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Jaarverslag 2019 
1. Bestuurszaken 

Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter Henk-Jan van ’t Hof 
Secretaris Nynke Leusink / Bennie Vriesema 
Penningmeester Leon Bos 
Voorzitter Zwemcommissie Vacant 
Voorzitter Activiteitencommissie Thyrsa Drost 
Voorzitter PR en Sponsorcommissie Henrie Nuis 
Algemene bestuursleden Janny Rotteveel 
 Marianne Doornbos 

 
 Dit jaar namen we afscheid van Connie Kroneman als algemeen bestuurslid. In 2019 is Bennie Vriesema gestart 
met het overnemen van het secretariaat van Nynke Leusink. Bennie zal in de ALV van 2020 officieel benoemd 
worden. Ook hebben we sinds vorige jaar versterking van Marianne Doornbos als algemeen bestuurslid en 
tevens leden administratie.  
 

2. Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari: 73 
Aantal leden per 31 december: 72 
De ledenadministratie was in 2019 in handen van Marianne Doornbos 
 

3. Vrijwilligerstaken 
 
Dit jaar zijn we gestart met een andere aanpak van het invullen van de vrijwilligerstaken (voor 
ouders/zwemmers).  
Aan de hand van een inventarisatie worden ouders en/of zwemmers ingedeeld voor bepaalde functies, daarmee 
hopen we enerzijds aan te kunnen sluiten bij de ouders/zwemmers en welke taken het beste past.  
Anderzijds hopen we daarmee de taken goed en eenvoudig ingevuld te krijgen.  
We zijn als bestuur positief over de eerste resultaten, maar zien nog ruimte voor verbetering.  
 

4. Tot slot 
 
Alle leden, de ouders en de vrijwilligers wil ik wederom enorm bedanken voor de inzet die eenieder heeft 
gegeven in het afgelopen jaar, samen hebben we van 2019 een succesvol jaar kunnen maken! 
 
 
 

H.J. van ’t Hof  

Voorzitter 

Maart 2020 
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Jaarverslag Zwemcommissie  
1. Trainingen 

In 2019 bestond de trainersploeg uit: Thyrsa Drost, Janny Rotteveel, Michelle Strijkert, Anita van Triest, Kaj 
Drost, Edwin Peters, Hans Rotteveel, Henkjan Nagelholt en Adri Pasman. 
 

2. Wedstrijden 
In het seizoen 2018/2019 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 3de plaats (6 plekken gestegen t.o.v. het vorige 
seizoen) van de 18 vereniging die in onze categorie zwommen.  Daarmee maakten wij promotie naar de 2de 
klasse.  
Bij de Recreatieve Meerkamp behaalden we een 3de plaats van de totaal 8 verenigingen.  
Tijdens het seizoen 2018/2019 zwom De Hokseberg samen met de volgende ploegen: 
 

Nationale Zwemcompetitie: Recreatieve Meerkamp 
Hattoheim (Hattem) Batavia Swim (Lelystad) 
Flevo (Nijkerk) Triton Putten (Putten) 
Triton Putten (Putten) ZCU ’78 (Urk) 
ZPCH Nunspeet (Nunspeet) De Aalscholver (Almere) 
Noord Veluwe (Wezep) DEK (Genemuiden) 
  

 
3. Verenigingstitels 2019 

 
Clubkampioen 2019 Nilou Vriesema 
Seconden bokaal Iris Bultman  
Bas van Leeuwen Masters Secondenbokaal Henk Jan Nagelholt 

 
De winnaars van de Secondenbokalen worden bepaald aan de hand van het totaal aan seconden waarmee een 
zwemmer zijn pr’s heeft verbeterd. 
De clubkampioen wordt bepaald door een puntensysteem waarbij zwemmers worden beoordeeld op 
wedstrijddeelname, wedstrijdresultaten, inzet tijdens training en activiteiten. 
 

4. Commissiesamenstelling. 
De zwemcommissie sloot 2019 af in de volgende samenstelling: 
 

Voorzitter Zwemcommissie Vacant  
(Contactpersoon bestuur: Henk-Jan van ’t Hof) 

Coördinator Officials en Vervoer Ilse Viergever 

Coördinator Wedstrijden (administratie) Jorik van Klompenburg 

Hoofdtrainer Michelle Strijkert.  

Wedstrijdsecretaris Elle Griek 

Wedstrijdorganisatie  Hellen Peter 

 
We namen in 2019 afscheid van Berry Prins als commissielid, Jorik van Klompenburg kwam het team versterken 
en is nu verantwoordelijk voor de wedstrijd administratie.  
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Activiteitencommissie 
Samenstelling van de commissie per 31-12-2019: 

Thyrsa Drost  - voorzitter, contactpersoon bestuur 

Connie Kroneman -           ondersteunend lid 

Martha van Putten -           ondersteunend lid 

  

Snoep- en koekactie. 
Dit jaar verkochten we stroopwafels, gemengde drop en Wilhelmina pepermunt. Deze kochten we zelf in bij de 
Sligro en hebben de drop en pepermunt zelf verpakt. 
Met een intekenlijst gingen de leden naar hun buren, vrienden, familie enz. In de week van 16 februari werden de 
bestelde producten bij de leden afgeleverd. 
Opbrengst: € 438,32 (was vorig jaar € 336,48). 
Hellen Peters had wederom veruit het meeste verkocht maar Bram van Putten en Julia Bos hadden van de 
kinderen de meeste aantallen verkocht en kregen daarvoor een presentje. 
  

Paaseitjes. 
Van 25 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 dit jaar ietsje minder paaseitjes in omdat de 
verkoop vorig jaar wat moeizamer ging. We verpakten 140 kilo paaseitjes in zakjes van ± 200 gram. De 
verkoopprijs was € 2,50 per zakje. 
Opbrengst € 1094,04 (was vorig jaar € 1298,29). 
  

Hemelvaartmarkt 
Dit jaar stonden we sinds hele lange tijd weer met een kraam op de hemelvaartmarkt. We mochten de oprit van 
de familie Top aan de Zoom gebruiken. 
We hebben van onze leden veel mooie tweedehands spulletjes gekregen om te verkopen en hielden hier € 
241,40 aan over.  (Was vorig jaar € 223,15) 
   

Vrijwilligersavond. 
In januari 2019 is de vrijwilligersavond georganiseerd in het Chinese restaurant op ’t Harde.  
  

Zwemmathon. 
Deze was op vrijdag 14 juni. 27 zwemmers deden mee. En 1 lid had een gift gedaan.  
Deborah Rozen had de meeste sponsors gevonden, ze haalde daarmee € 96,00 op en kreeg daar een kleine 
attentie voor.  
Netto-opbrengst: € 742,17 (was vorige keer € 496,86). 
De meeste banen werden gezwommen door Ruben, Manon en Henkjan. Ze zwommen 70 banen.  
   

Promofeest. 
We waren gepromoveerd en dat moest gevierd worden met een extra feestje op 13 juli.  
We begonnen met een pannenkoeken picknick met daarna een “Ter land, ter zee en in de lucht” spektakel. 
Het eindigde met discozwemmen waarbij er hapjes en drankjes waren voor alle aanwezigen. Als aandenken 
kregen de zwemmers een longdrinkglas met inscriptie mee naar huis. 
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Clubfeest. 
Dit jaar werd er op 28 september een Pyjamaparty. Er waren 23 deelnemers. De leden moesten in pyjama/onecie 
komen. In de hal en de kleedkamers werden diverse spelletjes gedaan (vanwege slecht weer).   Aansluitend was 
er weer een BBQ georganiseerd voor alle leden en hun ouders.  
 
Erwtensoep-rookworsten actie. 
Dit was onze 2e huis-aan-huis verkoopactie van dit jaar.  
11, 13 en 14 november gingen we erwtensoep, rookworsten en ook dit keer gehaktballen verkopen. 
In totaal verkochten we 300 bakken erwtensoep (vorig jaar 259 bakken) en 232 setjes van 3 worsten (was vorig 
jaar 251 setjes). En 106 setjes van 4 gehaktballen (vorig jaar147 setjes). 
Dit jaar werden de producten weer als vanouds geleverd door Slager van de Weg.  
Netto-opbrengst: € 1072,- (was vorig jaar: € 1250.90 bij Slager Horst).  
 
Pieten. 
Er waren dit jaar 2 pieten op de training om de boel op stelten te zetten.  Zij deelden chocoladeletters uit aan de 

kinderen. 

 
Tot slot …. 
Opbrengst van bovengenoemde acties, voor zover hierboven niet vermeld, kunt u vinden in het jaarverslag van 
de penningmeester. 
Ook in 2020 hopen we dat we de leden en hun ouders kunnen blijven activeren om te helpen met de diverse 

acties. 

   

Maart 2020, 

Thyrsa Drost (Voorzitter activiteitencommissie) 

Connie Kroneman (ondersteunend lid) 

Martha van Putten (ondersteunend lid) 

 

 


