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Beste leden, 

Bijgaand ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief vanuit het bestuur in 2015. Het is de bedoeling om jullie 

minimaal elk kwartaal middels de nieuwsbrief te informeren over de gang van zaken binnen de vereniging, 

wat er allemaal speelt, wat er op de agenda staat e.d. 

Welke onderwerpen komen er in deze nieuwsbrief aan bod? 

1. Algemene ledenvergadering op 26 november 2015 
2. Jubileum van onze vereniging 
3. VOG (Verklaring Omgtrent Gedrag) 
4. Wijziging in de ledenadministratie 

 

1. Algemene ledenvergadering op 26 november 2015 
Op donderdag 26 november van dit jaar zal de algemene ledenvergadering n ons clubhuis plaats vinden. De 

avond begint om 20.00 uur en het is de planning dat deze vergadering niet later zal eindigen dan 22.00 uur. 

Bij deze zijn jullie allemaal hartelijk uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Tijdens deze 

vergadering zullen wij onder andere kijken naar de sportieve prestaties over 2015 van onze sporters, de 

financiële gang van zaken binnen de vereniging en een toelichting op een aantal lopende zaken. De 

definitieve agenda en de notulen zullen voor deze vergadering via de website beschikbaar komen. 

2. Jubileum van onze vereniging. 
Zoals wellicht bij jullie bekend bestaat onze vereniging op 9 april van dit jaar precies 50 jaar. Uiteraard was 

het de bedoeling om hier op een gepaste wijze aandacht aan te besteden, maar om diverse redenen welke 

de afgelopen ledenvergadering al zijn besproken is dit feit dit jaar niet gevierd. Vanuit het bestuur hebben 

wij een nieuwe datum vastgesteld waarop wij met zijn allen het glas willen heffen op onze vereniging. Het 

wordt dan niet het 50 jarig bestaan, want dat viert iedereen, maar wij willen het 51 jarig bestaan van de 

vereniging vieren (dat doet namelijk niemand). Daarom hebben wij de datum vastgesteld op zaterdag 9 

april 2016. Voor de organisatie van onze 51
ste

 verjaardag zullen/hebben wij een aantal mensen benaderd of 

zij hieraan mee willen werken. Jullie zullen hier verder via de nieuwsbrieven over geïnformeerd worden. 

3. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
Enige jaren geleden is er vanuit de overheid een initiatief gestart om verklaringen af te geven voor 

natuurlijke personen, waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen gevaar vormt voor het vervullen 

van bepaalde functies. Dit is uiteraard een direct gevolg van een aantal schandalen rond de begeleiding van 

jonge kinderen en sporters. Binnen onze vereniging hebben wij een overzicht gemaakt van de mensen 

welke allemaal een VOG moesten aanvragen.  
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Hierbij is gekeken of deze mensen direct contact hebben met de sporters in welke vorm dan ook. Daarom 

hebben alle trainers, begeleiders, activiteitenraad en bestuurders een VOG aangevraagd en met enige trots 

kunnen wij zeggen dat intussen iedereen een goedkeurende verklaring heeft ontvangen. Binnen het 

bestuur wordt dit geadministreerd en voor nieuwe begeleiders, trainers en mensen in functies welke direct 

contact hebben met uw kinderen zullen wij het verplicht stellen dat er een VOG verklaring aanweizg moet 

zijn. Mocht het antwoord op de aanvraag negatief zijn, dan is er voor de betreffende persoon geen functie 

binnen onze vereniging. 

4. Wijziging in de ledenadministratie. 
In de afgelopen ledenvergaderingen is al diverse malen gesproken over de ledenadministratie en de 

problemen welke wij hiermee als vereniging ondervinden. Recent zijn wij benaderd door Nicole en Cor 

Jongeleen met het aanbod dat zij de ledenadministratie en de contributie-administratie voor hun rekening 

willen nemen. Uiteraard zijn wij heel erg blij met dit aanbod en de eerste stappen voor de overdracht zijn al 

gezet. Als jullie vragen hebben voor de ledenadministratie, stel deze dan via e-mail en stuur de mail naar: 

ledenadministratie@dedevel.nl en je krijgt zo spoedig mogelijk een reactie. Over de verdere invulling en 

hoe de ledenadministratie weer naar de 100% wordt gebracht hopen wij jullie later te kunnen informeren. 

5. Agenda. 
Onderstaand treffen jullie een aantal belangrijke data aan. Het is niet de bedoeling om hier de reguliere 

zwem- en polowedstrijden in te vermelden, maar meer de algemene zaken en bijzondere wedstrijden. Voor 

de reguliere zwem- en polowedstrijden verwijzen wij graag naar de wedstrijdkalender welke op de website 

is te vinden. 

 

 26 november 2015 Ledenvergadering in het clubhuis aanvang 20.00 uur 

 28 november 2015 Minipolo toernooi   aanvang 13.30 uur 

 02 januari 2016  Clubkampioenschappen zwemmen aanvang  

 


