
Notulen bijzondere algemene leden vergadering. 

Maandag 4 juni, 20:00 uur, Rimpelerweg 14 Putten. 

Aanwezig: Willemien Schep, Astrid de graaf, Ineke Borst, Jacqueline Torsius, David Kras, Stefan Boers, 

Alidaan van Losenoord, Eddy Meiling, Geelco Koetsier, Rick Vaarkamp, Hans Stoffers, Rene Ouwekerk, 

Jens Slofstra, Harrold Heimensen, Mark Jonker, Erik Westerbroek, Eelco Bakker, Robert Bakker, Egbert 

van Essen, Guido van Zijl, Jan-Willem Resink, Jim van der Graaf, Lies Vroom Patrick Spanjersberg, 

Annnelies Gijsbertsen. 

Afmeldingen: Iris van Aurich, Wolter Simons, Alex Hagendoorn, Mathilde ter Wal. 

 

1 Opening. 

- Lies opent de vergadering om 20:00 uur. 

2 Vaststellen van de agenda. 

- Akkoord. 

3 Ingekomen stukken. 

- Ingekomen stuk, jaarverslag van de activiteiten commissie: De activiteitencommissie heeft 

diverse activiteiten georganiseerd o.a. het kamp, nieuwjaar duik, sinterklaasfeest, foute bingo. 

Met name het kamp was een succes. Voor de andere activiteiten was te weinig animo, daarom 

gaat de activiteitencommissie een enquête houden onder de leden met de vraag of er animo is 

voor activiteiten en welke. 

- Aanmelding, een aanmelding voor een nieuw bestuurslid. 

- Opmerking, vanuit een aanwezig lid; dat er vanavond weinig leden van de zwemafdeling 

aanwezig zijn. 

4 Jaarverslag en begroting penningmeester. 

De begroting wordt doorgenomen, waarin de vragen kunnen worden beantwoord. 

Boekjaar 2017 
- Rente, triton nog rente ontvangen van de bank, ook met de huidige lage rentestand.  

- Vergader kosten, dit zijn o.a. de receptie en de ALV. 

- Slag om triton = slag ‘bij’ triton. 

- Boete, is een rente boete opgedragen door de KNZB. 

- Sponsor, doelstelling is niet gehaald, aantal sponsoren is nog niet geïncasseerd. Opmerking 

hierbij is dat het voorkomt dat leden zelf op zoek gaan naar sponsoren zoals b.v. H1 voor hun 

capjes. 

  



Boekjaar 2018 
- Subsidie gemeente, de subsidie van de gemeente is gestegen. 

- Bosbad subsidie, wanneer we niet meer badwater kunnen krijgen leidt dit 

mogelijk/waarschijnlijk tot een beperking in de groei van de vereniging. Hierover worden 

gesprekken gevoerd. 

- Contributie, indexering vindt plaats deze is; 2,5%. 

- Sterrenplan, extra bedrag voor de trainers van nodig van €300. 

- De contributie van december 2017 moet nog geïncasseerd worden, deze is geïncasseerd in mei 

2018 maar staat nog niet verwerkt in dit boekjaar, dit is correct.  

Verslag en toelichting komen op de website te staan. 

5 Verslag en benoeming kascommissie. 

- Op de vorige ALV is de begroting niet goedgekeurd. 

- De kascommissie is van mening dat de penningmeester (Patrick) de zaken voor elkaar heeft 

gemaakt, de penningmeester wordt hiervoor hartelijk bedankt voor het uitvoeren van zijn 

bewezen diensten. 

- De kascommissie is akkoord. De stukken worden ondertekend.  

Benoeming: 

Lies de Vroom en Eelco Bakker voeren aankomend jaar de kascommissie uit. Eelco Bakker schuift ook 

door naar het opvolgende jaar. 

Robert Bakker is de reserve. 

6 Mededelingen. 

- De financiën van de Slag bij Triton gaan op dit moment via de privérekening van een aanwezig 

lid, welke ook graag gecontroleerd wil worden door de kascommissie. 

7 Bestuursverkiezing. 

- Voorzitter, aftredend, Lies de Vroom. 
Heeft weinig gehad steun gehad van het medebestuur, heeft te maken gehad met een penningmeester 

welke wisselde, is privé te veel in het buitenland, en heeft besloten haar taken neer te leggen.   

- Penningmeester, aftredend, Patrick Spanjersberg. 
De vorige penningmeester is afgetreden, deze rol is opgevangen, hierbij was bij aanvang bekend dat dit 

een tijdelijke invulling zou zijn. 

- Secretariaat, aftredend, Jim van der Graaf.  
De termijn zit erop, vind het tijd voor nieuwe mensen met nieuwe energie.  

 



 

8 Voorstellen van nieuw bestuur. 

Voorzitter, Alidaan van Losenoord.   Akkoord. 

Secretariaat, Ineke Borst.   Akkoord. 

Penningmeester, Mathilde ter Wal.  Akkoord. 

Egbert van Essen wordt algemeen bestuurslid. 

Annelies Gijsbertsen, wordt mogelijk algemeen bestuurslid, de gesprekken lopen nog. 

- Opmerking, de voorzitter en de penningmeester leven in het dagelijks leven in dezelfde woning 

(in de vorm van man/vrouw). De aanwezige leden en het bestuur hebben het volste vertrouwen 

in de integriteit van het nieuwe bestuur en zien hierin geen bezwaar. 

8.1 woord van de nieuwe voorzitter. 

Triton 60 jaar, hoe nu verder. 

Benoemd wordt: de ledengroei, dat er weinig leden vrijwilligers taken op zich nemen, het nieuwe 

bestuur is in 3 dagen gerealiseerd, in het bestuur zijn 5 leden nodig Egbert namens Polo Annelies 

namens zwemmen, meer overleg tussen de div. commissies, meer communiceren met de leden, bij 

vragen niet in de verdediging gaan, op naar een mooi seizoen. 

Alidaan bedankt het voormalige bestuur door middel van bloemen, voor de moeder van Ineke, Patrick, 

Lies en Jim. 

9 Rondvraag 

- Eddy, top dat er een nieuw bestuur is gevonden.  

- Rene, geeft zijn steun aan het bestuur.  

- Eelco, richt je op de toekomst en laat het verleden rusten. 

- Robert, bestuur bestaat uit 5 mensen, per bestuursvergadering wordt 1 iemand verwacht van 

iedere commissie.  

- Jan-Willem, steunt de positieve ontwikkelingen. 

- Lies, Hugo Jansen gaat in de gesprekken meegenomen worden door Alidaan.  

- Patrick, KvK documenten moeten worden getekend/aangepast.  

- Martina, De slag bij triton -> dit wordt een eigen stichting.  

10 Sluiting 

Alidaan sluit de vergadering om 21:10 uur.  


