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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van
Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer en Triathlon- en Zwemclub Oude Veer
op:
woensdagavond 24 april 2019, aanvang 20.00 uur,
kantine “Den Krieck”, Ceresplein 2, Breezand.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen notulen ALV van 11 april 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar ZWOV: Cor Koomen
(penningmeester)
Aftredend en herkiesbaar TZOV: nvt
5. Voorstel nieuw bestuurslid ZWOV: Marlies Loooijesteijn, 2e secretaris.
Voorstel nieuwe penningmeester ZWOV: ………………..
Namen voor nieuwe kandidaten kunnen ingediend worden tot een week
voor de ALV bij het bestuur.
6. Verslag kascommissies en benoeming nieuwe kascommissies.
7. Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2020.
8. Goedkeuring jaarverslagen van:
a. Dagelijks Bestuur ZWOV
b. Jeugdcommissie
c. Kantine
d. Open Water Zwemmen
e. Wedstrijdzwemmen
f. Dagelijks Bestuur TZOV
g. Elementair
h. Recreatie
i. Triathlon
j. Zwemmend Redden
9. Uitreiking “Oude Veer Trofee 2018”.
10.Uitreiking 25 jaar lid.
11.Rondvraag en sluiting.
ZWOV secr. Ineke Sandbrink. secretaris@oudeveer.nl
TZOV secr. Louis Bakker. secretaris@oudeveer.nl
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Notulen ALV 11 april 2018

Dit is de vervanger van de RABOBANK
FietsSponsortocht welke in 2017 voor
het laatst gehouden is.

Aanwezig: 22 leden, waarvan 12
stemgerechtigd.
Afbericht: Joke Koopman, familie
Weijdema.

Bestuursverkiezing:
De secretaris, Ineke Sandbrink, is
aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten zodat zij staande de
vergadering herkozen wordt.
De vacature van voorzitter blijft helaas nog
vacant, alhoewel het bestuur wel gekeken
heeft naar mogelijke kandidaten. De
vergadering wordt opgeroepen ook te
kijken in hun eigen “omgeving” naar
mogelijke kandidaten.

Opening:
Ineke zit de vergadering voor en heet
iedereen welkom. In het afgelopen jaar
hebben wij helaas afscheid moeten nemen
van 2 ereleden, in februari van Jan de
Lange die vanaf het prille begin de grote
animator is geweest van de afdeling
elementair, en in december van Agaath
Rietdijk die een grote betrokkenheid heeft
gehad bij het gehandicaptenzwemmen.
Dit jaar hebben wij het 40-jarig bestaan
van zwembad Den Krieck, de leden wordt
verzocht ideeën aan te dragen hoe hier op
gepaste wijze aandacht aan te schenken.
Dit is de eerste vergadering dat 2
verenigingen tegelijkertijd hun
jaarvergadering houden. Als eerste zal
Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer
de vergaderagenda afwerken en na een
pauze zal Triatlon- en Zwemclub Oude
Veer haar vergaderagenda presenteren.

Verslag Kascommissie:
De kascommissie heeft controle van de
boeken uitgevoerd thuis bij de
penningmeester. Het verslag daarvan
wordt voorgelezen, de boeken zijn in orde
bevonden en de kascommissie verleend
décharge aan het bestuur voor het
gevoerde beleid. Commissielid Louis
Bakker is aftredend, en de commissie
bestaat nu uit Patrick v.d. Berg en nieuw
lid Lia Postma.
Goedkeuring jaarrekening 2017 en
begroting 2019:
De penningmeester licht de balans toe, het
exploitatieresultaat en daarna de begroting
voor 2019, dit draait nog wel negatief,
maar de splitsing heeft wel tot gevolg dat
de afdracht aan de KNZB flink lager uitvalt.
De opbrengst van de reclameborden stijgt
met € 500 à € 600.

Vaststellen notulen:
De notulen van de ALV van 12 april 2017
worden besproken. Er zijn geen op- en
aanmerkingen over de notulen, waarna
deze als goedgekeurd worden vastgesteld.
Ingekomen stukken:
1. Aanpassing van het Huishoudelijk
Reglement; dit betreft toevoeging
artikel 15 inzake het Privacy protocol.
Dit vloeit voort uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
welke per 25 mei 2018 van kracht
wordt.
Deze aanpassing wordt staande de
vergadering goedgekeurd en ondertekend
door de commissievoorzitters van de
afdelingen.

Goedkeuring contributie 2018:
De prijsstijging bedraagt 1,2%, zijnde de
prijsindex van het CBS.
De startgelden worden in de contributie
verrekend vanaf 12 jaar en ouder
De abonnementen blijven € 30.
De basiscontributie zonder startvergunning
wordt € 71
De basiscontributie met startvergunning
wordt € 101
Deze bedragen gelden voor beide
verenigingen

2. RABOBANK Clubkas Campagne:
RABOBANK Kop van Noord-Holland
heeft € 200.000 te verdelen over
verenigingen, de leden van de bank
kunnen in de periode van 8 tot en met
28 mei stemmen op hun favoriete
vereniging(en).

Goedkeuring jaarverslagen:
De jaarverslagen van het Dagelijks Bestuur
en van de commissies worden staande de
vergadering goedgekeurd.
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Uitreiking Oude Veer Trofee:
Deze felbegeerde trofee voor bijzondere
inspanningen jegens de vereniging gaat
voor 2017 naar de Commissie Open
Waterzwemmen.

Het team vrijwilligers die ons assisteren bij
het openhouden van het bad is een groep
die zeker groeien mag.
De betrokkenheid van de leden is goed,
maar het mag nog wel een tandje meer.
De ledengroep blijft vrij stabiel. We kunnen
nog steeds in ons oude bad de faciliteiten
aanbieden voor wedstrijden. Na de
aanpassingen van het gebouw zal het in de
komende periode weer goed toeven zijn.

Uitreiking 25 jaar lid:
Dit jaar is het Dorus Wajon die ‘geridderd’
wordt met de zilveren speld.
Rondvraag en sluiting:
Astrid van Kessel: art 15 privacy protocol –
gaat dit ook gelden voor bezoekers?
Antwoord:
in het HHR staat opgenomen dat het een
ouder niet verboden kan worden een foto
van zijn kind te maken; als iemand
bezwaar maakt tegen een foto, zal het
Bestuur of zijn vertegenwoordiger de
maker verzoeken de foto te verwijderen.

Samen met onze zustervereniging en de
Stichting gaan we een aantal zaken anders
aanpakken. Dit is nodig om de toekomst
voor onze vereniging en het zwembad
zeker te stellen. Daarbij zullen een groot
aantal hobbels genomen moeten worden.
Hierbij geldt: voor de één gaat het te snel,
voor de ander niet snel genoeg. We prijzen
ons gelukkig dat we met de huidige
bestuurders een enthousiaste ploeg
hebben die de schouders eronder willen
zetten. We kunnen tevens een nieuw en
jong bestuurslid verwelkomen:
Marlies Looijesteijn zal ons komen
versterken en meer specifiek het dossier
opleiding in haar takenpakket opnemen.

Ingrid de Veer: hoe gaat het met Gerard
van Drunen?
Antwoord:
de gezondheidstoestand van Gerard is
precair, hij is inmiddels vanuit Magnushof
overgebracht naar Polder Residence.
Cor Zwaag: Cor brengt nogmaals de
RABOBANK Clubkas Campagne ter sprake
en licht deze verder toe. Hij ziet graag dat
iedereen lid wordt van de RABO bank en
zijn of haar stem uitbrengt op de Oude
Veer verenigingen.

Als laatste willen we graag aan iedereen de
volgende oproep doen: draag uit dat we
met een enthousiaste groep mensen bezig
zijn om het bad voor Breezand te
behouden. Door positief te praten krijg je
ook positiviteit terug. En dat kunnen we
goed gebruiken.

Sluiting:
Ineke sluit de vergadering en het Bestuur
draagt de vergadertafel over aan
de volgende vereniging.

Leden per
1 jan.

2015

2016

2017

2018

2019

50

55

58

58

54

Bestuur

WZ

Op 14 juni dit jaar hebben we afscheid
moeten nemen van onze erevoorzitter
Gerard van Drunen.
De verdiensten van Gerard voor onze
vereniging, onze stichting en voor
zwembad "Den Krieck" zijn van ongekend
formaat geweest.
Hij heeft mede aan de oorsprong gestaan
van Zwembad Den Krieck welke in 1978 in
gebruik werd genomen. We hebben in hem
een fijn mens verloren.

Overigen

9

3

3

Totaal

69

61

57
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Jeugdcommissie

discozwemmen gestopt als commissielid en
wij bedanken haar voor de jaren inzet.
Om nieuwe commissieleden te krijgen
hebben we dit jaar gezocht naar nieuwe
leden voor de jeugdcommissie. We hebben
daarbij vooral gezocht binnen de afdeling
wedstrijdzwemmen, omdat we de leden
goed kennen en wel een beetje weten wat
de kwaliteiten zijn van de
wedstrijdzwemmers. Eerst hebben de
nieuwe leden meegeholpen als vrijwilliger
bij de evenementen in 2018 zodat ze in
2019 klaar voor de commissie zijn.
We zijn blij dat we nu al weten dat we
nieuwe commissieleden krijgen in 2019.
Met vriendelijke groeten
Sanne Scholten, Kim Duineveld, Steef
Huiberts, Jitse Dekker en Martijn
Smakman.

In 2018 hebben we als eerste activiteit een
spelletjesmiddag georganiseerd op 17
februari. De spelletjesmiddag was
helemaal volgeboekt en na afloop gingen
de kinderen nog pannenkoeken eten in de
kantine.
Om meer mensen te bereiken zijn we dit
jaar begonnen met gesponsorde berichten
op facebook te zetten. Door die berichten
hopen we dat de mensen die de
facebookpagina van het zwembad niet
volgen, de berichten van de
jeugdcommissie wel te zien krijgen.
Onze tweede activiteit was discozwemmen
op 26 mei met het thema Hawaii. We
hebben ervoor gekozen om het
discozwemmen dat in 2017 voor juni
gepland stond naar mei te halen, omdat
we dachten dat de opkomst dan beter zou
zijn en dat bleek ook zo te zijn.
De laatste activiteit was het Halloweendiscozwemmen op 26 oktober. Wij denken
dat als wij een aansprekend thema hebben
en de hal mooi versieren het animo bij de
volgende keer discozwemmen hoger is. Zo
hebben wij een filmpjes gemaakt voor op
facebook nadat de hal in het Halloweenthema was versierd. Dit hadden we ook
gedaan in 2017 en dat leverde veel
positieve reacties op. Dit jaar kwam zelfs
de krant langs, de maandag erop stond het
zwembad met discozwemmen op de
voorpagina.
We hebben een goed gevoel bij
gesponsorde berichten via facebook, want
we hebben dit jaar geen activiteiten
geannuleerd. Ook hebben we beter
nagedacht over de datums waarop we de
activiteiten gepland hadden zodat we in
het vervolg geen activiteiten af hoeven te
lassen als gevolg van te weinig animo. We
kijken bijvoorbeeld eerst naar wanneer de
schoolvakanties zijn, zodat we daar meer
afstand van houden in de datum en we
plannen de avonden meer rond feestdagen
zoals Halloween en Valentijn.
Dit waren de activiteiten van de
jeugdcommissie afgelopen jaar. We zijn
allemaal heel tevreden over hoe we de
activiteiten dit jaar hebben kunnen
organiseren ondanks dat Sanne, Steef en
Martijn het druk hadden met Swim to Fight
Cancer.
Sanne Scholten is na de laatste

Kantine
Ook dit jaar hebben er weer diverse
activiteiten plaatsgevonden in de kantine.
De bestuursvergaderingen, de vaste acties
van de afdelingen zoals
nieuwjaarsreceptie, zwemvierdaagse,
kwartje triatlon, doedag, kleuterinstuif,
discozwemmen, jeugdmiddagen, proef- en
afzwemmen. En niet te vergeten de
thuiswedstrijden van de afdeling
wedstrijdzwemmen en het
schoolzwemkampioenschap.
Af en toe fungeren we ook als stembureau.
De vergunning is opnieuw opgesteld met
de juiste namen. We prijzen ons gelukkig
dat iedereen de benodigde papieren heeft.
Vanuit de gemeente en Sportservice
worden we op de hoogte gehouden van
veranderende wetgeving, welke regels wij
dan ook toepassen.
De kantinecommissie heeft wel behoefte
aan nieuwe personen. De huidige ploeg is
erg uitgedund. Maar met vers bloed
kunnen we er weer tegenaan. Hoe meer
mensen, hoe minder de helpers belast
hoeven te worden.
We hopen iedereen met grote regelmaat in
de kantine te treffen. Voor de broodnodige
gezelligheid en binding welke bij een
vereniging hoort.
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Openwater

Wedstrijdzwemmen

2018 vond de openwater wedstrijd later
plaats dan normaal. Waar we altijd in juli
de wedstrijd hadden met meestal warm
water moesten we dat op 16 september
nog afwachten. Gelukkig was ook nu de
waterkwaliteit en de temperatuur in orde
en kon de wedstrijd van start. 2018 was
een bijzonder jaar voor de open
waterwedstrijd met dit jaar voor het eerst
een 7,5 en 15km afstand. Om 09.00uur
gingen er 30 zwemmers te water voor de
7,5 en hadden we 1 zwemmer die de 15km
afstand aandurfde. Helaas moest de 15km
zwemmer afhaken vanwege de kou.
Om 10.00uur was de start van de andere
wedstrijdafstanden en hadden we ook dit
jaar weer elektronische tijdwaarneming.
Om 15.00uur konden we met een goed
gevoel terugblikken op een sportieve maar
vooral gezellige wedstrijd. De 7,5 en 15km
afstand was zo’n succes dat we deze ook
voor 2019 weer op het programma zullen
plaatsen, jullie kunnen dus alvast gaan
trainen!
Dit jaar hebben we voor het eerst ook
Swim to Fight Cancer georganiseerd, 134
mensen zijn in de namiddag, na de Open
Water wedstrijd, het water in gesprongen
om daar 1 of 2 kilometer voor het goede
doel te zwemmen. Gezamenlijk hebben we
80.000euro opgehaald, een bedrag waar
we alleen maar van konden dromen.
Er zijn in 2018 wat wijzigingen in de
commissie geweest. We hebben helaas
afscheid moeten nemen van onze
voorzitter Ruud Koomen, Ruud bedankt
voor je grote inzet de afgelopen jaren!
Annet Huiberts is onze nieuwe voorzitter
geworden, Annet heel veel succes!
Daarnaast willen we een aantal mensen
welkom heten in de commissie; Steef
Huiberts en Bob Ellermeijer, welkom en
veel plezier!
De voorbereidingen voor de Open Water
wedstrijd van 2019 zijn alweer in volle
gang en daar kunnen we nog wel wat hulp
bij gebruiken. Wil je weten hoe je aan dit
mooie en sportieve evenement kunt
meehelpen neem dan contact op met
Annet Huiberts
(annet.huiberts@oudeveer.nl).

Afgelopen seizoen is Silvia Hoep gestopt bij
de commissie, bij de trainers zijn er geen
veranderingen geweest. Annet heeft als
nieuwe trainer de cursus succesvol
afgerond, gefeliciteerd. Martien Elbertsen
heeft er nog steeds veel plezier in om op
de woensdagavond onze jeugdige leden de
techniek bij te brengen. Verder zijn we blij
met onze trainers Bob Ellermeijer en Pieter
Sjaak Bays.
Zoals elk jaar zijn er weer wat leden
bijgekomen en zijn er weer wat gestopt,
we zitten nu wederom op een aantal van
30 leden.
In februari zijn we te bowlen en
steengrillen geweest in Schagen. Dit was
weer een gezellige avond. In het voorjaar
hebben we gekopt bij de Firma Duineveld
en Frits van Paridon om de clubkas te
spekken, zodat we weer wat geld hebben
om leuke dingen te organiseren. Allen weer
bedankt voor de inzet. Tevens zijn we dit
jaar een weekendje weg geweest naar
Bovenkarspel, het was erg gezellig.
Aankomend jaar staat een dagje weg weer
in de planning.
De clubkampioenschappen waren ook weer
een succes. Helaas niet veel deelnemers
van de scholen uit onze omgeving. De
winnaars waren uiteindelijk: Jitse Dekker,
Marcel van den Berg, Lieke Hollander en
Lotte Verbrugge.
Momenteel staan we in de competitie D3
op de eerste plaats, dus wellicht ligt er
weer een promotie in het verschiet.
Wij hopen dat het nieuwe jaar weer een
gezellig en sportief jaar mag worden.
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CONTRIBUTIE
Het bestuur stelt voor om:
De contributie met ingang van 1okt. 2019
als volgt vast te stellen:

Afdeling

Bedrag

WZ tot 12 jaar

175,=

WZ vanaf 12 jaar

195,=

Basis zonder startvergunning

76,=

Basis met startvergunning

109,=

a)Extra kosten, zoals inschrijfgelden,
reisgelden, keuringen e.d. dienen door de
leden zelf betaald te worden; deze kosten
zijn niet in de contributies verwerkt.
b)Leden die door hun werk/studie niet in
staat zijn de trainingen bij Oude Veer te
volgen, betalen bij Oude Veer per jaar
basiscontributie. De aanvraag hiervoor
dient vooraf bij het Bestuur te geschieden.
c)Jeugd onder de 18 jaar uit hetzelfde
gezin. Hiervoor wordt bij het 3e kind een
reductie gegeven van 50%. De eerste 2
kinderen betalen 100%, 3e kind 50%.
d)Inning contributiebetaling gaat bij
automatische incassomachtiging per
kwartaal.
Bij ziekte langer dan 3 maanden kan
eventueel contributie-restitutie volgen;
hierover beslist het Bestuur c.q. de
penningmeester.
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BESTUUR & COMMISSIES

Stichting Zwembad
Den Krieck
J. Wilms
I. Sandbrink
P. van Schie
J. Osinga
L. Vlaming

Hoofdbestuur
....... (voorzitter)
Ineke Sandbrink (secr.)
Cor Koomen (penningm.)
Dorus Wajon (lid)
Marlies Looijesteijn (2e secr.)

Website
Natasja Buntjer
Cor Zwaag
Steef Huiberts

IT
Steef Huiberts

Nieuwsbrief
Cor Zwaag

Wedstrijdzwemmen
Patrick vd Berg
Cor Koomen
Pieter Sjaak Bays*
Bob Ellermeijer*
Annette Huiberts*
* bevoegd instructeur

Open Water Zwemmen
Annette Huiberts
Donja Wagenaar
Ruud Koomen
Sanne Scholten
Bob Ellermeijer
Mark Huiberts
Martijn Smakman
Steef Huiberts

Kantine
Jan Feskens
Hans Hageman
Joke Koopman
Martien Elbertsen
Dirk Bantema

Jeugdcommissie
Jitse Dekker
Steef Huiberts
Martijn Smakman
Kim Duineveld
Sanne Scholten
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Waterpolo
Pieter Sjaak Bays*
* bevoegd
instructeur

Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer
Ceresplein 2, 1764 HD Breezand
Secretaris: Ineke Sandbrink
Het Arsenaal 18, 1781 XP Den Helder
Telefoon: 0223-533363
E-mail: secretaris@oudeveer.nl
Internet: www.oudeveer.nl
Facebook: www.facebook.com/oudeveer
Twitter: www.twitter.com/oudeveer
Uitgave: april 2019, Breezand

