
 
 
 
 
 
Notulen algemene ledenvergadering 2022 
 
 
Ledenvergadering 26 januari 2023 om 20.00 uur 
Plaats: Vergaderruimte Dorper Esch 
Aanwezig: Het bestuur compleet incl. 12 leden. 
 

 
 
1) Opening en mededelingen 
 
Voorzitter Twan Eshuis opent de vergadering en heet iedereen welkom. Eindelijk weer live na 2 jaren 
via de digitale weg. Wel weer een bijzonder jaar i.v.m. het opstarten na de corona periode. Gelukkig 
is er is op dit moment weer een groei bij de instroomgroepen bij het zwemmen. Wel zijn we druk 
bezig met het kader rondom het bad en dit zal de komende tijd veel van ons vragen. 
 

 

2) Notulen Jaarvergadering 2021 
 
Notulen ledenvergadering 2021 worden vastgesteld en goedgekeurd.  
 
 

3) Verslag Commissies Zwemzaken en Waterpolo 
 

 Commissie zwemzaken: Rob Wolbert geeft een uitgebreid verslag van het afgelopen 
zwemseizoen. Ilanit Lutters wordt bedankt voor het opstellen van het verslag. Als aanvulling 
hebben we tijdens het sportgala 2023 (de verkiezingen van 2022) in elke categorie een 
genomineerde mogen leveren. In twee categorieën hebben we ook gewonnen.  

 

 Commissie Waterpolo: Freek Rikkink geeft een samenvatting van het afgelopen waterpolo 
seizoen. Hij wordt bedankt voor het opstellen daarvan.  
 

 

4) Financieel verslag 2021/2022 en begroting 2022/2023 

 
De penningmeester Edwin Nijmeijer geeft een uitgebreid verslag van het financiële seizoen 
2021/2022. We sluiten het jaar af met een klein negatief resultaat. Na jaren van een hoog negatief 
resultaat een prima prestatie.   
 
De kascommissie geeft decharge aan de penningmeester voor het boekjaar 2021/2022 
 
De begroting 2022/2023 wordt besproken en goedgekeurd. 
Het bestuur krijgt decharge van de vergadering om de het nieuwe seizoen in te gaan met de nieuwe 
begroting. 



 
 

5) Benoeming kascommissie 2022/2023 
 
Als kascommissie 2021/2022 waren benoemd  Marco Nijmeijer en Mark Geers. 
We danken Marco Nijmeijer voor zijn inzet voor de kascommissie de laatste 2 jaar. Joost Schasfoort 
meldt zich als nieuw lid van de kascommissie.  
 

6) Sportcafé Dorper Esch 
 
Jeroen geeft een verslag van het afgelopen seizoen van het sportcafé. Het aandeel van de bezetting 
voor onze vereniging staat op 53% tov 47% voor Devoko. We hopen dat er na de coronajaren nu 
eindelijk ook een opbrengst uit het sportcafé komt.  Dit moet gaan lukken als het café gewoon open 
kan blijven.  
 

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

8) Rondvraag en sluiting 
 
Gudo Hemeltjen: Er is ooit geopperd om de ledenvergadering te verlengen met een feestavond. Dit 
pakken we nu op en wordt een agendapunt voor de volgende ledenvergadering. 
De masters willen graag uitbreiding van de baduren i.v.m. de aanwas.  Er wordt aangegeven dat er 
ruimte is op diverse uren laat op de avond.  Dinsdagavond 21.15 tot 22.00, woensdagavond van 
21.00 tot 22.00 en vrijdagavond 20.45 tot 21.45 zijn vrij gekomen. Gudo gaat dit bepreken met de 
Masters. 
Verder geeft Gudo aan per 31 december te gaan stoppen als trainer van de masters na 25 jaar. Het 
bestuur bedankt hem alvast en we komen er natuurlijk later op terug. 
 
Richard Lucas: Is het mogelijk om bijv. uren te ruilen met Buddy Dive.  Dit wordt besproken met 
Buddy Dive. 
 
Claudia Roepe: Oorkondes komen die nog terug. Ja dit wordt weer opgepakt. Hoe gaat het met de 
clubkleding als een lid stopt binnen 3 jaar. Deze worden dan eigendom van het lid, hier is rekening 
gehouden met de tarieven per maand die iedereen betaald.  Twan geeft op wens een uitleg van het 
kledingfonds van onze vereniging i.v.m. onduidelijkheid.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen een drankje aan in ons Sportcafé.  


