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Concept-Notulen Algemene ledenvergadering 5 oktober 2015 
 
Locatie:    College Reggesteyn, Willem de Clerqstraat 7 
Voorzitter:   Alex Volkers 
Penningmeester:  Wim Simon 
Secretaris/notulist:  Pim Knopper 
Overige bestuursleden:  Marion Schothans, + na de pauze: Eelco Vermeij 
 
Aanwezig:  
Bestuur (zie boven); 
Sandra Karkdijk, Jo Harmsen. Anja Legtenberg, Wouter Legtenberg, Herman Valk,  Gert-Jan 
Nieuwenhuis, Robert Ligtenberg, Karin Brinkman, Jaap Sterlefeld, Jolanda van Pijkeren, Antony 
Verschoor, Wicher Smit, Jen van Gijssel, John Besten, Yvonne Posthuma, Jan Willem Plasman, 
Iris Simon, Edo op den Dries, Diane op den Dries, Jeroen van den Berg, Carla Simon-Pekkeriet, 
Marianne Jansen +Wilco, Rutger Kooistra, Bertha van Oene, Saskia Dannenberg, Thom Lohuis, 
Jan Jaap Veerman, Stephanie van Stokkum, Erik Arnold, Karlijn Brouwer, Marjan Volkers, José 
Marsman, Tessa Stutterheim, Wim + Machteld Moorlag, Joris Schilstra, Bas van Doorn, Robin 
Coes, Bram Poppe, Charlotte Mensink, Ingmar van Aartsen 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Heren 1, Patrick Kleine Staarman, Karin Kuipers, Harold Tempelman, Ankie Mensink, Jan van 
Gijssel (erelid), Bastian Coes 
 

Welkom en opening vergadering 
De voorzitter Alex Volkers opent de vergadering om 20.00 uur en heet speciaal de ereleden Jen 
van Gijssel  en Jan Willem Plasman welkom. Hij bedankt Gert Jan Veerman voor het gebruik van 
de ruimte. 
 

Notulen Algemene ledenvergadering 20 oktober 2014. 
Na een enkele correctie:  niet vermeld was dat Jan Willem Plasman is benoemd tot reservelid 
van de kascommissie, worden de notulen vastgesteld. 
 

Mededelingen van het bestuur 
Terugblik op seizoen 2014/2015. 
Jaarverslagen zijn ontvangen van de Synchroonafdeling, Waterpolo breedtesport, de 
Zwemafdeling en de Topsport. Op de tafels liggen vijf uitgeprinte exemplaren. Ze zijn ook te 
downloaden vanaf de website. 
Pim leest diverse hoogtepunten voor uit het jaarverslag 2014/2015.  
 

Topsport Waterpolo  
Afgelopen seizoen was een seizoen vol hoogtepunten. Het seizoen begon met de supercup. 
Deze prijs werd naar Nijverdal gebracht door de dames dankzij een overwinning op ZVL.  
Er volgde een seizoen met vele mooie en spannende wedstrijden. Zowel de Dames als de Heren 
haalden de finale van de beker. Een grote schare fans bevolkten de tribunes in Amsterdam.  
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Helaas werden bij finales verloren. De heren verloren van GZC Donk en de Dames na een penalty 
serie van ZVL.  
De dames stranden vervolgens in de halve finale van de play offs tegen ZVL. In de reguliere 
competitie waren de dames als tweede geëindigd. De wedstrijd werd beslist in 4 duels.  
De heren werden de verrassing van de play offs. Eerst werd Polar Bears verslagen. In de halve 
finale waren de Heren te sterk voor AZC. De finale tegen UZSC werd helaas verloren.  
Belangrijk doel dit seizoen was promoveren met dames 2 na de degradatie van vorig seizoen. 
Het team van Rob Gottemaker slaagde hierin en wist promotie naar de reserve eredivisie af te 
dwingen. Voor heren 2 zag het seizoen er anders uit. Met een bijna nieuw team was het vooraf 
onduidelijk hoe de krachtverhoudingen zouden liggen. Het team van Adam Zaïdi presteerde 
boven verwachting met een plek in de middenmoot en een halve finale plaats in de manmeer. 

 
Resultaten 
 
Dames 1 en 2  
Dames 1 wint supercup  
Dames 1 bereikt finale beker  
Dames 1 bereikt halve finale play offs  
Dames 2 wordt kampioen  
 

Heren 1 en 2  
Heren 1 bereikt finale beker  
Heren 1 bereikt finale play offs  
Heren 2 bereikt halve finale man meer  
 

Waterpolo breedtesport 
Sportieve successen kwamen niet alleen van de selecties binnen de vereniging, maar ook van 
waterpoloteams binnen de breedtesport. Jongens onder de 15A werd kampioen in de 
competitie en vervolgens 2e  op het NK C-jeugd, een knappe prestatie. Heren 4 wist ook 
kampioen te worden en te promoveren en als klap op de vuurpijl werden we ook nog eens 
Nederlands kampioen F-jeugd (onder de 9 jaar). 
 

Wedstrijdzwemmen 
Waterfun 
We zijn in augustus begonnen met bijna 30 kinderen en geëindigd met ruim 45 kinderen.  
Vanaf januari hebben we vaste groepen gemaakt om meer duidelijkheid te krijgen voor de 
kinderen. 
Vanuit de waterfun is er ook een nieuwe groep opgericht de watervaria  
Dit is voor kinderen die (nog) niet zover zijn dat ze kunnen doorstromen naar de waterpolo of 
zwemmen. 

Zwemtech 
Afgelopen seizoen hebben we (opnieuw) hard gewerkt aan de verschillende niveaus binnen de 
Zwemtech. Dit is een voortzetting op het ingezette beleid van voorgaande seizoenen. 
Gedurende het seizoen hebben we voortgang geboekt door de schema’s aan te passen aan de 
verschillende niveaus en in te zetten. Dit conform de afspraken die in het jaarplan staan. 
Tevens beschikten we afgelopen seizoen over veel nieuwe zwemmers. Deze zwemmers zijn 
doorgestroomd vanuit de Waterfun. We zijn hier blij mee en hopen deze zwemmers de 
komende jaren door te laten groeien van niveau 4 naar niveau 6. Daarna zijn de zwemmers 
gereed voor de selectie.  
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Eén van de successen is dat 3 zwemsters zich geplaatst hadden voor de jaargangfinales, dit is het 
NK voor de minioren. Tijdens de winter jaargangfinale was Iris Timmermans succesvol, zij werd 
3e op de 50 meter vrije slag, een prestatie waar we trots op zijn! 
Zwemselectie 
Tijdens onder andere de competitie wedstrijden is goed te merken dat we een club zijn waarin 
veel wordt samengewerkt binnen zowel de zwemafdeling als daar buiten. Na jaren te hebben 
deelgenomen aan de landelijke competitie was het nu het moment om een stap terug te doen 
naar de 1e klasse district. Mede door deelname van waterpoloërs en vele verbeterde tijden van 
de zwemmers hebben we in deze nieuwe competitie een prima resultaat weten te behalen door 
te eindigen op een zevende plek. We kijken met dit resultaat weer vooruit naar een nieuw 
seizoen waar we deze positie kunnen vasthouden, om ons langzamerhand weer terug te 
vechten in de landelijke competitie. 
 
Mooi om te zien is dat er afgelopen seizoen ook weer een goede doorstroom is vanuit de jeugd. 
Dit is ook terug te zien in de resultaten die zijn behaald door de verschillende zwemmers. Goede 
resultaten werden ook gezwommen tijdens de Overijsselse Kampioenschappen waarbij 
meerdere zwemmers van onze club mochten deelnemen. Ook werden hier meerdere medailles 
behaald waaronder Overijssel kampioen Hadewig Curfs (100m. schoolslag), dat tevens een 
clubrecord is voor haar leeftijdscategorie. 
 

Resultaten 
Mooie resultaten werden behaald bij o.a. de Overijsselse minioren sprintkampioenschappen, de 
Overijsselse Winterkampioenschappen, de Speedo Jaargangwedestrijd, de Lange afstanden 
Kampioenschappen en de Minioren A finale. 
 

Masters/A2 
De groep Masters is in het seizoen 2014/2015 wederom redelijk stabiel gebleven. 
Het is nog steeds een heel gezellige gedreven groep die met veel plezier en enthousiasme 
zwemt. En ook nog steeds vooruitgang boekt! 
We hebben met een mooie ploeg Masters meegedaan met de 6 uurs estafette in Bocholt en 
daar hebben we dit jaar de derde plaats behaald! 
De Masters die meededen met Het Zuyderzee Circuit hebben alweer mooie prijzen 
binnengehaald. 
 

G-zwemmen 
Het seizoen 2014—2015 was weer een mooi zwemjaar voor de G-zwemmers van het Ravijn. 
Mooie prestaties waarbij records met estafettes verbeterd zijn en niet te vergeten de eigen 
persoonlijke records die zijn gemaakt. 
Bronzen, zilveren maar ook gouden medailles zijn het afgelopen seizoen weer gewonnen bij 
wedstrijden zoals de Provinciale Kampioenschappen. Het zijn leuke en gezellige trainingen, 
zwemmers trainen met veel plezier en leren graag nieuwe dingen van de trainers. Het jaar is dan 
ook weer afgesloten met een gezellig etentje. 
 

Synchroonzwemmen 
Commissie en leden 
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Het seizoen 2014/2015 is een bewogen jaar geweest met allerlei veranderingen in het team en 
leden. Dit heeft gezorgd dat er binnen de afdeling synchroonzwemmen een tijdlang onrust is 
geweest. Dit is aan het eind van het seizoen bijgetrokken. 
Het team is in de loop van het seizoen gewisseld qua samenstelling en aan het eind van het 
seizoen gecompleteerd. 
 

Resultaten 
In het seizoen 2014/2015 zijn er goede resultaten behaald door de meiden van het 
synchroonzwemmen. Bij de wedstrijden in de regio’s I en II hebben de zwemsters meegedaan 
aan 3 techniekwedstrijden en een uitvoeringenwedstrijd. Bij de techniekwedstrijd en werden 
meerdere medailles werden binnen gehaald door de Age 1 ploeg. Dit gebeurde ook bij de 
uitvoeringenwedstrijd: Nisha werd 2e met haar solo, Ivanka en Inge 3e met hun duet en het 
groepsnummer (Nisha, Ivanka, Inge, Lara & Tessa) behaalde een 2e plaats. Tijdens de 
verschillende wedstrijden had Anne-Linde twee limieten voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen. 
 

Synchrobeat 
Ook in het seizoen 2014/2015 hebben een groot aantal meiden zowel voor Age 1 als Age 2. mee 
mogen doen aan de synchrobeat. De meiden van Age 1 plaatsten zich voor de finale, Nisha deed 
dat met haar solo. 
 

Districtsploeg 
Vier zwemsters uit Age 1 en een zwemsters uit Age 2 hebben in het seizoen 2014/2015 
meegezwommen in de districtsploeg regio Oost. Namens deze districtsploeg hebben Nisha, 
Ivanka, Inge, Lara en Anne-Linde deelgenomen aan een internationale wedstrijd in Luxemburg. 
 

Diploma’s 
In het afgelopen seizoen hebben een aantal meisjes hun basisdiploma’s behaald. 
 

Activiteiten 
Over het seizoen 2014/2015 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd en hebben zde 
meiden  meegedaan aan o.a. de School Water Challenge en Kennismaken met sport. 
Net als voorgaande jaren hielden wij aan het einde van het seizoen een show. Ook dit keer 
waren er weer heel veel belangstellenden. Alle meisjes lieten hun uitvoeringen zien. Natuurlijk 
helemaal keurig in de make-up, gelatine in het haar en glitterbadpakken aan. Tussen de 
bedrijven door werden een groot aantal mensen in het zonnetje gezet, zoals Nisha Elferink, die 
de Diede Bronkhorst bokaal won. 
 

Dames 1 in Oranje 
Alex geeft nog even met sheets de behaalde prestaties aan. De laatste sheet gaat over de Oranje 
waterpolo dames. Met “onze” Yasmine Smit en Lieke Klaassen wonnen zij zilver tijdens de 
wereldkampioenschappen ion Kazan! 
 

Uitreiking bokalen 
Vervolgens gaat Alex over tot het uitreiken van de bokalen. 
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1. De Joop Stutterheim bokaal voor de beste sportieve prestatie. 
Deze bokaal gaat naar de Heren1. Deze zijn bezig met hun training; het bestuur brengt hen 
later de beker. 

2. De Kemperhof bokaal voor de meeste club records. 
Deze bokaal gaat naar Lynn Joor. Zij haalde maar liefst 29 clubrecords en krijgt voor de 
derde keer de beker, die zij mag houden! De voormalig trainer brengt de bokaal met een 
beker snoep naar Lynn, die inmiddels is overgegaan naar WS Twente. 

3. De Frans Hulst beker voor de vrijwilliger van het jaar. 
Deze beker gaat naar de supportersvereniging die vandaag twee jaar bestaat. Het bestuur 
van de supportersvereniging neemt de beker in ontvangst. Alex memoreert de vele 
evenementen die ze hebben georganiseerd en de sfeer die ze mee brachten bij alle 
wedstrijden. Het valt op dat het bestuur alleen uit mannen bestaat. 
 

Financiën 
Resultatenrekening en balans 
Wim, de penningmeester gaf aan dat dankzij een strak financieel beleid (o.a. bij de huur van het 
badwater, niet meer dan nodig en strikte controle van de rekeningen - zoals aangegeven door 
de financiële commissie vorig jaar -)  er voldoende overschot was om de afspraken met de 
gemeente over inlopen van de financiële achterstand na te komen. Het negatief saldo vorig 
boekjaar van € 24.400,-- was omgebogen tot een positief resultaat van € 17.716,--. 
Jo Harmsen gaf mede namens Harald Tempelman aan, dat de financiële commissie hierover 
tevreden was. De accountant heeft ingestemd met de jaarrekening. Jo las het verslag van de 
commissie voor. Na het noemen van nog enkele verbeterpunten stelde hij voor het bestuur (en dus 
ook de penningmeester) voor het gevoerde financiële beleid te déchargeren. De ALV deed dit met 
applaus. De ALV benoemde Jo Harmsen en reserve kascommissielid Jan Willem Plasman tot nieuwe 
kascommissie, Ivar Schilstra werd benoemd tot nieuw reservelid. 
 

Bestuursmutaties 
Algemeen bestuurslid Gera Danneberg (na het vertrek van Ivan Rudde en vóór de komst van Alex 
Volkers ook interimvoorzitter) trad na zes jaar bestuurs-lidmaatschap af. De voorzitter bedankte 
haar hartelijk voor haar inspanningen. Aantredend algemeen bestuurslid Eelco Vermeij stelde zich 
voor. Vrijwilligersbeleid wordt zijn specialiteit. 
 

Actie voor Stoere Alexander 
Vlak vóór de pauze vestigt Harry Nijland nog even de aandacht op de actie voor Stoere Alexander 
met als hoogtepunt het gesponsorde nachtzwemmen van 24-10 om 20.00 uur tot 08.00 uur op 25-
10, dankzij het verzetten van de tijd: 13 uur! Iedereen werd opgeroepen  mee te helpen geld in te 
zamelen om dit mannetje van twee jaar oud met een neuroblastoom in de VS een kuur te geven! 
 

Begroting 2015-2016 
Na de pauze kwam de begroting voor 2015 aan de orde. Mét de aflossing aan de gemeente is een 
voordelig saldo van € 44,-- geraamd. Wicher smit wijst erop, dat de afdracht, de contribnutie aan de 
KNZB steeds hoger wordt. Wel wordt de contributie verhoogd met € 1,-- per kwartaal. De ALV 
stemde in met de begroting en de contributieverhoging en stelde die vast. 
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Vrijwilligersbeleid en de verklaring omtrent het gerdrag  (VOG) 
Vervolgens kwam het Vrijwilligersbeleid en de verklaring omtrent het gedrag  (VOG) voor alle 
trainers aan de orde. Eelco lede uit dat het Vrijwilligersbeleid (waarvoor al aanzetten waren 
gegeven door o.a. Yvonne Posthuma) nog wordt uitgewerkt en aansluit bij de wensen en 
mogelijkheden van de leden. Ook wordt aangesloten bij het preventief beleid van het NOC/NSF 
waarbij voor iedereen die met jongeren werkt een VOG nodig is. Als de vereniging een vastgelegd 
beleid heeft en een vertrouwenspersoon, kan ze e-erkenning krijgen. Daardoor kunnen aanvragers 
hun VOG kosteloos via Digi-D aanvragen. Vorig jaar is door de ALV al dokter W. Veerman uit 
Hellendoorn als vertrouwenspersoon aangewezen. Het gaat dan om pesten en andere 
grensoverschrijdend gedrag. De ALV stelde het Vrijwilligersbeleid en het Reglement 
Vertrouwenspersoon vast. De notitie Vrijwilligersbeleid en het reglement zijn te vinden op de 
website. 
 

Watervaria 
Rutger Kooistra gaf vervolgens informatie over Watervaria. Bij de Waterfun was een groot verschil 
geconstateerd tussen de kinderen. Ze moeten niet overvraagd worden. Kinderen zonder ambitie 
voor topsport en met een rugzakje hebben nu een eigen groep van maximaal 15; er zijn er nu 7. 
Meer info op de website. Vooraf vindt screening plaats. Voor het opstarten is subsidie van de 
gemeente verkregen. 
 

Topsport 
Vervolgens stond Alex stil bij de Topsport. De drie internationals uit de Dames 1 (Yasmine, Lieke en 
Nenda) spelen niet mee omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het Nationale team. Trainer van 
Dames 1 is Wyco de Vries, trainer van heren 1 is Hans van Zeeland.  Lars Gottemaker speelt in het 
nationale team, dat zich heeft geplaatst voor het EK in Belgrado. Wicher Smit en Patrick Kleine 
Staarman zijn gestopt, er is een interim topsportcommissie  bestaande uit Jo Harmsen, Karin 
Kuipers, Jan-Jaap Veerman en Marion Schothans. Over de samenstelling van de nieuwe  
topsportcommissie binnenkort meer. 
 

Sponsorbeleid 
Anthony Verschoor vertelde daarna iets over de plannen van de vernieuwde Sponsorcommissie. Er 
is een nieuw sponsorboekwerk en een flyer. Per jaar worden voor de sponsoren drie “events” 
georganiseerd, waarbij zij kunnen netwerken. 
 

Barcommissie 
Over de Barcommissie gaf Joris Schilstra informatie. Dit jaar is er bijna € 3000,-- in de plus, inclusief 
de waarde van de voorraad. Doel voor 2015/2016 is: € 1000,-- positief, exclusief de vergaderkoffie 
waarover afspraken zijn gemaakt en duidelijke afspraken met De Lagoon en de gemeente over de 
inkoop. 
 

Supportersvereniging  
Thom Lohuis deed een boekje open over de Supportersvereniging. Het was een geweldig jaar - 
dankzij onder andere een gala - met een opbrengst van €700,--, het dubbele van vorig jaar. In het 
waterpoloblad “Man Meer” kreeg de Supportersvereniging 2 pagina’s.  
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Regionaal Talent Centrum (RTC) 
Wicher Smit gaf een toelichting op het Regionaal Talent Centrum (RTC). Het Waterpolo Opleiding 
Centrum (WOC) is gestopt. Er is nu een samenwerkingsverband tussen topsport Overijssel, de 
KNZB, Het Ravijn en de school in Zwolle. Er zijn 5 trainingen in de week: 3 op de school in Zwolle. 35 
kinderen uit de provincie doen mee. De kinderen blijven lid van hun eigen vereniging, betalen voor 
de extra trainingen en de kosten blijven buiten onze vereniging Het Ravijn. Er is een volgsysteem. 
 

Rondvraag 
Bij de Rondvraag vroeg jan Willem Plasman om de actuele e-mailadressen van de leden. Die heeft 
hij nodig om de Nieuwsbrief aan iedereen te kunnen verzenden. Bij wijziging dus graag ook een 
berichtje aan communicatie@zpc-hetravijn.nl 
Marion zegt dat zij streeft naar een groot team uit alle geledingen voor schoonmaak van de bar. Het 
zou fijn zijn als iedereen eenhandje helpt! 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.12 uur.  
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