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Beste leden, 
 
U bent weer van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse ledenvergadering, hieronder treft de 
nodige informatie en de agenda aan. 
De bijbehorende stukken zullen uiterlijk 2 weken voor de ledenvergadering via de mail verspreid worden en zullen 
tevens te downloaden zijn op onze website. 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015 
 

Datum: Donderdag 26 maart 2015 
Tijd: 20:00 uur 
Locatie: Wijkcentrum Jeanne d'Arc,  

Hertog Willemweg 3  
‘t Harde 

  

Agenda 
  
1. Opening en mededelingen. 
 
2. Vaststellen van de Agenda. 

 
3. Verslag vorige vergadering 20-03-2014. 

 
4. Verenigingsverslag 

 
5. Financiële verantwoording.  

5.1. Behandeling en vaststellen van de Jaarrekening 2014 en de balans per 31-12-2014 
5.2. Verslag Kascommissie  

Fenny Groot Karsijn (tweede keer) en Juliaan Vermeulen (eerste keer), Johan Hut is reserve. 
5.3. Decharge verlening aan het bestuur over 2014 
5.4. Verkiezing kascommissie. 
5.5. Vaststellen van de begroting voor 2015 
5.6. Vaststellen van de contributietarieven.  

 
6. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement per 01-04-2015. 

 
7. Brainstorm ronde: Clubkrant vorm en inhoud in de toekomst.  

 
8. Jaarverslag activiteitencommissie  

 
9. Jaarverslag Zwemcommissie 

 
10. Verkiezing van bestuursleden. 

10.1. Volgens het rooster van aftreden: 
10.1.1. Voorzitter: Henk-Jan van ’t Hof (Verkiesbaar) 
10.1.2. Algemeen lid van het bestuur: Janny Rotteveel (verkiesbaar) 

10.2. Buiten het rooster van aftreden: 
10.2.1. Secretaris: André Keizer, niet verkiesbaar 
10.2.2. Voorzitter Zwemcommissie: Vacant 
10.2.3. Voorzitter PR & Sponsorcommissie: Vacant.  

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting.  
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Notulen Algemene Ledenvergadering 20-03-2014 

01. Opening en mededelingen. 

Henk-Jan opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur van harte welkom. 

Er wordt gemeld dat de sponsor overeenkomst is getekend. We een positief jaar hebben gehad met 

meer ouders er kansen zijn blijven liggen bij het beleidsplan en er dus veel uitdagingen zijn voor het 

nieuwe jaar.   

02. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Vaststellen van het verslag vorige algemene ledenvergadering van 04-04-2013. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

04. Jaarverslag Secretaris. 

Op het jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen en wordt akkoord bevonden. 

05. Jaarverslag Penningmeester. 

1. Marjan meldt dat er een positief saldo is en heeft verder geen opmerkingen. 

Teuntje vraagt waar de inkomsten van de vriendenloterij te vinden zijn.  Deze staat onder 

sponsoring. 

Johan vraagt of de korting voor subsidie anders wordt omdat het kapitaal toe neemt. Dit is niet 

zo omdat bushuur en badhuur vrijstelling is voor de gemeente.  

2. Verslag kascommissie  (Ilse Vos , 2e keer en Fenny Groot Karsijn 1e keer) 

Het ziet er allemaal netjes uit en was correct. 

3. Decharge verlening aan het bestuur over 2013. 

Ja. 

4. Verkiezing kascommissie. 

Ilse is 2× geweest en mag niet meer. Fenny mag nog 1× en wordt de volgende keer bijgestaan 

door Juliaan Vermeulen en Johan Hut wordt reserve. 

06. Vaststellen van de begroting voor 2014. 

Iedereen is akkoord voor de begroting over 2014. 

07. Vaststellen van de contributietarieven 2015. 

We blijven het huidige tarief handhaven, de leden gaan hiermee akkoord. 

08. Jaarverslag Zwemcommissie. 

Het jaarverslag wordt akkoord bevonden. 

09. Jaarverslag Activiteitencommissie. 

Het jaarverslag wordt akkoord bevonden. 

10. Huldiging van jubilarissen. 

Juliaan Vermeulen en Janny Rotteveel worden gehuldigd voor hun 12 ½ jarig jubileum. 

11. Voortgangsrapportage beleidsplan. 

Er is vorig jaar begonnen met het beleidsplan en er is inmiddels een hoop gebeurt. 

Organisatorische visie bestuur:  

De functies worden niet goed uitgevoerd omdat de mensen ontbreken. Er moet een voorzitter 

zwemcommissie en een pr-man komen. 

De zwemcommissie is inmiddels voorzien. Elle Griek en Raymond Brink hebben aangegeven 

om te gaan helpen bij thuiswedstrijden. 

Ledenadministratie: 



Zwem en Polo Club “de Hokseberg” 

 
 
 
 

    

 

 De ledenadministratie wordt vanaf nu gedaan door Anita Groothuismink. 

Technisch kader: 

 We hebben geen geschoolde trainer. Mike en Edwin hebben wel een cursus gehad voor 

trainers. 

Stabiel en gevarieerd ledenbestand: Het gaat goed. De training is druk, er zijn veel leden die 2 

keer per week trainen. We hadden 1 lid minder dan vorig jaar. 

Zwemtechnischedoelstellingen: De leden zwemmen veel pr’s, ook hier moeten we ons op 

blijven focussen. 

Tijdspad:  

We lopen achter met leden en pr en sponsor. 

Samenvattend: 

Er is nog een hoop te doen. We blijven ons inzetten. We hopen dat de ouders het nut hier van 

inzien. 

12. Verkiezing bestuursleden. 

 Penningmeester: Marjan Visch komt volgens het rooster van aftreden in aanmerking voor een 

herverkiezing en stelt zich opnieuw kandidaat. De leden gaan hier mee akkoord. 

Voorzitter PR en Sponsorcommissie: Hier zijn we nog niet  in geslaagd om deze te vinden.  

Voorzitter zwemcommissie: Marijke Groot Karsijn stelt zich kandidaat. De leden gaan hier 

mee akkoord. 

13. Voorstel borg t shirts en tassen. 

Het voorstel is om te stoppen met de borg, die de leden vroeger moesten geven als ze een shirt 

of tas kregen. Deze borg dan om zetten in een eigen bijdrage. Nieuwe leden dan een eigen 

bijdrage laten betalen. De shirts blijven dan je eigendom. 

14. Rondvraag.  

Johan Hut: Johan bedankt de vrijwilligers die hebben geholpen met de zwemvierdaagse. 

De nieuwe website ziet er netjes en rustig uit. De foto’s worden allemaal overgezet. 

15. Sluiting 

Henk-Jan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
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Jaarverslag 2014  
1. Inleiding 

 
2014, het 54e jaar in het bestaan van de Zwemvereniging.  
Enthousiaste zwemmers hebben wederom de eer van onze club verdedigd en dit resulteerde in 2014 in mooie 
resultaten in de klassementen van de diverse competities, meer hierover in het verslag van de zwemcommissie. 
Op persoonlijk vlak gebeurt er ook veel, de PR’s vliegen om de oren en de zwemmers blijven zich positief 
ontwikkelen en verbeteren. 
Kortom opnieuw een jaar van sportieve prestaties maar als vanouds ook een jaar van het zoeken naar 
bestuurders en vele andere vrijwilligers.  
Afgelopen jaar is ook een zoektocht geweest naar ambitie, wat willen we bereiken en hoe bereiken we dat. 
Een vraagstelling waar we met de start van 2015 nog steeds mee worstelen. 
 

2. Bestuurszaken 
 
Vorig jaar trad Marijke Groot Karsijn toe tot het bestuur in de functie van Voorzitter Zwemcommissie, helaas zag  
Marijke zich genoodzaakt de uitvoer van deze functie na een korte tijd te stoppen. 
Daarmee eindigde we het jaar binnen het bestuur ongewijzigd.  
We sluiten we af met de volgende verdeling: 
 

Voorzitter Henk-Jan van ’t Hof 
Secretaris André Keizer 
Penningmeester Marjan Visch 
Voorzitter Zwemcommissie Vacant 

Voorzitter Activiteitencommissie Thyrsa Drost 
Voorzitter PR en Sponsorcommissie Vacant 

Algemene bestuursleden Connie Kroneman 
 Janny Rotteveel. 

 
Enthousiasme is er zeker, dit is alleen niet voldoende om noodzakelijk verbeteringen op bestuurlijk en commissie 
niveau door te voeren. 
Er liggen voldoende plannen om cruciale punten aan te pakken, helaas ontbreekt het op dit moment aan 
“mankracht” om dit daadwerkelijk te realiseren.  
Het bestuur ziet een prachtige toekomst voor onze club, maar heeft daar hulp bij nodig bij de realisatie.  
                                                                               

3. Ledenbestand 
 
Het jaar 2014 werd begonnen met 51 zwemmende leden, het werd afgesloten met 58 zwemmende leden. 
In totaal mochten wij 11 nieuwe zwemmers verwelkomen! Jammer genoeg vertrokken er ook 4 zwemmers. 
Toch moet daarbij wel worden opgemerkt dat in de laatste periode van 2014 nog een aantal afmeldingen zijn 
binnen gekomen, het lidmaatschap van deze zwemmers eindigt in 2015, het gaat hier om 7 zwemmende leden. 
De absolute getallen over 2014 geven dus een enigszins vertekend beeld van onze ledenstroom.  
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4. PR en sponsoring 
 
Qua sponsoring kunnen we spreken van een succesvol jaar!  
Met de steun van onze nieuwe hoofdsponsor Diesel Büchli kon onze club in een volledig nieuwe outfit gehesen 
worden. Nieuwe shirts, tassen en broeken voor de coachen. 
Daarnaast werd de mogelijkheid gecreëerd voor het bestellen van aanvullende Hokseberg artikelen. 
Op www.dehokseberg.nl is deze web-shop te vinden! 
  
De aandacht voor media en onze zichtbaarheid daarin blijft een kritische uitdaging, het ontbreken van een 
bestuurslid en de commissie belast met deze taken zijn bepalend voor het succes op dit terein. 
Er is op dit moment onvoldoende structurele publiciteit rondom onze club, vooral wedstrijd verslagen zijn niet met 
regelmaat te vinden in de media. Ook structurele promotionele activiteiten ontbreken om voldoende bekendheid 
te genereren. 
In 2014 is onze vernieuwde website gelanceerd, door de eenvoudige interface is het nu eenvoudiger de site qua 
informatie actueel te houden. Ook op dit punt zou meer aandacht tot een beter rendement kunnen leiden.  
 

5. Clubkrant 
 
Ons clubblad “De Hokseberg Flitsen” kwam afgelopen jaar weer als van ouds uit. 
De redactie was in handen van Ilse Viergever  
Bijdrage van de leden is helaas minimaal en verdient aandacht, willen we het blad interessant houden is er naast 
vulling vanuit de vrijwilligers ook bijdrage nodig van de leden. 
Judith Hut verzorgde weer de lay-out voor de advertenties van het blad, de inbreng van de adverteerders is 
hierbij ook van grote financiële betekenis. 
Het drukken van het blad gebeurde het afgelopen jaar  weer bij  Grafi Xpress 
De bezorging van het clubblad bleef als voorheen bij Thijs Postma en André Keizer/Ilse Vos.  
 

6. De rol van ouders 
 
Onderstaande alinea kunnen we elk jaar weer opnemen, het is een terugkerend onderwerp.  
Het draaiende houden van een vereniging is een intensieve klus, er komen meer zaken om de hoek kijken dan je 
wellicht zou verwachten.  
Officials die aan het bad staan, hulp bij de organisatie van thuiswedstrijden, vervoer naar wedstrijden, 
busdiensten enz. 
Zeker de structurele hulp in de commissies is hard nodig! 
 
Willen we samen een succesvolle vereniging? Dan is de hulp van nieuwe vrijwilligers essentieel! 
Prestaties van onze zwemmers is niet alleen gekoppeld aan de trainingen, maar ook hoe goed we de zaken voor 
elkaar hebben, zorgen dat de randvoorwaarden voor deze zwemmers op orde is! 
 
Helpt u mee? 
 
 
 

7. Tot slot 
 
Alle leden, de ouders en de vrijwilligers weer bedankt voor een jaar vol inzet! 
Samen hebben we van 2014 een succesvol jaar kunnen maken! 
Voor de terugblik op zwem- en activiteiten verwijs is graag naar de betreffende jaarverslagen van deze 
commissies.  
 
H.J. van ’t Hof 
Voorzitter 



Resultatenrekening 2014  

Opbrengsten  Afgelopen boekjaar  begroting 2014  begroting 2015 Uitgaven
 Afgelopen 

boekjaar  begroting 2014  begroting 2015 Het bestuur:

Contributie 10.551,20€                   9.000,00€                       9.300,00€                       Contributie 77,05€                          -€                                -€                                H.J. van 't Hof

Voorzitter

Sponsoring/giften 3.019,00€                     1.500,00€                       2.400,00€                       Sponsoring/giften -€                              -€                                -€                                

Hoofdsponsor 2014-2016 2.750,00€                     -€                                -€                                Hoofdsponsor 2014-2016 2.750,00€                    -€                                -€                                

KNZB 1.457,80€                     1.200,00€                       1.300,00€                       KNZB 2.095,60€                    1.750,00€                       1.900,00€                       

Subsidie 3.834,00€                     3.200,00€                       3.200,00€                       A.J. Keizer 

Secretaris

Clubkrant 1.100,00€                     1.200,00€                       1.100,00€                       Clubkrant 794,47€                       900,00€                          850,00€                          

Totaal: 22.712,00€               16.100,00€                17.300,00€                Totaal: 5.717,12€                2.650,00€                   2.750,00€                   

Activiteitencommissie: Activiteitencommissie: G.M. Visch-Visch

Financiële Acties: Financiële Acties: Penningmeester

Langste dag 518,20€                        350,00€                          350,00€                          Langste dag 95,25€                          250,00€                          250,00€                          

Snert Actie 2.941,90€                     2.900,00€                       2.900,00€                       Snert Actie 2.012,50€                    2.100,00€                       2.100,00€                       

Fundraising 810,50€                        700,00€                          700,00€                          Fundraising 451,19€                       400,00€                          400,00€                          

Paaseitjes 1.996,42€                     2.000,00€                       2.000,00€                       Paaseitjes 944,88€                       900,00€                          900,00€                          

Zwemmathon 844,20€                        400,00€                          400,00€                          Zwemmathon 10,26€                          35,00€                            35,00€                            

Subtotaal: 7.111,22€                    6.350,00€                      6.350,00€                      Subtotaal: 3.514,08€                    3.685,00€                      3.685,00€                      T.C. Drost - Van Leeuwen

Verenigingsactiviteiten: Verenigingsactiviteiten: Voorzitter Activiteitencommissie

Vrijwilligersavond -€                              100,00€                          100,00€                          Vrijwilligersavond -€                              200,00€                          200,00€                          

Clubfeest/Kamp 235,25€                        150,00€                          150,00€                          Clubfeest/Kamp 260,06€                       300,00€                          300,00€                          

Sinterklaas -€                              -€                                -€                                Sinterklaas 57,03€                          100,00€                          100,00€                          

Subtotaal: 235,25€                        250,00€                         250,00€                         Subtotaal: 317,09€                       600,00€                         600,00€                         

Totaal: 7.346,47€                 6.600,00€                   6.600,00€                   Totaal: 3.831,17€                4.285,00€                   4.285,00€                   J. Rotteveel-uit den Bogaard

Algemeen bestuurslid

Zwemcommissie Zwemcommissie

Trainingen: Trainingen:

Trainers 2.649,82€                    2.500,00€                       2.500,00€                       

Badhuur 7.371,99€                    8.000,00€                       8.000,00€                       

Busvervoer 8.782,50€                    8.200,00€                       8.600,00€                       

Subtotaal: 18.804,31€                  18.700,00€                    19.100,00€                    C. Kroneman-de Weerd

Wedstrijden: Wedstrijden: Algemeen bestuurslid

Wedstrijden 3.371,95€                     1.900,00€                       2.100,00€                       Wedstrijden 2.108,28€                    2.000,00€                       2.100,00€                       

Subtotaal: 3.371,95€                    1.900,00€                      2.100,00€                      Subtotaal: 2.108,28€                    2.000,00€                      2.100,00€                      

Overig: Overig:

Cursus 50,00€                          400,00€                          400,00€                          

Bijdr. kleding/tassen 85,00€                          -€                                -€                                Kleding en tassen 409,85€                       -€                                -€                                

Huur materialen -€                              -€                                -€                                Materialen 815,01€                       -€                                -€                                

Subtotaal: 85,00€                          -€                               -€                               Subtotaal: 1.274,86€                    400,00€                         400,00€                         

Totaal: 3.456,95€                 1.900,00€                   2.100,00€                   Totaal: 22.187,45€              21.100,00€                21.600,00€                

Algemeen: Algemeen:

Diversen -€                              200,00€                          200,00€                          Diversen 63,43€                          -€                                -€                                

Rente 215,55€                        200,00€                          200,00€                          Bankkosten 87,68€                          100,00€                          120,00€                          

Zwemvierdaagse 150,00€                        125,00€                          100,00€                          Bestuur/organisatie kosten 364,40€                       450,00€                          450,00€                          

Club van 25 100,00€                        100,00€                          100,00€                          Vriendenloterij 156,50€                       

Totaal: 465,55€                    625,00€                      600,00€                      Totaal: 672,01€                   550,00€                      570,00€                      

Saldo verlies 3.360,00€              2.605,00€              Saldo winst 1.573,22€            

Zwem en Polo Club "de Hokseberg"           Jaarverslag van de penningmeester 

33.980,97€          28.585,00€           29.205,00€           33.980,97€         28.585,00€           29.205,00€           



Balans Zwem en Polo Club "de Hokseberg":

Vlottende middelen Schulden op korte termijn

Debiteuren  150,00€         Crediteuren 5.314,56€       

Borg -€                 

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kas 333,75€         

Betaalrekening 9.215,97€     Kap. Z.P.C. "de Hokseberg" 16.790,07€     

Spaarrekening 20.418,60€   Reservering Bus en Badhuur 6.250,00€       

Reservering Opleiding 800,00€          

KNZB Depot 286,31€         Reservering Activiteiten 800,00€          

Reservering Activa 450,00€          

Inventaris -€               

Kruisposten -€               

 

30.404,63€   30.404,63€     

Penningmeester  ZPC  "de Hokseberg":

G.M. Visch-Visch

Kascommissie:

datum: 4 maart 2015

mevr. F. Grootkarsijn-van 't Hul mevr. J. Vermeulen

per 31-12-2014
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Voorstel 
Wijziging Huishoudelijk Reglement per 01-04-2015. 

 
1. Aanleiding/overwegingen 

1.1. Het huidige huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd in 1994 en is daarmee op een aantal 
punten achterhaald door de veranderende omstandigheden van de club. 

1.2. Als gevolg van het gewijzigde contributiestelsel (aangenomen door de ALV van 2011, en ingevoerd 
sinds 2012) merken wij dat er onduidelijkheid is onder vertrekkende leden. 
Ook huidige leden vinden de nieuw structuur complex mede door het verschil tussen de vereniging en 
de KNZB. Dit leidt in sommige gevallen tot (voor de oud-leden) onverwachte kosten. 

1.3. Het bestuur is van mening dat de essentie van dit stelsel juist is. 
De kern: dat leden hun KNZB kosten zelf dragen, voorkomt dat de KNZB kosten voor bv. de leden die 
relatief kort lid zijn worden betaald door “iedereen”. 
Daarom ligt onze focus op het verbeteren van de randvoorwaarden en de informatie. 
 

2. Voorstel 
Het bestuur stelt de Algemene ledenvergadering het volgende voor: Het vaststellen van een nieuw 
huishoudelijke reglement met als belangrijkste wijzigingen: 
2.1. De voorwaarden van het lidmaatschap, voornamelijk rondom afmeldingen. (punt 2) 

2.1.1. De opzegtermijn wordt gereduceerd van 3 maanden naar 1 maand. 
2.1.2. Opzeggen kan alleen voor de eerste van de maand (blijft gehandhaafd). 
2.1.3. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (blijft gehandhaafd). 
2.1.4. Leden worden voor tenminste een periode van 3 maanden lid, na 3 maanden wordt het 

lidmaatschap automatisch een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. 
2.2. Tevens is het nu reglementair vastgelegd dat ereleden en leden van verdiensten zowel via de clubkrant 

als ook digitaal op de hoogte worden gehouden van de verenigingsontwikkelingen.  
2.3. Het is nu vastgelegd in het huishoudelijk reglement hoe het is geregeld rondom de verenigings- en 

KNZB-contributie bij vrijwilligers. (punt 3) 
2.4. Punt 7: is geactualiseerd aan de hand van de huidige afmeldregels bij wedstrijden.  
2.5. Daarnaast zijn punten 8 en 9 toegevoegd.  

 
3. Aanvullend 

Met alleen het wijzigen van het huishoudelijk reglement zijn de onduidelijkheden niet direct verdwenen. 
Het bestuur zal daarom aanvullende acties ondernemen om meer duidelijkheid te creëren bij leden: 
3.1. Uiterlijk eind oktober worden de leden geïnformeerd over de incasso die in begin van het volgende jaar 

zal plaatsvinden en welke criteria daaraan verbonden zijn. 
3.2. Leden hebben dan tot uiterlijk 30 november de tijd om hun KNZB-lidmaatschap aan te passen 

(startvergunning)  
3.3. Leden die hun (verenigings)lidmaatschap na 30 november opzeggen worden, in de bevestiging die zij 

ontvangen, duidelijk(er) geïnformeerd over hun verplichting tot het betalen van de KNZB-contributie 
over het aankomende jaar.  

3.4. Voor de volledigheid: de KNZB-contributie wordt één op één doorgezet naar de KNZB. 
Zouden we deze contributie dus niet innen van de (vertrekkende)leden zou dit dus voor rekening van 
de vereniging komen.  

3.5. Tijdens het uitwerken van dit plan stuit het bestuur op gedateerde statuten en een gedateerd 
huishoudelijk reglement. Het bestuur wil het komende jaar gebruiken om zowel statuten als 
huishoudelijk reglement tegen het licht te houden en te actualiseren.  
Voorstel tot het wijzigen van beide zal worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 
2016. De rode draad die het bestuur daarbij hanteert is dat we de statuten “slanker” willen maken en 
meer bevoegdheden en afspraken willen vastleggen in het huishoudelijk reglement.  
Het wijzigen van statuten is een kostbare en tijdrovende klus, een huishoudelijk reglement is eenvoudig 
aan te passen doordat tussenkomst van een notaris niet nodig is, in het geval van een wijziging van het 
huishoudelijk reglement is het vaststellen door de Algemene ledenvergadering voldoende. 



Zwem en Polo Club “de Hokseberg” 

 
 
 
 

    

Pagina 1 van 3 

Huishoudelijk Reglement 
1. Algemeen 

1.1. Het huishoudelijk reglement stelt, steunend op de statuten van de vereniging de regels vast die nodig 
worden geacht voor het zo goed mogelijk functioneren van de doelstelling van de vereniging. 

1.2. Besluiten tot wijziging of aanvulling van dit reglement kunnen worden genomen door de algemene 
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal geldige uitgebrachte 
stemmen. 

1.3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt verwezen naar de statuten of de wet. 
In overige gevallen beslist het bestuur. 

1.4. De statuten en het huishoudelijke reglement liggen ter inzage op het secretariaat of zijn digitaal te 
raadplegen op de website van de vereniging.  

2. Leden 
2.1. De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden op een door het bestuur aangewezen 

formulier.  Ondersteunende leden dienen zich ook aan te melden op een daarvoor door het bestuur 
aangewezen formulier.  Het bestuur beslist over de toelating. 

2.2. Leden worden voor minimaal een periode van drie maanden lid, daarna is de duur van het 
lidmaatschap voor onbepaalde tijd. 

2.3. Het lidmaatschap van de vereniging is onlosmakelijk verbonden met het (jaar)lidmaatschap van de 
KNZB. 

2.4. Afmelding geschiedt schriftelijk, voor de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn 
van minimaal één maand, waarbij de periode genoemd onder 2.2 moet zijn verstreken.  

2.5. Aan- en afmeldingen worden altijd bevestigd door de ledenadministratie.  
2.6. Als er sprake is van een ledenstop wegens een overbezetting, is plaatsing op een wachtlijst mogelijk. 
2.7. Personen die om gezondheidsredenen het advies hebben gekregen om te zwemmen, kunnen met het 

advies van een specialist voorrang krijgen op de wachtlijst.  
2.8. Men kan lid worden van de vereniging in het jaar waarin men de zesjarige leeftijd bereikt en in het bezit 

is van het zwemdiploma A. 
2.9. Ereleden en leden van verdiensten ontvangen “De Hoksebergflitsen” en worden via mail op de hoogte 

gehouden van ontwikkelingen binnen de vereniging.  
3. Vrijwilligers 

3.1. Vrijwilligers van de vereniging zijn vrijgesteld van contributie en het betalen van de KNZB-contributie 
wanneer men niet actief zwemmend lid is, dat wil zeggen: deel neemt aan de door de vereniging 
georganiseerde trainingen en/of wedstrijden. 

3.2. Materiaalkosten die door de vrijwilliger zijn gemaakt ten behoeve van de vereniging kunnen worden 
gedeclareerd en zullen worden uitbetaald door de vereniging mits: 

3.2.1. De declaratie gedaan wordt met het “Algemeen Declaratieformulier”, vastgesteld door het bestuur. 
3.2.2. De kosten direct voortvloeien uit het uitoefenen van functie of taak. 
3.2.3. Er bij incidentele en/of afwijkende kosten vooraf toestemming is gegeven door het 

verantwoordelijke bestuurslid en/of het bestuur.  
3.3. Van alle trainers/coaches zal een Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd.  

4. Contributie/financiën  
4.1. De verenigingscontributie wordt maandelijks per vooruitbetaling doormiddel van automatische incasso 

betaald. 
4.2. De KNZB-contributie wordt jaarlijks, voor één maart, per vooruitbetaling doormiddel van automatische 

incasso betaald.  
4.3. Deelnamekosten voor wedstrijden worden doormiddel van automatische incasso betaald 

4.3.1. De hoogte van de deelnamekosten voor wedstrijden in competitieverband wordt door het bestuur 
vastgelegd aan het begin van het seizoen. 

4.3.2. De hoogte van deelnamekosten voor wedstrijden buiten competitieverband zijn afhankelijk van de 
bepalingen van de betreffende wedstrijd. Deze kosten worden één op één doorberekend aan de 
deelnemers.  

4.3.3. Afmeldtermijn en de regeling rondom het terugstorten van deelnamekosten zijn opgenomen in de 
afmeldrichtlijn opgesteld door de zwemcommissie en vastgesteld door het bestuur. 
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5. Bestuurstaken 
5.1. De voorzitter en/of de secretaris stellen de agenda voor de bestuursvergaderingen vast en informeren 

de overige bestuursleden uiterlijk 7 dagen voor de vergadering. 
5.2. Taken van de voorzitter: 

5.2.1. De Voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor de uitvoer en controle van alle besluiten van de 
bestuurs- en/of algemene ledenvergaderingen.  

5.2.2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij/zij vervangen door een ander bestuurslid, aan te wijzen 
door het bestuur. 

5.2.3. De voorzitter heeft ten alle tijden het recht om de vergaderingen van commissie/vrijwilligers bij te 
wonen en heeft daarbij een adviserende stem.  

5.3. Secretaris 
5.3.1. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie of de ondersteuning van de 

ledenadministratie als deze taken zijn ondergebracht bij een andere vrijwilliger. 
5.3.2. Notuleert de bestuurs- en/of de algemene ledenvergaderingen. 
5.3.3. Voert de correspondentie namens het bestuur. 
5.3.4. Beheert het archief. 
5.3.5. Verzorgt het jaarverslag van de vereniging tijdens de algemene ledenvergadering.  

5.4. Penningmeester 
5.4.1. De penningmeester beheert de geldmiddelen. 
5.4.2. Is verplicht een actuele, juiste en transparante boekhouding bij te houden. 
5.4.3. Is verantwoordelijk voor het innen van gelden en het voldoen van rekeningen.  
5.4.4. Bij het tussentijds aftreden legt hij/zij binnen 8 dagen na het aftreden verantwoording af aan de 

kascommissie en zorgt tevens binnen 8 dagen voor en overdracht naar een ander bestuurslid.  
De kascommissie brengt schriftelijk rapport uit aan het bestuur.  

5.5. Commissie voorzitters  
5.5.1. De bestuursleden belast met het voorzitterschap van een commissie hebben een uitvoerend 

mandaat op hun vakgebied.  
5.5.2. Zijn het primaire contactpersoon tussen het bestuur en de commissie. 
5.5.3. Dragen zorg voor een goed functioneren van de commissie. 

5.6. Algemene bestuursleden 
5.6.1. De algemene bestuursleden vervangen(tijdelijk) indien nodig de overige bestuursfuncties.  
5.6.2. En zijn daarnaast ondersteunend in de uitvoering van de taken van de overige bestuursleden. 

6. Vergadering. 
6.1. De voorzitter heeft het recht vergaderingen van het bestuur te beleggen zo vaak als hij/zij nodig acht. 
6.2. Op aanvraag van 2 andere bestuursleden is de voorzitter verplicht binnen 21 dagen een 

bestuursvergadering te houden. 
6.3. De besluiten van het bestuur kunnen alleen rechtsgeldig worden genomen indien er tenminste 5 leden 

van het bestuur aanwezig zijn en alleen als het besluit met de dan aanwezige meerderheid wordt 
genomen. 

7. Wedstrijden. 
7.1. Indien men deel wil nemen aan officiële, in KNZB verband, georganiseerde wedstrijden dient men in 

het bezit te zijn van een startvergunning. 
7.2. Bij wedstrijden buiten KNZB verband is een startvergunning niet noodzakelijk 
7.3. Rondom de deelname aan wedstrijden zijn de leden verplicht zich te houden aan de richtlijnen 

opgesteld door de zwemcommissie en vastgesteld door het bestuur.  
Dit omvat o.a. de manier van uitnodigen, de wijze van afmelden en de termijn waarbinnen afgemeld 
kan worden. 

7.4. Indien men zich niet tijdig afmeldt volgens de in 7.3 gestelde richtlijn is de zwemmer alsnog verplicht de 
deelnamekosten te betalen. 

7.5. Eventuele administratieve heffingen vanuit de KNZB, voortvloeiend uit het niet volgen van de in 7.3 
gestelde richtlijnen worden één op één doorberekend aan het lid. 
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8. Kleding 
8.1. De vereniging beschikt over clubkleding/tassen, die voor elk lid beschikbaar zijn. 
8.2. De kleding wordt voor een deel bekostigd door de vereniging, waarbij de leden een eigenbijdrage 

betalen. 
8.3. Er wordt van elk lid verwacht dat hij/zij tijdens wedstrijden, acties en overige activiteiten zo veel 

mogelijk in de kleding van de vereniging aanwezig is. 
8.4. Vrijwilligers genoemd onder 3.1 krijgen, als dit nodig is, een shirt van de vereniging in bruikleen. 

Ook ouders die hand en spandiensten tijdens bv. wedstrijden verrichten krijgen een shirt in bruikleen 
gedurende de activiteit.  

9. Communicatie 
9.1. Primaire communicatie vindt plaats via e-mail, zowel communicatie vanuit het bestuur als ook vanuit 

commissies vind plaats via het bij de vereniging bekende mailadres. 
9.2. Leden zijn verplicht de ledenadministratie op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van dit 

adres om een goede communicatie met de leden te kunnen waarborgen. 
9.3. Indien leden minderjarig zijn dient het adres van één van de ouders bij de vereniging bekend te zijn. 
9.4. Uitslagen, wedstrijdkalender, seizoen informatie, informatie rondom training, activiteiten, persberichten 

etc, zullen hoofdzakelijk via de website beschikbaar worden gesteld.  
9.5. Documenten gerelateert aan de algemene ledenvergadering zullen daarnaast ook via het clubblad 

(zoals omschreven in de statuten) worden gepubliceerd.  
10. Overige bepalingen. 

10.1. Eventuele schade, toegebracht aan de eigendommen van de vereniging, dient aan het bestuur te 
worden gemeld, waarbij diegene die de schade veroorzaakte aansprakelijk wordt gesteld. 

10.2. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing van persoonlijke eigendommen, 
schade aan eigendommen en/of bij persoonlijk letsel opgelopen tijdens verenigingsactiviteiten.  

10.3. Na vaststelling van dit huishoudelijk reglement door de algemene ledenvergadering zal deze in werking 
treden per 01 april 2015. 

 
 
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 26 maart 2015. 
 
Getekend namens het bestuur, 26 maart 2015: 
 
 
 
 
Henk-Jan van ’t Hof    André Keizer 
Voorzitter     Secretaris.  
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Brainstorm ronde:  
Clubkrant vorm en inhoud in de toekomst. 

 
1. Aanleiding/overwegingen 

1.1. Het bestuur krijgt vanuit de redactie signalen dat het steeds moeilijker wordt om qua inhoud een 
gevarieerd aanbod te bieden in de clubkrant. 
Veel wordt door de redactie zelf gedaan en heeft vooral de activiteitencommissie een structurele 
bijdrage.  

1.2. Daarnaast is het voor het bestuur niet duidelijk of het clubblad “goed” gelezen wordt, komt alle 
informatie wel aan bij de ontvangers? 

1.3. Met deze punten vragen wij ons als bestuur af of de clubkrant nog wel de functie vervult waarvoor het is 
opgezet. Er zit veel tijd in de samenstelling (door de redactie) en verspreiding, maar staat dit dus nog in 
verhouding met wat het oplevert (amusement, informatie). 
 

2. Overwegingen 
2.1. De clubkrant verschijnt op dit moment 10 keer per jaar, doordat de krant niet verschijnt tijdens de 

zomervakantie komt dit neer op 1 x per maand.  
2.2. Door de frequentie is nieuws vaak al enigszins gedateerd, daarbij moeten we wel opmerken dat de tijd 

die tussen de deadline ligt en het daadwerkelijk op de deurmat vallen aanzienlijk is verbeterd met een 
aantal jaren terug.  

2.3. Tegenwoordig is de informatiebehoefte meer gericht op actualiteit en op korte berichten waarbij men 
zelf de keuze maakt om zich verder in het onderwerp te verdiepen. 

2.4. De clubkrant heeft door de advertenties een netto-opbrengst ( 2014: € 305,00 & 2013: € 374,00), de 
advertenties zijn daarmee dus ruimschoots voldoende om de clubkrant te laten verschijnen. 

 
3. Voorstel 

Het bestuur zou graag willen weten wat de mening is rondom de clubkrant, om het wat concreter te maken 
hebben we alvast een aantal opties op een rij gezet: 
3.1. Huidige opzet handhaven, maar waarbij duidelijk gekeken moet worden naar de inhoud, hoe houden 

we de krant aantrekkelijk voor de lezers. 
3.2. Het verminderen van de frequentie waarop de krant verschijnt, naar bv. 4x per jaar.  

Om toch voor voldoende informatie te zorgen zou er gekeken kunnen worden naar het opzetten van 
een digitale nieuwsbrief waarin de actuele feiten gedeeld worden met de leden. 
Insteek is dat de onderwerpen kort geïntroduceerd worden en meer achtergrond geboden wordt door 
een link naar onze website (bijkomend voordeel dat we daarmee wellicht het verkeer naar onze site 
stimuleren)  

3.3. Een stap verder op het vorige voorstel: het geheel laten verdwijnen van de fysieke krant en 
overstappen op een digitale nieuwsbrief zoals hierboven beschreven.  

3.4. Wat belangrijk is bij optie 2 en 3: adverteerders betalen nu voor fysieke advertenties. 
De vraag is of bedrijven voldoende mogelijkheden zien in het plaatsen van digitale advertenties in de 
nieuwsbrief, dan wel op de website. Daarbij willen we ook graag weten wat de leden vinden van 
advertenties op onze website, of dit wel of juist niet wenselijk is.  
indien we dus een overstap willen maken naar digitaal zal er eerst geïnventariseerd moeten worden of 
bedrijven brood zien in deze overstap van fysiek naar digitaal, mede omdat er ook financiële gevolgen 
zijn voor de vereniging. 



 
 

 

 

 

Samenstelling van de commissie per 31-12-2014: 

Thyrsa Drost  voorzitter, contactpersoon bestuur 

Aly Leusink  secretaris   

Reintje Vlieger  ondersteunend lid 

Connie Kroneman  ondersteunend lid 

 

Nieuwjaarsduik. 

Op 1-1-2014  werd er geen Nieuwjaarsduik georganiseerd. 

 

Kennismakingstraining 

17 januari werd er een kennismakingstraining georganiseerd. Elk lid mocht iemand meenemen naar deze training. 

Er werd een badmuts uitgereikt aan de kennismakers en wanneer ze lid werden kregen ze 2 maanden lidmaatschap 

cadeau.  

 

Snoep- en koekactie. 

Dit jaar verkochten we puntzakken gemengde drop en fruitgum en daarnaast ook stroopwafels en appeltaart. 

Van 20 januari t/m 1 februari hielden we deze actie. Met een intekenlijst gingen de leden naar hun buren, 

vrienden, familie enz. 

Er is in totaal voor € 354.86  verkocht. 

Sara Metzger  had het meest verkocht en heeft daarvoor een presentje ontvangen 

(Opbrengst was vorig jaar € 295,10) 

 

Supportactie.   

D.m.v.  36  loten steunen ons reeds sinds jaren nog enkele leden door mee te doen aan deze actie. 

Deze actie is gestart tijdens ons 40-jarig bestaan om extra inkomsten te verwerven;  

Toen hadden we ruim 50 loten (zie financieel verslag penningmeester).  

 

Sponsorloterij, tegenwoordig Vriendenloterij. 

Doordat op 1-4-2006 diverse dames van onze vereniging meegedaan hebben aan de belactie van de sponsorloterij 

ontvangt de vereniging per 3 maanden een mooi bedrag op de rekening (zie financieel verslag penningmeester). 

21  loten doen nog mee voor onze vereniging. We startten met 108 loten. 

 

 Paaseitjes. 

Op 24 t/m 28 maart hielden we onze 1e huis-aan-huis-verkoopactie van dit jaar. Na het succes van voorgaande 

jaren wederom de verkoop van een zakje paaseitjes. We kochten 180 kilo paaseitjes goedkoop in, in grote 

voordeelzakken, en verpakten ze zelf in zakjes  van  ± 200 gram. De verkoopprijs was € 2,00.  

Opbrengst  € 1051,54  (was vorig jaar € 1073,14). 

 

Vrijwilligersavond. 

Dit jaar is er geen vrijwilligersavond georganiseerd. 

 

Zwemmathon. 

Deze was op vrijdag 16 mei. 25 zwemmers deden mee.  

De meeste sponsors werden gevonden door: 

  Maaike Prins had de meeste sponsors gevonden: 31 sponsors Zij ontving daar een kleine attentie voor.  

Netto-opbrengst: € 833,48 (was vorig jaar € 728,40). 

De meeste banen werden gezwommen door: Declan Drost - 66 banen  

 



 

 

 

De langste dag van ’t Harde: Zomermarkt. 

Op zaterdag 21 juni stonden wij daar traditiegetrouw met een kraam. We verkochten ook dit jaar geen aardbeien. 

De aardbeien waren te vroeg in het seizoen rijp en daardoor waren er rond 21 juni niet genoeg meer voorradig. 

Wel was er door verschillende leden wat gebakken. Verder waren er voor de kinderen lolly’s te koop met lootjes 

eraan, elk lolly-lootje gaf een prijsje. Daarnaast was er het vertrouwde enveloppenspel. Ook dit jaar hadden we 

weer een verloting van een gevulde Boni-boodschappentas, Maar ook een slagers-bon (€ 100,=) van slagerij Van 

Guilik en een entreebon (4-pers.) voor Pony park Slagharen.  

De netto opbrengst was € 422,98 (vorig jaar was dat  € 397,60) 

 

Clubkampioenschappen. 

Aangezien dit jaar de clubkampioenschappen op 2 vrijdagavonden (4 en 11 juli) georganiseerd werden waren we 

laat op de avond klaar met zwemmen. De commissie zorgde er dit jaar voor dat op de laatste dag van de 

kampioenschappen kroketjes en frikadelletjes gebakken en rondgedeeld werden.   

Samen met het drinken wat de zwemmers kregen, vielen ze goed in de smaak. 

 

Kampeerweekend 

Dit jaar werd er op 12 en 13 september een kampeerweekend georganiseerd door de kampcommissie.  

Het thema was dit jaar: Ik hou van Holland.  

 

Boni Jeugd Sponsor actie 

De Boni hield voor de 2e keer een jeugd-sponsoractie. De klanten van de Boni kregen sponsormunten bij hun 

boodschappen, die ze in buizen van deelnemende clubs konden doen. Zaterdagochtend 25 oktober en vrijdagavond 

21 november heeft de zwemclub in de Boni gestaan om zich te promoten. We hoopten daarmee dat het winkelend 

publiek hun sponsormunten in onze buis zouden gooien. 

Uiteindelijk hebben we € 675,= uitgekeerd gekregen van de Boni. 

 

Erwtensoep-rookworsten actie. 

Dit was onze 2e huis-aan-huis verkoopactie.  

10 t/m 14 november gingen we erwtensoep en rookworsten verkopen. 

Een enthousiaste groep ging huis-aan-huis hiermee en ook werd er dit jaar veel besteld door onze leden. 

In totaal verkochten we  315 liter erwtensoep (vorig jaar 375 liter) en 225 setjes van 3 worsten (was 275 vorig 

jaar).  

Wederom werd dit geleverd door slagerij van de Weg uit Oosterwolde. 

Netto-opbrengst: €  929,40 (was vorig jaar: €1043,75)  

 

Pieten. 

Op vrijdag 28 november en dinsdag 2 december werden de op de training aanwezige zwemmers vereerd met een 

bezoek van een piet. Ze had van de Sint chocoladeletters meegekregen om uit te delen. 

 

 

 

 

 

 

Tot slot …. 

Het was wat acties en festiviteiten betreft een redelijk succesvol jaar. 

Opbrengst van bovengenoemde acties, voor zover hierboven niet vermeld, kunt u vinden in het jaarverslag van de 

penningmeester. 

 

Ook in 2015 hopen we weer op de medewerking van onze leden en hun ouders. 

 

December 2014, 

Thyrsa Drost (Voorzitter activiteitencommissie) 

Aly Leusink (secretaris) 

Reintje Vlieger (ondersteunend lid) 

Connie Kroneman (ondersteunend lid) 
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Jaarverslag Zwemcommissie 
  

1. Trainingen 
In 2014 ontving de trainersploeg versterking van Anita van Triest, die al eerder lid is geweest van onze club en 
ook vele jaren een bijdrage heeft geleverd aan het reddend zwemmen. 
Met de toevoeging van Anita bestaat de ploeg uit: Thyrsa Drost, Janny Rotteveel, Michelle Strijkert, Nina 
Schekman, Anita van Triest, Kaj Drost, Edwin Peters, Hans Rotteveel en Mike de Wilde. 
Dit jaar zijn de trainers vooral bezig geweest meer structuur aan te brengen in de trainingen en de organisatie 
daarachter.  
 

2. Wedstrijden 
In het seizoen 2013/2014 kwam onze vereniging uit in de Nationale Zwemcompetitie (derde districtsklasse) en 
streed mee in de Recreatieve Meerkampen. 
In de Nationale Zwemcompetitie behaalde De Hokseberg een 9de  plaats van de 11 vereniging die in onze 
categorie zwommen.  
Een relatieve verbetering ten opzichte van vorig jaar: toen werden we 8ste van de 9 verenigingen in onze reeks.  
Bij de recreatieve meerkamp scoorde de Hokseberg goed, in het eind klassement veroverde de Hokseberg de 3de 
plaats van de 6 plaatsen, vorig jaar eindigde we op een 4de plaats.  
Tijdens het seizoen 2013/2014 zwom De Hokseberg samen met de volgende ploegen: 
 

Nationale Zwemcompetitie: Recreatieve Meerkamp 
Hattoheim (Hattem) De Houtrib (Lelystad) 
Flevo (Nijkerk) De Woelwaters (Harderwijk) 
DEK (Genemuiden) Triton Putten (Putten) 
De IJsselmeeuwen (Zutphen) Noord Veluwe (Wezep) 
 Flevo (Nijkerk) 

Helaas kon door onvoldoende bezetting in de zwemcommissie de Nieuwjaars wedstrijd van 2014 niet 
plaatsvinden, gelukkig werden kort daarna de vacatures opgevuld waardoor de organisatie van de wedstrijden 
gewaarborgd kon worden.  
Het Schoolzwemkampioenschap en de Midzomer Medaille Wedstrijden bleken weer een groot succes te zijn! 
Opbrengst van en de deelname aan de Midzomer Medaille Wedstrijd was wederom groter dan het voorgaande 
jaar. 
 

3. Verenigingstitels 
 

Clubkampioen 2014 Esmee Groothuismink 
Loesport.nl Secondenbokaal Rianneke Vos 
Bas van Leeuwen Masters Secondenbokaal Henk-Jan van ‘t Hof 
Els van Giessen Beker Thyrsa Drost 
Aanmoedigingsprijs Amber Westerink 

 
De winnaars van de Secondenbokalen worden bepaald aan de hand van het totaal aantal seconden waarmee 
een zwemmer zijn pr’s heeft verbeterd. 
Rianneke was verreweg de uitblinker, hieronder de top 10: 
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De clubkampioen wordt bepaald door een puntensysteem waarbij zwemmers worden beoordeeld op 
wedstrijddeelname, wedstrijdresultaten, inzet tijdens training en activiteiten. 
De overige prijzen worden bepaald door het bestuur op voordracht van de Activiteiten- en Zwemcommissie.  
 
 

4. Commissiesamenstelling. 
 
In 2014 werd de commissie aangevuld met Elle Griek en Raymond Brink, beide nemen de taken rondom de 
organisatie van de thuiswedstrijden voor hun rekening. 
 
De zwemcommissie sloot 2014 af in de volgende samenstelling: 
 

Voorzitter Zwemcommissie (Interim) Henk-Jan van ‘t Hof 

Coördinator Wedstrijden Henriët Westerink 

Coördinator Officials en Vervoer Ilse Viergever 

Hoofdtrainer Michelle Strijkert.  

Wedstrijdsecretaris Elle Griek 

Wedstrijdsecretaris Raymond Brink 

 
 
 

5. Officials 
In 2014 zijn er helaas geen nieuwe officials opgeleid.  
Jos van Limburg is volop bezig met het traject zijn bevoegdheid als scheidsrechter te bemachtigen.  
De inzet van de officials werd ook dit jaar door Ilse Viergever georganiseerd.  
Helaas zijn dit seizoen Mannes Vlieger, Jolanda Kragt en Ingeborg Plasmans gestopt als official. 
 

6. Tot slot 
Met de aanvulling van de commissie met Elle en Raymond is de commissie weer een stuk sterker en krachtiger 
geworden. 
Toch blijft de invulling van de functie voorzitter Zwemcommissie een punt van aandacht en blijft de zoektocht een 
lastige. Naar mijn inzicht kan de invulling hiervan ervoor zorgen dat de aansturing, ondersteuning en begeleiding 
van zowel de commissie als ook de trainers sterk verbeterd kan worden. 
Er liggen op trainers- en wedstrijdgebied voldoende kansen die opgepakt kunnen worden, aansturing vanuit het 
bestuur via een Voorzitter Zwemcommissie is daarbij cruciaal.  
 
’t Harde, 27 januari 2015, 
 
H.J. van ’t Hof 
Voorzitter. 

1 Vos Rianneke REC 1:53,30

2 Prins Maaike REC 1:37,47

3 Visch Hilde REC 1:37,37

4 Wilde Joy de REC 1:20,90

5 Westerink Kim REC 1:07,08

6 Westerink Amber REC 1:00,60

7 Drost Declan REC 0:54,26

8 Junte Silvano REC 0:49,49

9 Metzger Sara REC 0:47,74

10 Kroneman Hendri REC 0:45,42


