
Algemene ledenvergadering ZV Noordwijkerhout  

Woensdag 14 maart 2018 

ODI (via zij-ingang de Schelft) 

 
 

AGENDA 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag ALV van 12-05-2017 (niet ontvangen) 

4. Afsluiting boekjaar 2017 

 

a. Verslag technische commissie  

b. 1. Verslag wedstrijdgroep (niet ontvangen) 

   2. Verslag landtrainers  

c. Verslag miniorengroep (niet ontvangen) 

d. Verslag recreanten 

e. Verslag recreatief Zwemmen 

f. Verslag activiteitencommissie/sponsorcommissie 

g. Verslag kampcommissie (niet ontvangen)  

h. Verslag tuchtcommissie  

i. Verslag VOG/ Vertrouwenscommissie 

j. Verslag ledenadministratie 

k. Verslag bestuur (niet ontvangen) 

l. Verslag kascommissie  

 

Goedkeuring verslagen 

 

PAUZE   

 

5. Opening verenigingsjaar 2018  

6. Verkiezing bestuursleden:  

- Aftredend en niet herkiesbaar: Paul Duivenvoorden (Algemeen 

bestuurslid) 

- Verkiesbaar: Debbie Hooghiemstra (Algemeen bestuurslid) 

- Verkiesbaar: Elize v.d. Berg (Algemeen bestuurslid) 

- Vacant: Voorzitter 

7. Vaststellen begroting 2018 

- Voorstel financiële maatregelen 

8. Vaststellen beleidsplan 2018\2019 

9. Benoeming diverse commissies 

- Kascommissie:   Oproep voor boekjaar 2018 

- Kampcommissie:  Nick en Brit aftredend  Eline aantredend 

- Officialregelaar:  Anouska Hogervorst 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2016 
TC 
 
De TC bestaat uit: 

 Paul Duivenvoorden: wedstrijdsecretariaat 

 Anouschka Hogervorst: officials bij wedstrijden 

 Ida Troost: organisatie hulp bij wedstrijden 

 Daarnaast heeft Diana Duivenvoorden dit jaar nog de medailles verzorgd 
 
Gedurende dit jaar hebben wij de volgende wedstrijden georganiseerd / zullen nog organiseren: 

 VC 

 Clubkampioenschappen 

 Minioren-junioren wedstrijd uit regio-circuit 
en bij diverse wedstrijden hulp geboden. 
 
Dit seizoen zijn we (gedwongen) overgegaan op de Splash programmatuur voor het inschrijven 
en verwerken van wedstrijden. Overzetten van de oude gegevens was niet eenvoudig en er 
wordt nog gewerkt aan de recordlijsten. Helaas is er zeer weinig documentatie voor Splash dus 
het is veel uitzoekwerk. Inschrijvingen loopt sinds het begin van het seizoen soepel. Het doel is 
en blijft de uitnodiging 3 weken voor de wedstrijd op de site te hebben staan, helaas lukt dat niet 
altijd. 
 
Het aantal beschikbare officials is minimaal, soms is het veel werk om voldoende mensen te 
leveren. Organisaties worden strenger en dreigen soms al met uitsluiting. We hebben 1 nieuwe 
official erbij gekregen: Elise v.d. Berg. Maar daarentegen zijn we ook 1 klokker verloren. 
 
De regio merkt ook dat het aantal vrijwilligers daar terugloopt en heeft nu de organisatie van de 
minioren wedstrijden (swimkick-minioren en minioren-junioren circuits) bij de verenigingen 
neergelegd. Wij hebben dit seizoen 1 wedstrijd daarvan georganiseerd. Dit betekent dus extra 
werk voor de TC en mogelijk worden dit nog meer wedstrijden. 
 
Het invullen van de taken voor hulp bij wedstrijden lukt gelukkig nog wel maar de groep 
vrijwilligers blijft erg klein. 
 
Leden TC 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2017 
Landtraining 
 
 

• De landtrainingen vinden plaats: 

- Maandag 18.00 - 19.00  trainer: Jeffrey Duivenvoorden 

- Maandag 19.00 – 20.00  trainster: Laura van Nobelen  

 
• De trainingen bestaan in het algemeen uit een warming-up, kern en afsluiting; 

• De warming-up staat in het teken van warm worden van de spieren(bijv. verschillende 

loopvormen, jumping-jacks, lunge). Dit wordt ook soms in spel vorm gedaan; 

• In de kern wordt er vooral getraind aan de algemene krachtuithoudingsvermogen van de 

deelnemers en de stabiliteit van de deelnemers (core-stabiliteit) ; 

- Er wordt extra aandacht besteed aan sprongkracht, dit wordt gedaan door 

krachttraining voor de benen (vooral de quadriceps(voorste bovenbeenspieren)); 

• De oefeningen wordt getraind in vorm van een circuittraining, HITT, parcour-training, 

bootcamp en tabata trainingen. Elke week wordt er geprobeerd een andere opzet van 

training te doen en andere oefeningen te geven tijdens zo’n training. Dit om de 

trainingen leuk en origineel te houden voor de deelnemers; 

• De afsluiting wordt vorm gegeven door een eind-spel of extra core oefeningen die de 

deelnemers soms zelf mogen kiezen, of de trainer bedenkt iets; 

• Aan het eind van de het zwemseizoen 2017 zijn we met beide landtraining groepen 

samen op de fiets naar het strand gegaan, hier hebben we lekker een duik in de zee 

genomen. Dit was een erg geslaagde afsluiting van het seizoen!!; 

• Het niveau van de deelnemers wordt goed in de gaten gehouden om zo nodig 

deelnemers door te sturen van de 1e groep naar de 2e groep. Hier wordt voor het begin 

van het seizoen aandacht aan besteed; 

• Communicatie tussen de trainers en deelnemers wordt zowel mondeling als via Whats-

app uitgevoerd; 

• Op dit moment bestaat de 1e groep uit 9 leden en de 2e groep uit 11 leden; 

• Helaas is de opkomst bij de 2e groep tegenwoordig erg laag. Elke week hebben we 

enkele afmeldingen en moeten we blij zijn als er 8 leden zijn op de maandag avond. 

Dikwijls zijn er maar 6. Dit vinden we erg jammer..  

Zijn er n.a.v. dit verslag nog vragen dan zijn de trainers bereid u te woord te staan  
 
Namens  
Jeffrey Duivenvoorden en Laura van Nobelen  
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2017 
Recreantentrainers 
 
De recreantentrainers geven training/les aan de volgende groepen: 

1e  groep: De Benjamins  (maandag en donderdag) 
2e  groep: Het Sterrenplan  (maandag) 
3e  groep: Recreatief zwemmen  (dinsdag) 
 

 De recreantentrainers nemen bij de zwemmers, na elk lesblok (ongeveer 8 weken), een 
toets af. Hiervoor krijgen de zwemmers een certificaat.  

 De recreantentrainers begeleiden zwemmers naar recreantenwedstrijden die met nog 
vier andere verenigingen eens in de twee maanden wordt georganiseerd. In maart 
organiseren wij ‘de thuiswedstrijd’. Voor deze wedstrijdjes nodigen zij zwemmers uit en 
zorgen tevens voor vervoer (m.b.v. de ouders).  

 Tevens organiseren zij ook zwemspelontmoetingen met nog drie andere verenigingen. 
Samen  met de activiteitencommissie, Bert Duivenvoorden, Anne van Nobelen en Jordi 
Edelaar hebben de trainers de organisatie op zich genomen. 

 Voor deze recreantenwedstrijden en zwemspelontmoetingen gaan er een aantal 
recreantentrainers naar vergaderingen. 

 De recreantentrainers houden 1 maal per 6 weken een vergadering bij een van de 
trainers thuis. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt en dit verslag wordt 
doorgestuurd aan alle betrokkenen (bestuur en Trainers).  

 De recreantentrainers nodigen aan het begin van het nieuwe jaar De Duikwacht uit dit is 
een duikploeg die de kinderen leren om te duiken (met perslucht onderwater te 
zwemmen).  

 De recreantentrainers houden, indien nodig, voor elk seizoen een wachtlijst bij. Als het 
mogelijk is delen zij de zwemmers twee maal per jaar in. Een keer in het aan het begin 
van het seizoen (augustus), dit is standaard, en een keer halverwege (januari).  

 De recreantentrainers geven informatie over de lessen aan ouders en nieuwkomers 
zowel mondeling als telefonisch. 
 
 
 

Zijn er n.a.v. dit verslag nog vragen dan zijn de recreantentrainers bereid u te woord te staan.  
 
 
 
Namens het hele team van recreantentrainers. 
 Carola, Gerard R., Christa, Tonneke en Anne v. N 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2016 
Dinsdag Recreanten (Gerard Rotteveel) 
 
In het vorige seizoen 2016 / 2017 Hebben er 15 zwemmers op de dinsdag avond van 18:00 tot 

19:00 gezwommen.  

In het begin van het seizoen waren er wel wat meer, maar de echte water ratten zijn uiteindelijk 

over gebleven.  

Er zijn zelfs certificaten uitgereikt voor het uitvoeren van een perfecte hoek-duik. 

Er is dus wel degelijk draagvlak voor een groep die geen wedstrijden willen zwemmen maar het 

zwemmen toch erg leuk vinden. 

Deze zwemmers komen wekelijks ( redelijk ) trouw naar het zwem uurtje, en een enkeling kiest 

er toch nog voor om de overstap naar de wedstrijd groep te maken. 

We hopen dat met deze groep twijfelende kinderen toch wat langer bij de vereniging te kunnen 

houden. 

 

namens de dinsdag avond recreanten groep. 

Gerard Rotteveel 
 
 



Jaarverslag Activiteitencommissie kalenderjaar 2017. 

 

Leden:  Jordi Edelaar 

   Onno Mens 

   Anne van Nobelen 

   Bert Duivenvoorde 

    

Overzicht van de georganiseerde / geassisteerde activiteiten in 2017. 

 

 

Juli ZVN-feest seizoen 2016 – 2017. 

 De zvn bestond in 2017 40 jaar dus we mochten een 

jubileumfeest organiseren. We hebben de opzet van vorige 

jaren gebruikt maar een paar gave nieuwe dingen gedaan. Het 

thema van het feest was onderwaterwereld en heel veel zijn 

prachtig verkleed naar het feest gekomen, van pinguïn tot 

haai tot visser.. Alles was er. Ook het buikschuifslagbal was 

erg leuk om te doen. Een leuke dag om op terug te kijken. 

 

Juli Vrijwilligers-BBQ 

 Direct na het zvn-feest hebben we de BBQ aangestoken voor 

al onze vrijwilligers. Het was een gezellige avond waar 

iedereen even lekker kon genieten en elkaar weer even kon 

spreken. We doen dan wel allemaal vrijwilligerswerk bij de 

zvn maar dat wil niet zeggen dat we elkaar allemaal zien. Op 

deze manier ziet iedereen elkaar weer even  Heel erg 

bedankt vrijwilligers!  

 

November  Intocht Sinterklaas in Noordwijkerhout. 

De NOV was ook dit jaar weer op zoek naar een leuke 

manier om de intocht in te richten. Dit jaar mochten wij ook 

weer 2 zwempieten aankleden en daarnaast ook een spel in 

het dorp spelen. We hebben erg veel leuke reacties van 

kinderen gehad en het was ontzettend druk bij ons spel (meer 

dan bij sommige andere zelfs ). Erg geslaagd als het aan 

ons ligt. 

 



Oktober Rabobank clubkas campagne 

De Rabobank organiseert elk jaar een campagne waarmee 

alle Verenigingen in de Bollenstreek geld kunnen verdienen. 

Om geld te verdienen moest je ervoor zorgen dat leden van 

de Rabobank op jou zouden stemmen. Dit hebben we gedaan 

door op facebook een grote campagne op te zetten en dit is 

uiteindelijk beloont met een bedrag van €222,30. Dit geld 

wordt gebruikt om trainingsmaterialen van te kopen. 

 

November/  Amaryllis verkoop 

December We hebben het concept van 3 jaar geleden weer een keer uit 

de kast gehaald. Eigenlijk hoeven wij maar de helft van het 

werk te doen met deze activiteit. De leden moeten de bollen 

namelijk verkopen. Iedereen kreeg een lijst mee om de bollen 

te verkopen en jullie hebben dat ook massaal gedaan! Wij 

vonden het erg leuk om te doen. De plannen gaan weer even 

de kast in voor een paar jaar maar komen zeker weer terug. 

Er is een mooi bedrag van €905 opgehaald tijdens dit 

evenement. 

 

 

Naast de activiteiten die wij georganiseerd hebben staan we natuurlijk altijd 

klaar om bij andere evenementen te helpen. Zo hebben wij bijvoorbeeld 

geholpen bij de begeleiding bij de zwemspelletjes. Ook houden wij het jaar door 

de facebookpagina up-to-date en publiceren wij 4 keer per jaar de zvn-

nieuwsbrief. 

 

Nick heeft dit jaar de Activiteitencommissie verlaten. We zijn nu met 4 leden en 

dat moet genoeg zijn voor het aankomende jaar. 

 

Wij hebben een begroting voor 2018 opgesteld aan de hand van voorgaande 

jaren: 

 Opbrengsten Uitgaven 
Sponsoractiviteit €750  

Rabobank Clubkas €285  
Sint  €50 

ZVN feest  €500 
Vrijwilligersactiviteit  €250 

Overige activiteiten  €50 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2017 
Tuchtcommissie 
 
Als Voorzitter van de “Tuchtcommissie” van de ZV Noordwijkerhout kan ik het bestuur  
mededelen dat er dit afgelopen verenigingsjaar geen incidenten zich hebben voorgedaan. 
 
 
Namens de tuchtcommissie   
 
Tonneke van Nobelen 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2016 
VOG/ Vertrouwenscommissie 
 

       VOG commissie:  
eind oktober;  plan van aanpak gemaakt “veilig sportklimaat”,  
 
november;  goedkeuring gehad van Ministerie van Veiligheid en Justitie,  
 
begin januari;  VOG’s aangevraagd,  
 
half februari  merendeel is binnen wacht nog op een enkeling waarbij (door 

omstandigheden) de aanvraag was verlopen. 
  

   Vertrouwenscommissie:  
februari 2018  gesprek gehad met een ploegleider over: verschil van inzicht 

(verzamelen, op tijd aanwezig en afmelden) tussen ouder en een 
ploegleider. Advies gegeven om dit bij tuchtcommissie neer te leggen. 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Jaarverslag 2017 
Ledenadministratie  
 
Aanmeldingen 
20 nieuwe leden 

 
Afmeldingen 
35 opzeggingen 
 
 

Totaal aantal leden  
106 zwemmende leden 
  16 niet zwemmende leden 

 
 
 
 
 

 
 
 





 

Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Begroting 2017 
Voorstel besparingen en overige financiële maatregelen. 
 
Omdat we met de huidige gegevens geen sluitende begroting voor 2017 kunnen maken zijn we 
helaas genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen. De maatregelen van afgelopen jaar 
hebben het resultaat positief beïnvloed, er zal echter nog steeds een deel van het gat ingehaald 
moeten worden. 
 
Omdat de baanhuur steeds duurder wordt en tegelijkertijd het zwemmersaantal ligt is 
teruggelopen zit er een gat in de begroting voor 2018.  
 
Daarom stellen wij voor om: 

 Het aantal te huren banen verlagen (1 baan kost ca 1500 per jaar): 

 Actief doorbelasten van boetes van de knzb door niet opdagen bij wedstrijden (€12,50 
per start, ongeveer €150 op jaarbasis).  

 In gesprek met de Schelft om een marktconforme prijs te onderhandelen voor het 
zwembad.  

 Sponsors zoeken die graag een foto op kleding willen 

 Voorzichtig blijven met uitgaven 
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Beleidsplan 2018-2019 
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1. Algemeen 

De Zwemvereniging Noordwijkerhout wil plezier met resultaten verweven zien. Dit geldt niet 
alleen tijdens de trainingen, maar ook bij wedstrijden en overige activiteiten. 
 
Het doel is om als vereniging zo goed mogelijk te presteren en de individuele zwemmer zo te 
motiveren dat zijn eigen prestaties steeds beter worden. Wij richten ons op het bereiken van de 
maximale prestatie van een ieder. 
 
Dit kan alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Deze doelen staan steeds meer onder 
druk. Zo worden de kosten van het zwemwater steeds hoger en ook het voortbestaan van ons 
zwembad de Schelft is door de politieke discussie over (sport) voorzieningen in Noordwijkerhout 
niet zeker. 
 

2. Het ledenaantal 

Het is een continu streven om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Het komende jaar 
hoopt de Zwemvereniging op een toename van het ledenaantal. We willen dit bereiken door 
verschillende activiteiten te organiseren voor de leden en voor de ledenwerving en deel te 
nemen aan, of het organiseren van externe activiteiten zoals:  

• www.noordwijkerhoutinbeweging.nl 

• De intocht van Sinterklaas 

• De Koningsspelen 

• Het Schoolzwemtoernooi 

• De kermiswedstrijd van de Oranjevereniging 
 
Binnen het bestuur is er zorg over de ontwikkeling van de ledenaantallen en daaraan 
gekoppelde daling van de contributie-inkomsten. Wij doen dan ook een oproep aan een ieder 
die de vereniging een warm hart toedraagt om toekomstige zwemmers te vinden en deze 
enthousiast te maken. 

3. Zwemmers 

De zwemmers zijn onder te verdelen in de groepen: 
 

A: Recreanten B: Wedstijdzwemmers 

Benjamins Minioren 

Sterrenplan Junioren 

Recreatief zwemmen Jeugd 

Conditiezwemmen/masterzwemmen Senioren 

  

 
Op dit moment is er geen reden om de groepen aan te passen. Daarom blijft ook volgend jaar 

de indeling van de groepen hetzelfde. De trainers van de betreffende groepen zijn 

verantwoordelijk voor de doorstroming van de zwemmers naar hogere groepen.  
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4. Trainers 

De trainers zijn: 
 

Wedstrijd   Recreanten 

    

Dennis Jansen   Carola van Hunnik 

Maikel Warmerdam   Gerard Rotteveel 

Laura van Nobelen Landtraining  Tonneke van Nobelen 

Jeff Duivenvoorde Landtraining  Anne van Nobelen 

Carola van Hunnik    

Esther Jansen    

Tim Duivenvoorde Aspirant   

 
Helaas hebben we momenteel geen hoofdtrainer voor de wedstrijdgroep.  
 
Nieuwe trainers komen voornamelijk uit de wedstrijdgroep. Daarom moedigen we deze aan om 
als (aspirant) trainer aan de slag te gaan.  
 
Voor een optimaal functionerende trainersgroep zijn cursussen en opleidingen onontbeerlijk, 
daarom moedigen wij het volgen van cursussen aan. Deze worden vergoed (onder 
voorwaarden).  
 

5. Officials en overige vrijwilligers 

Officials 
We hebben dit jaar 3 nieuwe officials. Het totale aantal blijkt net aan voldoende om aan de 
eisen te voldoen. Daarom ziet de vereniging het aantal officials graag uitgebreid. De regio heeft 
in een officieel schrijven wederom aangegeven de eisen voor het aantal officials strenger gaan 
bewaken. Bij het tekort leveren van officials aan een wedstrijd kunnen er geen zwemmers 
starten. Daarom ziet de vereniging het aantal officials graag uitgebreid. 
 
Door hier onder meer aandacht te geven bij de introductieavond voor nieuwe 
startvergunninghouders hopen we dat ouders voor een cursus tijdwaarneming zullen opgeven.  
 
De cursus tijdwaarneming start in het najaar, daarom zullen de trainers de ouders van nieuwe 
startvergunninghouders aan het eind van het seizoen nogmaals benaderen. De vereniging 
vergoedt de kosten van deze cursus. Ook de kleding en de stopwatch wordt door de vereniging 
ter beschikking gesteld. 
 
Vrijwilligers 
We zijn ook continue op zoek naar vrijwilligers voor alle functies die minder op de voorgrond 
zijn, maar minstens zo belangrijk zijn (denk aan hulptrainers voor de recreanten, versterking 
voor diverse commissies en bestuursleden)  

6. VOG 

Voor alle trainers, officials, vrijwilligers en bestuursleden hebben wij de procedure opgestart 
voor het aanvragen van de VOG. Dit betekend dat het verleden van al onze vrijwilligers dan 
gecheckt zijn op strafbare feiten. Dit helpt ons voorkopen dat er leden op welke manier dan ook 
misbruikt worden. Zodra de opzetfase is afgerond gaan onze 2 vertrouwenspersonen proberen 
om misbruik te voorkomen en ook bespreekbaar te maken. Deze 2 personen zijn ook het 
aanspreekpunt mocht er iets zijn gebeurd waar je graag in vertrouwen over wil praten. 
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7. Trainingsfaciliteiten 

We trainen momenteel in De Schelft (25m) en de Maasgaarde (landtraining). 
Om op niveau te kunnen trainen moeten we als vereniging gebruik kunnen maken van optimale 
faciliteiten.  
 
Het is op het moment onzeker of de Schelft nog voor lange tijd blijft bestaan. Er is door de 
gemeenteraad besloten om voor 2020 een accommodatiebeleid te maken waar de Schelft 
onderdeel van uit maakt. Het blijft dus onzeker of er een zwembad blijft of er nieuwe komt. Om 
de politieke discussie, zoveel mogelijk te beïnvloeden wordt door het bestuur (ondersteund door 
de leden) een actieve rol vervuld. 

8. Overige zwemactiviteiten 

Wij zullen het komend jaar onze medewerking verlenen aan de organisatie van:  

• De triatlon van Noordwijkerhout van Triatlonvereniging de Bollenstreek,  

• De intocht van Sinterklaas van het NOV 

• De Koningsspelen georganiseerd door de sportcoach van Noordwijkerhout 

• Het Schoolzwemtoernooi 

• De kermiswedstrijd van de Oranjevereniging 

9. Overige activiteiten 

Voor het komende jaar staat het op het programma: 

• Sinterklaas in het zwembad (alle kleine zwemmers) 

• Zwemmen met duikers (recreanten) 

• Dagje uit (recreantenzwemmers) 

• Trainingsweekend (wedstrijdgroep) 

• Funkamp (voor alle leden van de vereniging)  

• Het zvn-feest 
Ook wordt het bijwonen van symposia, thematrainingen (vanuit de Regio), congressen etc. van 
harte aangemoedigd. 

10. De website 

De website is het officiële communicatie-orgaan van de vereniging. 
Op de website www.zvnoordwijkerhout.nl staan: 

• Nieuws, leuke dingen en foto’s 

• De nieuwsbrief 

• Contactgegevens 

• Bestuursmededelingen  

• Activiteiten van de trainers en de diverse commissies  

• Uitnodigingen voor de wedstrijden 

• Uitslagen van de wedstrijden. 

11.  PR 

Er worden met regelmaat verslagen voor plaatsing in de lokale kranten, Facebook en de 
website geschreven. Omdat externe communicatie steeds belangrijker wordt (zeker gezien de 
politieke situatie rond de Schelft) willen wij een communicatieplan maken met als doel gerichter 
(meer) in de publiciteit te komen en professioneler over te komen (bijvoorbeeld templates [word, 
ppt], e-mail handtekening, posters, etc.). Ook de nieuwsbrief komt een aantal keer per jaar uit 
(beschikbaar op de website) 
 

12.  Financieel beleid 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de gehele boekhouding. Het is ons streven om te 

http://www.zvnoordwijkerhout.nl/
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zorgen voor een degelijke financiële gezondheid van de vereniging, waarbij het een hoofddoel 
is om de contributiegelden zo laag als mogelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit en kwantiteit van onze trainingen en overige activiteiten.  
 
Om een heldere boekhouding te hebben moet elke activiteit of evenement een aparte begroting 
(in hoofdlijnen goed te keuren in de ALV) en afrekening (goed te keuren door de 
penningmeester) hebben. Batig saldo moet per direct overgemaakt worden naar de rekening 
van de ZVN. Alle declaraties en uitgaven moeten met bonnetje (bij voorkeur digitaal) worden 
verantwoord.  
 
Laatste jaren is het boetebeleid een beetje verwaterd. Omdat er het afgelopen jaar een stijging 
in boetes is waargenomen door de penningmeester wordt er weer actief de boetes van de knzb 
doorbelast op de betreffende zwemmers. De boete bedraagt €9.65/start bij te laat afmelden of 
niet opdagen. 

13. Sponsorbeleid 

Eén keer per seizoen houden we een sponsoractiviteit. Er is gekozen om een wisselende 
activiteit uit te voeren: 
Verkoop (bv. Amaryllis), Sponsorzwemmen (2016), eventuele nieuwe activiteit. 
Bij evenementen of activiteiten wordt geprobeerd zaken gesponsord te krijgen. 
Advertenties op de website behoren ook tot een inkomstenbron. 

14. Tenslotte 

Het bestuur beschouwt het als haar taak om bovengenoemd beleid tot uitvoering te brengen, 
wat niet zal lukken zonder de hulp van velen binnen en buiten de vereniging.  
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Zwemvereniging Noordwijkerhout 
Aftreedschema Kascommissie 
 
De regels m.b.t. de kascommissie staan in de statuten, art. 16 lid 4. 

Er zijn minimaal 2 kascommissieleden nodig. 

Als een lid tussentijds aftreedt, komt het nieuwe lid in zijn/haar plaats op het schema. In een dergelijk e 

situatie kan het dus voorkomen dat de kascommissie in zijn geheel nieuw aantreedt.  

Ieder commissielid kan zich één keer aansluitend herkiesbaar stellen. Na die herkiezing moet minimaal 

één jaar gewacht worden, daarna kan hij/zij weer kiesbaar zijn.  

Toelichting op onderstaande tabel:  

Als er “---“ staat, is er geen verkiezing nodig als het commissielid niet aftreedt. 

Als de naam tussen haakjes staat, is dat het 2e jaar van het commissielidmaatschap (niet persé het 2e 

jaar van die persoon) 

 

Jaar Lid A 
(treedt af in de even jaren) 

Lid B 
(treedt af in de oneven 

jaren) 

Lid C 
(treedt af in de even jaren) 

1998 Jan Kruithof  Tonneke van Nobelen 

1999 (Jan Kruithof) Yvonne Duivenvoorden (Tonneke van Nobelen) 

2000 Huub van Dam (Yvonne Duivenvoorden)  

2001 (Roelof van der Wal) Henk Zwaan (Gerard Dobbe) 

2002 Jan Kruithof (Henk Zwaan) Gerard Dobbe 

2003 (Jan Kruithof) Wendy Kromhout (Carola van Hunnik) 

2004 Gerard Dobbe (Wendy Kromhout) Carola van Hunnik 

2005 (Wim Warmerdam) Wendy Kromhout, 
vervangen door Jan 
Passchier 

(Carola van Hunnik) 

2006 Wim Warmerdam (Jan Passchier) Paul Suykerland 

2007 (Yolanda Heemskerk) Daniëlle Duivenvoorden, 
vervangen door Wendy 
Rotteveel 

(Paul Suykerland) 

2008 Yolanda Heemskerk (Wendy Rotteveel) Tonneke van Nobelen 

2009 (Yolanda Heemskerk) Wim Warmerdam (Tonneke van Nobelen) 

2010 Tonneke van Nobelen (Wim Warmerdam)  

2011 Jan Kruithof Wim Warmerdam --- 

2012 (Jan Kruithof) Carola van Hunnik  

2013 Hans Edelaar (Carola van Hunnik)  

2014 (Hans Edelaar) Tonneke van Nobelen  

2015 Carola van Hunnik Tonneke van Nobelen  

2016 Carola van Hunnik Jordi Edelaar --  

2017 Anouska Hogervorst (Jordi Edelaar)  

2018 Anouska Hogervorst   

 


