dorper Esch, Molendijk 14 te Denekamp 
Aanwezig: Het bestuur compleet incl. 8 leden. 
 

 
 
1) Opening en mededelingen 
 

• De voorzitter opent de vergadering en geeft een aan dat we voor het eerst een vergadering 
in het nieuwe complex een ledenvergadering kunnen houden. Op 13 december 2019 is de 
eerste oplevering.  

• De eerste wedstrijden hebben we gehad in het nieuwe bad. Mastermeet en Swimmeet. 

• 8 mensen doen op dit moment de cursus trainer 2 

• 2 mensen doen opleiding trainer 3 

• Nieuwe sponsoren Timax, hotel de rozenstruik, Postma financieel advies, kleding sponsor 
Pinkpop 

• We kunnen straks in het nieuwe bad op een andere manier sponsor uitingen geven. We 
hebben doek in frame laten maken die aan het dak worden bevestigd dmv kabels 
waarschijnlijk. 

• Het Sportgala is op10 jan 2020. Diverse nominaties namens de Dinkel. Alle kampioenen 
worden ook in de spotlight gezet tijdens dit gala 

• Uit de Rabo clubkas campagne hebben we € 1.150 euro gekregen. Rabo coöperatie fonds 
heeft ons,  samen met Devoko, € 10.000 geschonken voor het sportcafé.  

• Ook zijn er diverse nieuwe materialen gekocht en in de nieuwe ruimte van het zwembad 
opgeslagen. Wel dient iedereen deze ruimte netjes te houden. Alles staat door elkaar heen, 
daarnaast zijn er rekken voor over de roosters gemaakt om tijdens de wedstrijden circulatie 
te houden en de tassen daarop te zetten. 

• Tijdwaarneming en scoreborden zijn geïnstalleerd en werken 

• Vrijwilligers: we hebben altijd nog vrijwillers nodig.  Anton Reukers moet helaas stoppen als 
webmaster door ziekte. Ook voor de camera bediening, Mylab systeem en scorebord zoeken 
we nog een vrijwilliger. 

• Sportcafé  zoekt ook nog vrijwilligers. De bedoeling is 50/50 verdeling tussen Devoko en ons. 
Er zijn meer mensen nodig voor de bemanning. De zwemafdeling heeft nog niemand 
aangeleverd.  
 

  



 
 
 

2) Notulen Jaarvergadering 2018 
 
Notulen ledenvergadering 2018 worden vastgesteld en goedgekeurd. 
 
3) Verslag Commissie Zwemzaken en Waterpolo 
 

• Commissie zwemzaken: Jeroen Rakers geeft een samenvatting van het verstrekte verslag op 
papier. 

• Opmerking van dhr. Binnenkamp, er is een bezorgdheid over de communicatie tussen de 
trainers en de CZ. 

 
 

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

 

4) Financieel verslag 2018/2019 en begroting 2019/2020 
 
De penningmeester Edwin Nijmeijer  geeft een uitgebreid verslag van het financiële seizoen. 
Kas commissie geeft decharge aan de penningmeester voor het boekjaar 2018/2019 
 
De begroting 2019/2020 wordt besproken  
Contributie verhoging wordt goedgekeurd en de begroting ook 
 

5) Benoeming kascommissie 2019/2020 
 
Als kascommissie 2019/2020 worden Gudo Hemeltjen en dirk Binnenkamp benoemd.  
 

6) Ontwikkelingen sportcafe Dorper Esch en nieuwbouw/renovatie complex 
 

• Op 13 december is de eerste oplevering, Het is nog niet helemaal klaar dus wordt het een 1e 
oplevering. Akoestiek blijft een probleem. Daar wordt wat aan gedaan d.m.v. 
geluiddempende platen.  

• De kanten blijven te glad volgens Rob Wolbers. Dit gaat een discussie worden.   

• Verder geeft Twan Eshuis toelichting op het vervolg van het sportcafé. 

• Openingsweekend 10 en 11 januari 2020. 
 

 
7) Wisseling bestuursleden 
 
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. J. Rakers 
Dhr. J Rakers wordt herkozen 
Maria Gram stopt in de zomer 2020 als voorzitter,  Twan Eshuis wil nieuwe voorzitter worden. 
Frederik Rikkink wordt dan CZ waterpolo commissie lid in het bestuur.  
  



 
 
 
 

8) Rondvraag en sluiting 
 
Dirk Binnenkamp:  

• Vanuit deDinkel overleg hebben met KNZB over de OC. Afstemming over bijvoorbeeld 
kleding op NJK en NK. Er is geen duidelijkheid.  We gaan dit meenemen naar accountant 
manager of André Kats.  

• Valt het op dat we weinig aanwas hebben bij de allerkleinsten ? Misschien meer 
ruchtbaarheid aan geven of een startgroep hiervoor moeten oprichten.  

 
Rob Wolbers:  

• Waarom zitten er tijdens de NJK de OC zwemmers in het van der Valk hotel en de rest van de 
ploeg in de accommodatie van de Dinkel. Waarom dat verschil? Dit moet besproken worden 
met OC.  

 
Gudo Hemeltje 

• Hij pleit voor een clubavond met allen geledingen met voorafgaand de ledenvergadering. 
Plan wordt opgepakt om naar de leden vergadering van 2020 mee te nemen.  

 
De voorzitter sluit de vergadering en bied iedereen een drankje aan in het nieuwe sportcafé!  
 
 


