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Notulen van de Algemene Leden Vergadering  ZZ & PC de Devel 

 

Gehouden op 8 Juni 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel  te Zwijndrecht, 

Aanvang 20:00 uur. 

 

Aanwezig: 29 leden en 5 bestuursleden ( Martin Dorsman, Jeffrey van Geloof, Pieterjan 

Droogendijk, Simon de Waard en Erik van der Pauw) en er waren 16 afmeldingen ontvangen. 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, Ere Leden en Leden van Verdienste 

van harte welkom. De volgende leden waren met kennisgeving afwezig: Jan van Geloof, Cor 

Jongeleen, Nico van Dongen, Denise de Riet, Wouter Paans, Andre Boelhouwer, Jaap Tak, Joke 

Tak, Conny Visser, Mevr. Nispeling, Jordi de Waard, Lisa Bosman, Bernard Hollaar, Caroline 

Hollaar, Dennis Hanibals, en Menno van Dijkman. 

 

 

2. Notulen ALV april 2017 

Voorzitter leest de Notulen voor van de laatste algemene ledenvergadering gehouden op 18 mei  

2017. 

 

Na het voorlezen van de Notulen geeft de voorzitter aan een mail te hebben ontvangen van Andre 

Boelhouwer als reactie op de Notulen van 18 mei 2017. 

De voorzitter leest de mail letterlijk voor.  

Hieronder treft u de tekst van de mail aan: 

 

Best bestuur, 

 

Bij deze meld ik mij af voor de ALV van komende donderdag. Wel wil ik een 

2 tal zaken opmerken: 

 

1. In het verslag van de laatste ALV wordt de discussie omtrent omgang van het 

bestuur, omgang met vrijwilligers en leden persoonlijk aanvallen tijdens een ALV 

wel heel summier verwoord. 

 

2. De huidige statuten staan toe dat er sprake is van 5 bestuursleden op dit 

moment zijn dat er 7? In mijn ogen zijn er onreglementair  wijziging geweest die 

pas kunnen wanneer de nieuwe statuten zijn goedgekeurd! 

 

Met de vriendelijke groet, 

 

A. Boelhouwer 

 



 ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB “DE DEVEL” 

 BANK: RABOBANK ZWIJNDRECHT     

 
IBAN: NL05RABO0377514071 

 

 

Na het voorlezen van deze mail leest de voorzitter de mail voor die hij als antwoord op deze mail 

naar Andre Boelhouwer gestuurd heeft.  

Hi Andre, 

 

Via Jan kreeg ik je onderstaande mail doorgestuurd. Vanavond zullen wij, bij de 

behandeling van de notulen je punten inbrengen en deze ook opnemen in de notulen 

van vanavond. Onderstaand een reactie hierop: 

 

1. Jammer te horen dat jij vindt dat dit te summier beschreven is, echter zijn 

wij van mening dat dit correct is verwoord in de notulen. Wellicht kan je nog 

aangeven wat er volgens jou gemist wordt in de vastlegging hiervan? 

 

2. In de huidige statuten staat in artikel 12 lid 1 dat het bestuur uit 

tenminste 5 personen dient te bestaan en is er geen maximum gesteld aan het 

aantal bestuursleden. Ik heb een exemplaar van de huidige statuten bijgesloten. 

 

Mocht je naar aanleiding hiervan nog meer vragen hebben, horen wij het graag. 

 

Met vriendelijke groet/Kind Regards 

 

 

 

Martin Dorsman 

 

Na het voorlezen van deze mail meldt de voorzitter geen reactie te hebben ontvangen op zijn mail 

maar meld ook dat Andre Boelhouwer op vakantie is. 

 

Voorzitter vraagt als er nog meer vragen of opmerkingen zijn. 

 

Lisette Lobbezoo stelt de vraag: wat bedoelen jullie met het gedeelte in de rondvraag van Andre 

Boelhouwer: 

Voorzitter legt uit dat de Zwem afdeling het zwembad huurt als er geen medewerkers van het 

zwembad aanwezig zijn om toezicht te houden (wat verplicht is in zwembaden door gediplomeerd 

personeel) en we dus dan verplicht zijn om met gediplomeerde trainers te werken en dat voor de 

polo het bad wordt gehuurd inclusief toezicht. Maar dat het de doelstelling is zoals aangeven in de 

Notulen van 18 Mei 2017 dat bij de polo ook zoveel mogelijk gediplomeerde trainers lopen en dat 

er ook al zijn met diploma.  

Lisette Lobbezoo stelt nog een vraag krijgen trainers ook een vergoeding ? 

Voorzitter antwoord daarop dat de gediplomeerde trainers een hele kleine vrijwilligers vergoeding 

krijgen na aanleiding van het aantal uren dat ze training geven. Lisette vraagt daarop is dit 

allemaal vast gelegd op papier want daar ben ik dol op. Voorzitter antwoord daarop dat dit nog 

niet het geval is. 
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De voorzitter vraagt  of er nog meer op of aanmerkingen zijn, deze zijn er niet wordt de notulen 

goedgekeurd met de beloofde opmerkingen op te nemen in de notulen van vanavond (8-06-2017) 

 

3. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement.  

 

De voorzitter loopt de statuten en huishoudelijk reglement door. 

Hij vraagt als daar nog op of aanmerkingen zijn? 

Lisette Lobbezoo vraagt naar wat artikel 9 van het huishoudelijk reglement nu betekend? 

Ik zie dat er alleen maar activiteiten worden georganiseerd voor de zwem. 

De voorzitter geeft aan dat dit al in het huishoudelijk reglement van 1996 stond. 

En dat we op dit moment ook geen Activiteiten Commissie hebben. 

En dat de wens is van het bestuur om meer kruisbestuiving te krijgen binnen de vereniging. 

Er ontstaat een prettig dialoog tussen diverse mensen( Selina Lagrauw, Elmer Keerts, Simon de 

Waard, Marjan Dorsman, Eric van Helden en Erik van der Pauw) hier komt het kamp voorbij wat 

voorbeelden van bijvoorbeeld film middag, Bowlen. Er wordt door de Activiteiten raad ( Marjan 

Dorsman) en de kamp commissie ( Simon de Waard) duidelijk aangegeven dat ze altijd open staan 

om vragen te beantwoorden en echt ideeën en informatie willen uitwisselen. Eric van Helden 

geeft nog aan dat vroeger in de tijd dat we ook nog Develspetters hadden er 1 kamp was en dat je 

daar niks merkte van 2 afdelingen en dat het een groot feest was. 

De voorzitter geeft aan dat een speerpunt voor de komende tijd is dat we een klein stapje willen 

gaan zetten met de kruisbestuiving en bijvoorbeeld iets met Sinterklaas voor de allerkleinste te 

willen gaan doen.  

 

De voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn over de statuten en huishoudelijk regelement. 

Deze zijn er niet meer. 

 

De voorzitter vraagt of er volmachten zijn, hier worden gemeld door 17 leden dat ze er 1 hebben. 

 

Dan stelt de voorzitter de vraag als de leden schriftelijk of door hand op steking willen stemmen. 

Iedereen steekt zijn hand op voor de stemming door hand op steking. 

 

De voorzitter stelt de vraag wie is er tegen de aanpassing? Waarop Mevr van t’Hof vraagt is de 

aanpassing nog gedaan van het pestprotocol? Voorzitter antwoordt deze is bijgewerkt maar over 

pestprotocol wordt niet gestemd. Eric van Helden geeft aan als ouders al wat zien wat niet door 

de beugel kan  dat hun dan al ingrijpen. 

 

De voorzitter stelt nogmaals de vraag wie is er tegen aanpassing van de statuten en huishoudelijk 

reglement? Hierop gaan geen handen de lucht in. 

 

De voorzitter stelt de vraag wie is voor aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement ? 
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Hierop gaan 34 handen de lucht in, en 17 volmachten. 

 

De voorzitter vermeld dat het huishoudelijk reglement per direct ingaat, en dat de statuten eerst 

naar de KNZB gestuurd worden ter goedkeuring. Als deze de statuten goedkeuren gaan we naar 

de notaris en als het daar gepasseerd is zijn de statuten in werking. 

Zodra dit is wordt dit aan alle leden gemeld. 

 

Voorzitter bedankt voor het aannemen van wijzigingen. 

 

 4. Wat verder ter tafel komt. 

 

De voorzitter meldt dat er een presentie lijst ligt en vraagt of iedereen deze wilt tekenen.  

 

 

5. Rondvraag. 

 

Mevrouw Hobe meldt dat er nu zoveel leden aanwezig zijn wat heel fijn zou zijn als deze in 

november er ook zijn, de afgelopen 3 keer zaten we steeds met 5 mensen. Mevrouw  van t’Hof 

vraagt voortaan nog beter aankondigen dit gaan we als bestuur ook doen. 

De voorzitter geeft aan dat de volgende vergadering op 16-11-2017 20:00 is, zodat iedereen hem 

alvast in de agenda kan zetten. 

 

6. Sluiting. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 en bedankt iedereen voor zijn komst en roept 

nogmaals op kom allemaal ook in November op de vergadering. Iedereen mag nog een drankje 

nemen op de kosten van de vereniging. En allemaal een fijne avond. 

 

 

 

 

 

 

 


