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Jaarverslag bestuur 
Corona 
Corona heeft ons verenigingsleven in 2020 sterk beïnvloed en doet dit tot op heden nog steeds. Er wordt 
elke bestuursvergadering en na elke toespraak van de minister president gekeken wat er mogelijk is. 
Wij hebben ons elke keer gehouden aan de RIVM richtlijnen en de richtlijnen van de bond en 
zwembadorganisaties en wij zullen dit ook blijven doen. 
Gelukkig zijn de berichten de laatste tijd iets gunstiger en hebben we het grootste deel van onze activiteiten 
weer kunnen hervatten.  
 
Bestuurssamenstelling 
Na de uitgestelde ALV  van 2020 die uiteindelijk op 26 augustus 2020 met 44 personen in de sporthal van 
Groenendaal plaatsvond, hebben we het bestuurlijk jaar voortgezet met de volgende bestuursbezetting: 
Dagelijks bestuur:   Jeroen van Haaster (voorzitter a.i.), John Holdorp (secretaris), Willem Schinkelshoek  
                                  (penningmeester). 
Algemeen bestuur: Renate de Winter (algemeen lid), Jeroen van Haaster (WHV), Elly Baas 
(ledenadministratie) en Marja Boerboom (financiële administratie). 
In 2020 namen we afscheid van onze voorzitter: Jannechien en algemeen bestuurslid Barbera, nogmaals 
dank voor jullie inzet voor de vereniging. 
Lisa Jansen en Laura Baas sloten afgelopen jaar aan bij het bestuur om alvast en in de toekomst 
bestuurstaken op zich te kunnen nemen, als de ALV daarmee akkoord gaat.  
 
Ondersteunende organen 
Het bestuur is het afgelopen jaar ondersteund door de commissie waterhulpverlening. Het jaarverslag van 
de WHV is toegevoegd aan de ALV stukken. Aanvullend daarop zijn er ‘werkgroepen’ die normaal draaien 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur,  en een aantal andere ‘groepen’ die zeer waardevolle 
activiteiten oppakken binnen de vereniging. De verslagen hiervan zijn onderdeel van het bestuursverslag. 
Helaas is het aantal activiteiten als gevolg van de pandemie zeer beperkt geweest. 
 
Vertrouwenspersonen  
Leden: Trudy Otten en Paul Tijl 
Over 2020 zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
IT-werkgroep 
Leden: Joost Boerboom, Jochem Cornelis, Remco van Saase, Willem Schinkelshoek 
De hosting van de website en email is afgelopen jaar aangepast. Ook is de website zeer regelmatig 
aangepast aan de dan geldende Corona richtlijnen. 
 
PR-werkgroep 
Leden: Ivonne de Vries, Boudewijn Possel, Meike Neve-van Riet, Sandra Cozijn, Marianne Wever en Barbera 
Willems. Afgelopen jaar zijn er geen activiteiten geweest 
 
Infopunt  
Leden: Marjon Randsdorp, Gerda Behage, Marja Boerboom, Elly Baas, Ivonne de Vries, Monique Driessen en 
Roos Holdorp. 
Het info punt was begin 2020 een stabiele groep dames, in de loop van 2020 is de taak van het infopunt 
uitgebreid binnen de eisen van de overheidsregels mbt de veiligheid van de “tijdelijke” extra corona regels. 
 
Materiaal werkgroep 
Leden: Martien Stokman en Evert Dirksen 
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Afgelopen jaar hebben Martien en Evert zich met verschillende taken bezig kunnen houden, in en om de 
loodsen zijn hun activiteiten goed zichtbaar! 
 
Evenementen / Markten 
In 2020 zijn geen markten georganiseerd waar we aan deel konden nemen. 
 
 
Ledenadministratie 2020 
Ondanks het feit dat we vanwege de Coronapandemie niet veel hebben gezwommen, mochten we in 2020 
toch nog 24 nieuwe leden begroeten.    
Helaas hebben 35 leden hun lidmaatschap om diverse redenen beëindigd. 

 
Eén moeder beëindigde het lidmaatschap van haar dochter, omdat ze onvoldoende vertrouwen had in de 
door het RIVM vastgestelde maatregelen.    
Diverse jonge leden kiezen voor een overstap naar waterpolo. Ook namen we afscheid van Gerard Meijer en 
Duncan van der Aar, die respectievelijk na 32 en 36 jaar hun lidmaatschap beëindigden. 
Verder was het een rustig jaar voor de ledenadministratie. Inmiddels zijn we helemaal overgestapt op 
Sportlink. We hebben in 2020 ook nog het voormalige ledenadministratie (Access) systeem bijgehouden. 
Voor 2021 werken we uitsluitend vanuit Sportlink. Alle facturen worden opgemaakt in Sportlink. 
Dit is het laatste jaarverslag van Elly Baas. Zij heeft met veel plezier sinds medio 2014 de ledenadministratie 
gedaan. Het was in het begin een mooie afleiding in een hele zware periode van haar leven. Zij blijft nog wel 
betrokken bij Sportlink, maar de ledenadministratie draag ik na de vergadering over aan haar opvolger.  
Zij bedankt iedereen voor haar vertrouwen.   
 
De grote Clubactie. 
Ook in 2020 hebben we als vereniging weer deelgenomen aan de grote Clubactie. Het doel van dit jaar was 
om aanvullende financiën voor de AED binnen te halen waarvoor we toestemming hebben gekregen voor de 
aanschaf in de ALV van boekjaar 2019. De netto inkomsten waren voor 2020 € 981 

 
Actiepunten na aanleiding van de ALV van 2020 
 
De penningmeester heeft samen met de ‘denktank’ een mening gevormd hoe we het best de financiën 
kunnen organiseren voor de vereniging. Het verslag is hiervan is opvraagbaar bij de penningmeester. 
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