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Algemene Ledenvergadering Z&PC Triton Putten 08-04-2019 
 
 
Met kennisgeving afwezig: Jennie Resink, Jan Willem Resink, Eelco Bakker, Ester Poelhekken, René Ouwerkerk,  

Toon Kuijt, Hans van Leeuwen, Albert van Beek, Jantine van Dasselaar, Willemien Schep, Hedy 
Kieft, Marga Kieft, Willeke Termaat, Corne Toes, Nico van Keulen, Quintus Tigchelaar en 
Maria-Meg Verbaan 

 
Bijlagen: De jaarverslagen van het Secretariaat, de Penningmeester en de Commissies zijn mede met het beleidsplan 
vanuit het bestuur toegevoegd na de notulen 

 
 

Opening: 
Alidaan opent de vergadering en heet iedereen welkom in het Hof van Putten 
Fijn om te zien dat er een grote opkomst is. 
Alidaan stelt het huidige bestuur aan de aanwezige voor. 
 

Vaststellen agenda: 
Agenda goedgekeurd 
 

Ingekomen stukken: 
 Kortingsbonnen voor Hellendoorn 

 
Notulen vergadering 24-04-2018: 
Notulen is goedgekeurd.  
Een vraag over uren badwater vanuit de gemeente of deze verhoogd kunnen worden naar 650 uur. De gemeente heeft 
besloten deze op 500 uur te laten. 
 

Notulen bijzondere vergadering 04-06-2018: 
Notulen is goedgekeurd 

 
Actiepuntenlijst ALV 24-4-18 en 4-6-18: 

 Alidaan: Contact opnemen met Yvonne Veldhuizen  gedaan 
 Lies/Jim: Mail versturen bijzondere ledenvergadering 4-6-18  gedaan 
 Lies: Maar naar Triton over hulp bij 60 jarig jubileum  gedaan 
 Mathilde: Boekhoudprogramma bestellen bij KNZB  gedaan 
 Mathilde: Contributieverhoging doorvoeren  gedaan 
 Mathilde: Mail versturen voor incasseren contributie afgelopen December  gedaan 
 Mathilde: Brief versturen naar leden met betaalachterstand  gedaan 
 Mathilde: Balans invoeren door iemand of extern  gedaan 

 
Actiepuntenlijst ALV 8 april 2019: 

 Ineke: Uitnodiging versturen voor Bijzondere ledenvergadering. Hierin verschillen in mail zetten en duidelijk 
aangeven dat ouders ook stemrecht hebben. 

 Mathilde: Contributie van Masters controleren 
 Mathilde/Rick: Samen zitten voor inzicht in de kosten voor zwemwedstrijden 

 
 

Verslag van het secretariaat: 
Secretaris presenteert het jaarverslag  

 Veel nieuwe gezichten binnen bestuur en commissies 

 Nieuwe energie om de club naar een hoger niveau te brengen 

 Benodigde VOG’s zijn binnen 

 Geheimhoudingsverklaringen zijn opgesteld en laatste worden deze maanden ondertekend 

 Nieuwe subsidie regeling van de gemeente, Triton neemt deel in 3 van de 4 onderdelen 
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o Evementen: Actief mee doen/deelnemen aan: Koningsspelen, Puttense Sport Marathon en Nationale 
Sportweek 

o Gezinspas: Er wordt gekeken naar uitwisseling van trainingsmogelijkheden tussen verschillende 
verenigingen zonder dat leden bij iedere vereninging contributie moet betalen 

o Vroegtijdig signaleren: Hoe kan je in een vroegtijdig stadium signaleren dat een kind/volwassene extra 
ondersteuning/ aandacht nodig heeft. Of dat deze zelfs profecionele hulp begeleiding nodig heeft. Hier 
zullen ook cursussen voor gegeven gaan worden. 

 
Verslag en benoeming kascommissie: 
Kascommissie is op 20 maart bij de Penningmeester geweest om de financiele gang van zaken te controleren. Zij hebben 
goedkeuring gegeven over het gevoerde financiele beleid. 
Nieuwe samenstelling voor de kascommissie: Eelco Bakker, Robert Bakker en Gert Jan Bouwman 
 

Jaarverslag en begroting Penningmeester:  
Penningmeester presenteert het jaarverslag en de begroting voor 2019. 

 De inning van de contributie zal in 3 kwartalen naar voren getrokken worden tot halverwege het kwartaal. 

 De €808,- was in de overgang van dat de bankrekening van Triton Putten gebruikt werd voor inkomsten en 
uitgaven naar een eigen stichting rekening. 

 Startgelden voor de zwemwedstrijden gaan niet allemaal via het KNZB depot de kosten voor de club kan 
daardoor hoog oplopen. De Penningmeester zal samen met de zwemcommissie gaan zitten om een duidelijk 
overzicht te krijgen van de kosten van alle wedstrijden. 

 OPA de kosten van de chauffeur en vrachtwagen zijn fors omhoog gegaan. 

 Boetes zullen automatisch geincasseerd worden. Het gaat hierbij om boetes die op persoonlijke titel gezet 
kunnen worden.  

 
Nieuws en mededelingen vanuit het Bestuur: 
Algemeen: 

- Organogram: De up to date versie van het organogram staat op de site 
- Nieuwsbrief: Deze wordt 1x in de 6-7 weken verspreid. De commissies worden gevraagd om input te leveren 
- Puttense Sportmarathon: Geef je op! 
- Zomerabonnementen: €77.95 voor een abonnement van mei tot september. Voor de 3 of 6 weken 

abonnementen tijdens de vakantie zijn wel aanwezig maar wordt geen korting op gegeven. 

 
Wijziging van de statuten:  
De statuten dateren uit 1998, hierin wordt nog gesproken over het gebruik van een telefax. Daarnaast worden een aantal 
zaken rond om de contributie en opzegtermijnen anders uitgevoerd als dat er vermeld staat in de statuten.  
 

 Huidige Statuten Voorstel van wijziging 

Artikel 2 en 3 Opzeggingen per kalenderjaar Opzeggingen per kwartaal 

Artikel 4 Opzeggingen lopende het jaar, hele jaar 

betalen 

Kwartaal van opzegging nog betalen 

Artikel 9 Tuchtrecht Aanvulling Artikel 9a:  

Overtredingen seksuele intimidatie, 

matchfixing en doping worden uitgevoerd 

door ISR (Instituut Sportrechtspraak) 

Artikel 14 Vergaderingen van dagelijks bestuur 

- Afspraken per telefax bevestigen 

Afspraken per email bevestigen 

Artikel 17 Algemene Ledenvergadering 

- Aangeven in verenigingsblad 

Aangeven in de nieuwsbrief en per email 

 
Om de wijziging van de statuten door te kunnen voeren moet hiervoor 2/3 van de meerderjarige leden aanwezig zijn. 
Helaas is dit aantal vanavond niet aanwezig. Binnen 4-6 weken zal er hiervoor een Bijzondere ledenvergadering ingepland 
worden.  
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In de uitnodiging zal er duidelijk beschreven worden welke wijzigingsvoorstellen er zijn. Daarnaast is het niet duidelijk bij 
veel leden dat de ouder/voogd van jeugdleden ook stemgerechtigd zijn. Dit zal ook duidelijk gecommuniceerd worden in 
de uitnodiging. 

 
Borgstelling De Slag Bij Triton: 
De Slag bij Triton is zoals in vorige ALV voorgesteld een eigen stichting geworden. Om toernooien te mogen organiseren 
moeten ze verbonden zijn aan een bij de KNZB aangesloten vereniging. Deze vereninging wordt ook geacht een 
borgstelling te geven. Vanuit het bestuur is wordt een borgstelling van €1.500,- voorgesteld. Volgens de statuten moet 
dit tijdens een ALV worden besproken en goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige leden. 
 
Geen tegenstanders voor het voorstel van de borgstelling en is hiermee goedgekeurd. 

 
Contributie verhoging: 
Het bestuur stelt een indexatie van de contributie voor van 1.9% gelijk aan het voorstel van de KNZB. Contributie van 
Triton is voor de masters is in verhouding met andere verenigingen in de buurt relatief hoog. 
 
Er zijn geen bezwaren tegen de indexatie van de contributie. Deze verhoging zal ingaan vanaf Q2 2019.  

 
Beleidsplan Z&PC Triton Putten: 
Tijdens de ALV wordt een uitleg gegeven over het beleidsplan wat het bestuur heeft opgesteld voor de komende 5 jaar. 
Naast de visie van het bestuur is er ook om input gevraagd van de verschillende commissies want alleen samen kunnen 
we de missie en visie van Triton behalen. In de bijlage is het beleidsplan van het bestuur te zien. Het volledige beleidsplan 
zal binnenkort op de website van Triton Putten gezet worden. 
 

Verslag Zwemcommissie: 
Rick presenteert het jaarverslag van de zwemcommissie  

 De zwemcommissie heeft in 2018 8 nieuwe vrijwilligers erbij gekregen 

 2 nieuwe trainers 

 Goede prestaties geleverd op de Gelderse B Kampioenschappen 

 Masters groeien uit tot hechte groep zwemmers (ong 25 leden nu) en hebben ook verschillende medailles 
behaald 

 Doelstelling is verbeteren van de kwaliteit en daardoor promotie en communicatie met zwemmers en ouders. 

 
Verslag Polocommissie: 
Martina presenteert het jaarverslag van de polocommissie 

 Zien een grote groei bij jeugdleden maar ook bij de senioren 

 Er is in januari 2019 een nieuwe trainer voor H1 gekomen 

 Geslaagd minipolo toernooi 

 Communicatie is een punt van aandacht, leden meer betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden. 

 
Verslag Sterrenplan: 
Gaëlle presenteert het jaarverslag van het sterrenplan 

 Leuk om te zien dat er progressie is in de sterrenplanners. Je ziet ze groeien en meer durven. 

 Wil graag Carola en Nienke in het zonnetje zetten voor de inzet dat ze in 2018 met zn tweëen Sterrenplan 
draaiende hebben gehouden 

 In september begint het waterpoloblok, hiervoor is het Sterrenplan opzoek naar enthousiaste poloers die willen 
helpen bij de trainingen en het samenstellen van de trainingen en oefeningen 

 
Verslag Sponsorcommissie:  
Afgelopen jaar heeft de sponsorcommissie niet gefunctioneerd zoals zou moeten. Voor de ALV heeft de sponsor-
commissie ook aangegeven dat de commissie in de huidige samenstelling zijn taken neer heeft gelegd. 

 Er is een sponsormap opgesteld deze gaat tijdens de ALV rond en is beschikbaar bij het bestuur.  

 De sponsorcommissie is opzoek naar nieuwe leden (Alexandra heeft zich hier al voor aangemeld) 

 Ook is het altijd goed om namen/bedrijven aan te geven die willen sponsoren 
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Verslag Activiteitencommissie:  
Vanuit de activiteitencommissie is de voorzitter niet aanwezig, daarom presenteert de voorzitter het jaarverslag van de 
activiteitencommissie 

 Harold heeft zijn voorzitterrol opgezegd 

 Momenteel bestaat de commissie nog uit een aantal zwemmers die graag extra handjes willen voor het 
organiseren en motiveren van leden 

 Het zou fijn zijn als er ook waterpoloers gaan deelnemen 

 Afgelopen jaar een aantal activiteiten geinitieerd echter weinig respons 
 

Rondvraag: 
Jacqueline:  Voorstel om de vergadering iets eerder te laten beginnen 
Eddy: Complimenten voor het bestuur 
Hans: Vind het fijn om te zien dat iedereen weer actief bezig is 
Kimberly: Zou het leuk vinden om meer interactie te creeëren tussen waterpolo en zwemmen 
Lydia: Zou graag meer willen weten over het vroegtijdig signaleren 
Jens: Oproep aan iedereen om zich aan te melden voor de Sport Marathon 

 

Sluiting: 
Alidaan bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
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1: Jaarverslag Secretaris 
 
Het jaar 2018 stond in het teken van veel veranderingen en nieuwe gezichten. Allereerst heeft er een volledig nieuw bestuur 
zitting genomen halverwege 2018. Het oude bestuur is tijdens de bijzondere ledenvergadering bedankt voor haar diensten 
in de afgelopen jaren.  
Het nieuwe bestuur bestaande uit: Voorzitter Alidaan, Penningmeester Mathilde, Secretaris Ineke, Algemeen Bestuurslid 
Zwemmen Alex en Algemeen Bestuurslid Waterpolo Egbert, is vol goede moed begonnen aan het tweede deel van 2018.  
 
De eerste maand bestond vooral uit kennismaken met de verschillende commissies, werkzaamheden eigen maken en 
lopende zaken oppakken vanuit het vorige bestuur. Vervolgens hebben wij bij elkaar gezeten om een richting uit te zetten 
voor de komende jaren, voor ons als bestuur maar ook voor de club.  

 
Punten waar wij in 2018 op hebben gefocusd: 
Communicatie: we willen onze leden beter op de hoogte houden van zaken die spelen binnen de club. Hiervoor hebben we 
gekozen om dit via een nieuwsbrief te doen deze nieuwsbrief zal iedere 2 maanden verstuurd worden. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan een groter team die de verschillende social media kanalen kan voorzien van informatie. 
 
AGV: Voor de nieuwe privacy wetgeving moesten er een paar zaken geregeld worden met behulp van René Ouwerkerk en 
Patrick Spanjersberg is er voor het bestuur duidelijk geworden welke stappen gemaakt moesten worden. De laatste 
verklaringen worden in 2019 ondertekend.  
 
VOG: Alle benodigde VOG’s zijn in het bezit van het bestuur en zullen up to date gehouden worden. 
 
Subsidie regeling gemeente Putten: We hebben deelgenomen aan 3 van de 4 subsidie mogelijkheden die de gemeente bied: 
Evenmenten (organiseren/meedoen aan de volgende evenementen: Koningsspelen, Puttense SportMarathon en Nationale 
Sportweek), Vroegtijdig Signaleren (hoe kan je signaleren dat iemand extra ondersteuning/aandacht nodig heeft of hoe kan 
je herkennen dat er iets niet klopt) en gezinspas (wat zijn de mogelijkheden om voor de inwoners van Putten de drempel om 
te gaan sporten lager te maken). Een aantal van deze punten zijn makkelijk uit te zetten voor de andere worden er een aantal 
extra bijeenkomsten gepland. Door deel te nemen aan de opstart bijeenkomsten is er voor Triton al een leuk subsidie bedrag 
binnen gekomen. In 2019 zal de gemeente dit op dezelfde manier uitzetten. 
 
Beleidsplan: mede om de richting uit te zetten voor de komende jaren hebben we alle commissies gevraagd een beleidsplan 
op te stellen. Samen met het beleidsplan vanuit het bestuur hebben we hiermee een mooie richtlijn voor de komende jaren. 
 
Naast de kennismakingsgesprekken zijn er ook verschillende vergaderingen geweest. Het bestuur heeft 2018 3x bij elkaar 
gezeten. (iedere 6 weken). Daarnaast is er ook 2x vergaderd met de voorzitters van de verschillende commissie en ook hier 
zijn een aantal nieuwe gezichten mogen verwelkomen: Ester namens de polocommissie, Rick officieel namens de 
zwemcommissie en Gaëlle namens het sterrenplan.  
 

Alle leden bedankt voor jullie inzet voor de vereniging. 
 
Namens het secretariaat, 
 
Veel Zwem/Polo plezier! 
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2: Goedkeuring Kascommissie 
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3: Jaarverslag Penningmeester 
 
Algemeen: 
1 Juni 2018 heb ik het penningmeesterschap overgenomen. Als bestuur hebben wij toen besloten de boekhouding te 
voeren in Sportlink. 
 
Patrick Spanjersberg heeft orde in de chaos van 2017 zoveel mogelijk proberen te herstellen. 
Maar in het eerste halfjaar van 2018 was deze er nog steeds. Er zijn facturen van 2017 die nog open stonden in 2018 
betaald. 
 
Het boekjaar 2018 is in financiële zin anders geworden dan begroot. Het heeft een veel beter resultaat, maar met een 
vertekend beeld. 
 
Wij sluiten het boekjaar 2018 af met een positief resultaat van € 18.220.79 
 
Graag wil ik enkele details van de jaarrekening nader toelichten: 

 

Jaarrekening 2018: 
DE LASTEN: 

 Huur Bosbad: Hier is een overschrijving van de begroting. Hier zit een overloop post in van €1.580,40 

 Automatiseringskosten zijn overschreden, dit is de aanschaf van het boekhoudprogramma van Sportlink € 125,-
. VOG aanvragen. 

 Kosten waterpolo, hier zit ook een overloop kost in van aanschaf caps in 2017. 

 Kosten DSBT, dit was een afrekening van 2017. 

 Kosten KNZB, dit heeft vooral te maken met de ledenadministratie wanneer de leden worden afgemeld. Staat 
dit op 1 januari dat wordt dit nog meegeteld in het volgend jaar. 

 Clubkampioenschappen, meer aandacht aan besteed met prijzen en consumptie. 

 Het 60-jarig jubileum is veel goedkoper uitgevallen. 
 

DE BATEN: 

 Contributie is geeft in het boekjaar 2018 een vertekend beeld. De contributie van 2017-Q4 was niet geïnd en 
daarom begin 2018 geïnd. Gaat om € 7.481,15. 

 Ontvangsten zwemmen. Er is slecht inzicht in wat wel betaald wordt door Triton of door de leden. 

 Sponsorgelden. Geen actieve sponsorcommissie wat resulteert in een negatief saldo. 

 Gemeentelijke subsidies: Een erg groot bedrag. Is een deel van 2017 € 4.000,- en een nieuw beleid van de 
gemeente waardoor er in september € 7.500,- is gegeven. 

 
NETTO RESULTAAT 

 Het resultaat bedraagt ruim € 16.302,- meer dan is begroot. 
   Contributie en de gemeentelijke subsidie corrigeren. Resultaat ruim € 3.000,- 

 

Begroting 2019: 
LASTEN: 

 In het algemeen is rekening gehouden met lichte toename van de kosten door inflatiecorrectie. 

 De trainerskosten zijn verhoogd. Er is meer reserveert voor opleiding. 

 Huur Bosbad is verhoogd ivm een uur meer trainen voor de zwemselectie en verhoging van het tarief. 

 Kosten DSBT, dit is een borgstelling. 

 Kosten KNZB zijn licht verhoogd door stijging contributie per lid in deze kosten zijn ook de wedstrijdkosten van 
zwemafdeling en poloafdeling meegenomen. 
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BATEN: 

 Contributie. Om inflatie te volgen over 2019 stellen wij een verhoging van 1,9 % voor. 
Hierin volgen wij de KNZB. 
Mits we ongeveer hetzelfde ledenaantal houden is de begroting vastgesteld op € 36.500,- 

 Sponsorgelden. Deze MOETEN omhoog! Uitgaande van een actieve sponsorcommissie is de begroting 
vastgesteld op € 2.500,- 

 Ontvangsten zwemmen niet begroot. Het bestuur heeft de mening dat wanneer je lid bent en volledige 
contributie betaald er geen extra kosten berekend worden voor deelname aan wedstrijden. (Reiskosten is voor 
eigen rekening) 

 Gemeentelijke subsidies. Is onduidelijk. Gaan ervan uit dat het dezelfde condities blijft. 

 OUD PAPIER. Dit loopt terug. Geen verhoging in de begroting. 
 
De begroting voorziet in een klein positief resultaat van ruim € 6.700,- 
Uitgangspunten om dit te bereiken zijn: 

- Ledenaantallen minimaal handhaven, GROEIEN! 
- Een actieve sponsorcommissie. 

 
Ledenaantal: 
2018 is afgesloten met 175 leden. (Actieve leden en officials) 
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4: Beleidsplan Z&PC Triton 2019-2024 
 

Zwem en Polo club Triton Putten is een regionale zwemvereniging voor wedstrijdzwemmers, masterzwemmers, 
trimzwemmers en waterpoloërs. Het hoogst haalbare voor het individu binnen de vereniging is maatwerk en hangt af 
van talent en ambitie. Wij leiden op met kwaliteit. 

Met aandacht, respect en interesse werken wij samen en daar ligt onze kracht om het maximale uit de individuele 
sporter, teams, trainers en vrijwilligers te halen. Wij zien en pakken kansen voor ontwikkeling, werving en selectie en 
verbinding. Wij moedigen aan, nemen verantwoordelijkheid, maar weten ook wat we moeten laten. 

Ambitie en plezier gaan hand in hand binnen onze verenging. Wij zijn met elkaar de thuisvereniging, waar altijd een 
weg naar toe is. 

Missie 
Triton Putten is een open, ambitieuze vereniging waar je je thuis voelt. 

Kernzinnen 
 Leren, presteren en je thuis voelen bij de vereniging 

 Doelen haal je door samen te werken. 

 Respect voor elkaar (ook voor tegenstanders) (KNZB Code Blauw) 

 We nemen verantwoordelijkheid en hebben samen plezier in en om het bad. 

 Je kunt levenslang aan de (zwem)slag bij je thuisclub! 

Beleidsspeerpunten 2019-2024 
1. Meer badwater beschikbaar voor Triton Putten. 

a. Doel;  leden kunnen meer trainen / hoger niveau halen. 
b. Meer mensen kunnen lid worden van 

i. Ideeën en mogelijkheden bedenken met Bosbad en Gemeente Putten 
2. Stimuleren van zwemmen en waterpoloën op de basisscholen, groevebeek scholen.   

a. Samen met Jong Putten de jeugd enthousiast maken voor onze sport. 
b. Oud leden en/of zwemmers weer enthousiast maken om te gaan zwemmen/poloën 

i. Triton laten groeien tot +- 250 leden. 
3. Verbinden van zwemmers, masterzwemmers en waterpoloërs. 

a. Samen zijn wij één vereniging. Door meer samen te werken ontstaat er meer interesse/belangstelling 
en respect voor elkaars sport. 
i. Verbeteren van de communicatie tussen de diverse takken van onze vereniging. 

ii. Als commissies van elkaar leren. 
iii. clubkampioenschappen, waterpolotoernooi voor leden organiseren. 
iv. leden stimuleren om bij zwemmen of poloen te gaan trainen, wedstrijden te kijken. 
v. Als vereniging meedoen aan bv Sportmarathon in Putten, Nationale Sportweek. 

4. Uitbreiding waterpoloteams; 
a. Doel; in alle leeftijdsklasse een waterpoloteam. 

i. Bij het sterrenplan hier meer aandacht voor hebben. 
ii. Minipolo toernooien organiseren binnen de club, maar ook met omliggende verenigingen. 

iii. Extra dames team. 
iv. Opleiden van “eigen” trainers 
v. School waterpolo  toernooi organiseren voor groep 7 en 8 

5. Wedstrijdzwemmen op recreatie, regionaal en provinciaal niveau 
a. Doel; voor iedere zwemmer op zijn/haar niveau de sport aanbieden. 

i. Meer nieuwe zwemmers via Sterrenplan activeren. 
ii. Organiseren van Schoolzwemkampioenschappen. 

iii. Op recreatie niveau samenwerken met omliggende verenigingen. 
iv. BebSamenwerken met Jong Putten. 
v. Opleiden van “eigen” trainers. 

vi. Uitbreiding van trainingsmiddelen (stieken, peddels, flippers etc.) 
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6. Masterzwemmen laten groeien tot minimaal 40 leden. 
a. Doel; (oudere) zwemmers (weer) in contact brengen met onze vereniging door trainingen en 

wedstrijden. 
i. Thuiswedstrijd in Bosbad organiseren. 

ii. Deze (toekomstige) leden kunnen hopelijk als kader ingezet worden bij diverse activiteiten van de 
vereniging. 

7. Sterrenplan; 
a. Doel; Nieuwe jonge zwemmers, kennis laten maken met Triton Putten. 

i. Kader vanuit zwem- en waterpolo afdeling 
ii. Zwemmers motiveren om lid te blijven (gaan worden) van de zwemafdeling of waterpolo-afdeling. 

 

Voorwaarden 
Een financieel gezonde vereniging 
Doel 

 Een professioneel financieel beleid wat aansluit bij maatschappelijke, economische en 
beleidsontwikkelingen. 

 Zwemsport betaalbaar houden voor zwemmers. 
Actie 

1. Sponsorplan 
2. Geldwerving en sponsoracties tbv activiteiten en middelen. 
3. Rechtmatige verdeling van de kosten over de leden/gebruikers. 
4. OPA – oud papier actie 3 ochtenden per jaar. 
5. Subsidie beleid van Gemeente Putten in het oog houden / overleg met Gemeente Putten 

 

Clubhuis voor vereniging; 
Doel 

 Een echte thuishaven maken voor onze leden. Waar leden en vrijwilligers na training en/of wedstrijden 
samen kunnen napraten. 

Actie 
1. Overleg met Stichting Bosbad, Gemeente Putten. 
2. Locatie op grond van Bosbad vinden. 
3. Invulling van personeel (leden voor leden) 
4. Personeel (leden) scholen/opleiden in horeca wetgeving. 
5. BHV-ers opleiden. 

 

Communicatie intern    
Doel 

 Informeren van leden, commissies en vrijwilligers. 

 Website, social-media en nieuwsbrief via de e-mail. 
Actie 

1. Commissies geven 1x per maand input aan dagelijks bestuur. 
2. Dagelijks bestuur verspreid communicatie / nieuwsbrief 10x per jaar 

 

Communicatie extern 
Doel 

 Persberichten over Triton activiteiten. 

 Wedstrijdverslagen in plaatselijke pers. 

 Website actueel met nieuws en feiten. 

 Sociaal media 

 Informatiebord in hal Bosbad Putten 
Actie 

1. Commissies leveren input aan plaatselijke kranten. 
2. Dagelijks bestuur verspreid nieuws op social-media en website. In overleg met webmaster. 
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Vrijwilligers 
Doel 

 Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. 

 Balans tussen jongere en oudere vrijwilligers (jong leert van oud) 

 Binding van vrijwilligers met vereniging. 

 Werving en opleiden van juryleden, scheidsrechters. 

 Werving en opleiden van trainers. (jeugdleden kunnen assisteren bij trainers)  

 Inzet van leden en ouders/verzorgers bij losse/eenmalige acties. 
Actie 

1. Leden, ouders/verzorgers enthousiasmeren voor onze vereniging. 
2. Jaarlijks een informele / gezellige avond voor de vrijwilligers organiseren door bestuur. 
3. Leden, ouders/verzorgers informeren over de inhoudelijke taken die bij functie horen. 
4. Cursussen (veelal via KNZB) organiseren. 
5. Taken of duur afbakenen. Zodat vrijwilliger weet, wat, hoelang, hoe vaak etc. 

 

Algemeen 
Doel 

 Meer badwater in het Bosbad (zaterdagochtend, dit is de sportochtend in de meeste gezinnen). 

 De leden aan een eigen toernooi en/of zwemkamp laten deelnemen. 

 Jaarlijks diverse (gratis) inlooptrainingen organiseren voor zwem- en poloafdeling. 

 Zwemvierdaagse organiseren op het Bosbad. 

 Puttense Sport Federatie (PSF) – samen met verenigingen uit Putten de sport belangen behartigen. 
Actie 

1. Overleg met Bosbad, zaterdagmorgen wedstrijdbad beschikbaar stellen voor Triton 
2. Zwem- en polocommissie activeren om dit op te gaan pakken. 

a. Als voorbeeld hierin de Slag bij Triton voor de waterpoloërs.  
3. Overleg met Bosbad omtrent data, tijden, badwater. 
4. Leden, scholen, Jong Putten stimuleren om dit onder de aandacht te brengen. 
5. Overleg met Bosbad om dit nieuw leven in te blazen. 

a. Zowel Zc als Pc helpen hierbij actief bij opzetten en organiseren.  
6. Samen met de leden van de PSF als één stem/geluid naar o.a. Gemeente Putten naar buitentreden.  

a. Beleidsplan van Gemeente toetsen. i.v.m. subsidies. 
b. Open sportpark Putter Eng; Mogelijkheid bekijken of hier een wedstrijdbad gerealiseerd kan worden. 

Wellicht in combi met nieuw te bouwen sporthal. 
i. Voordelen; 

- Meer badwater. 
- Verhuurmogelijkheid aan derde. 
- In komsten uit sponsorborden, reclame mogelijkheden. 
- Regionaal trainingsbad voor KNZB 
- Eigen clubhuis/kantine (in combi met Puttense verenigingen.) 
- Energieneutraal zwembad! 
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5: Jaarverslag Zwemcommissie 
 

Terugblik op 2018 
In 2018 zijn er een aantal veranderingen geweest binnen de zwemcommissie en de zwemafdeling. 
 
Er zijn een aantal posities gewijzigd binnen de zwemcommissie. Met ingang van het seizoen 2018-2019 hebben wij 
afscheid moeten nemen van Alice van Beek als algemeen lid van de zwemcommissie en Annelies Gijsbertsen als voorzitter 
van de zwemcommissie. Wij zijn blij met wat zij voor de zwemcommissie hebben betekend. 
 
Rick Vaarkamp heeft sinds het nieuwe seizoen de voorzittersrol op zich genomen, Kimberley Rosendal is aangeschoven 
als algemeen lid en binnenkort schuift ook Grietje van der Hoek aan als nieuw algemeen lid.  
 
Daarbij komt de samenstelling van de zwemcommissie voor 2019 op: 

 Rick Vaarkamp ; voorzitter 

 Brigitte van Veenhuizen ; algemeen lid 

 Kimberley Rosendal ; algemeen lid 

 Grietje van der Hoek ; algemeen lid 

 Iris van Aurich; coördinator masters 

 Hans Stoffers ; hoofdtrainer wedstrijdzwemmen 

 Ina Stoffers ; coördinator inschrijven wedstrijden 
 

Aantal keer vergaderd 
Er is door de zwemcommissie in 2018 vier keer vergaderd: 

1. 26 januari 2018 
2. 30 mei 2018 
3. 4 juli 2018 
4. 31 oktober 2018 

 
Daarnaast vindt er ook allerlei overleg plaats via mail, de wandelgangen, etcetera. 
 

Prestaties in 2018 
Zwemcommissie: 
In 2018 zijn verschillende prestaties bereikt door de commissie. De groep met masters is gegroeid naar een twintigtal 
zwemmers. Er zijn verschillende ouders op trainerscursus geweest bij hoofdtrainer Hans. Twee van hen staan nu actief 
aan het bad als hulptrainer.  
 
Door overleg met het bestuur is het gelukt om een extra trainingsuur te realiseren op de maandagochtend, waar actief 
gebruik van wordt gemaakt.  
 
We hebben een nieuwe vrijwilliger bereid gevonden voor het inschrijven van wedstrijden. 
 
Daarnaast staan we actief in de krant na een wedstrijd wordt er een stukje geschreven door een zwemmer en opgestuurd 
naar de krant. 
 
Zwemmers 
In 2018 hebben de zwemmers ook mooie prestaties geleverd. 

 Er zijn acht zwemmers naar het Gelderse B Kampioenschap geweest en daar zijn zeven medailles behaalt. 

 Er zijn drie zwemmers naar het Gelderse Kampioenschap geweest. 

 Er is een zwemster actief geweest bij de minioren finales, een hele goede prestatie. 

 Er zijn op het Zuyderzee Masters Circuit bekers gewonnen door onze zwemmers. 

 Er hebben verschillende masters meegedaan aan de Open Nederlandse Master Kampioenschappen. 
 
Mooie prestaties om op terug te kijken. 
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Punten van verbetering 
 In de zwemcommissie en de zwemafdelingen zijn er ook punten van verbeteringen waar aan gewerkt kan 

worden. 

 We zouden graag meer structuur in de vergaderingen willen hebben zodat we sneller problemen kunnen 
oplossen. We willen de werkdruk die er ligt bij de zwemcommissie zo goed mogelijk gaan verdelen onder de 
leden van de zwemcommissie. 

 De trainingsuren gaan bekeken worden. Er zal gekeken worden naar betere tijden voor de masters en een betere 
verdeling van groepen zodat het voor trainers en zwemmers fijn trainen blijft. 

 

Hoogtepunten in 2018 
De zwemcommissie en zwemafdeling hebben in 2018 een aantal mooie hoogtepunten gehad. 

 We hebben een mooie thuiswedstrijd georganiseerd, die goed is verlopen. 

 Het is gelukt om een extra trainingsuur te realiseren op de maandagochtend. 

 De masters zijn uitgegroeid tot een warme en hechte groep van een twintig-tal zwemmers. 

 Masters geven aan dat het zwemmen hen plezier, vorming, zelfontwikkeling, uitdaging, conditie, 
bewegingsvrijheid, uitdaging en energie geeft. 

 De masters zijn net voor de zomervakantie naar een mastertraining geweest in de Amerena hier kregen ze 
theorie en praktijk mee. Dit is zeer positief bevallen. 

 De masters gaan met stappen vooruit in de techniek. 
 

Vooruitblik naar 2019 
De zwemcommissie heeft voor 2019 een aantal zaken waaraan we willen gaan werken. 

 We willen er in 2019 voor gaan zorgen dat we consequent gaan vergaderen. De zwemcommissie zal elke 6 weken 
gaan vergaderen met uitzondering van de zomervakantie. Hierdoor kunnen we zaken snel oppakken en 
reflecteren. 

 We willen daarnaast ook gaan werken aan de kwaliteit van de trainingen. We hebben op dit moment een 
vacature uitstaan voor een nieuwe trainer en zijn druk in overleg met een opleidingsorganisatie voor het 
opleiden van onze trainers. 

 Wij gaan ook kijken naar meer en betere uren om te trainen voor de zwemmers 

 We willen door middel van enquêtes ook meer input gaan krijgen van de leden en ouders/voogden van leden 
om zo de commissie en zwemafdeling te blijven verbeteren. 

 De focus bij de masters gaat nu op de groei van de groep bevorderen. Hiervoor is een extra trainingsuur op een 
doordeweekse avond noodzakelijk. 

 In 2019 zouden we ook graag zien dat er mooie prestaties geleverd worden door de zwemmers. We zouden 
graag zien dat we we weer met drie zwemmers op het gelderse kampioenschap staan. We willen graag 
promoveren in de nationale zwemcompetitie en in de top drie terecht komen bij de regio meerkampen 
wedstrijden. Daarnaast willen we de zwemmers die verder willen komen graag helpen zijn/haar doel te bereiken. 

 We willen alle vrijwilligers bedanken die in 2018 de zwemafdeling hebben geholpen in al hun activiteiten. De 
praktijk wijst uit dat we al jaren mogen rekenen op veelal van dezelfde vrijwilligers. In 2018 zijn hier een aantal 
nieuwe bijgekomen maar we kunnen nog steeds versterking gebruiken. 

 Als zwemcommissie zullen wij de zwemmers en ouders/verzorgers weer zo goed mogelijk van dienst zijn.  
 

We kijken uit naar de goede samenwerking dit jaar. 
 

- De Zwemcommissie  
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6: Jaarverslag Polocommissie 
 
Samenstelling PC 
Tussen het seizoen 2017/18 en het huidige seizoen 2018/19 heeft een grote wisseling aan leden in de PC plaatsgevonden. 
Huidige PC leden zijn: Corne Toes, Ester Poelhekken, (Voorzitter), Job Kuiper, Geelco Koetsier, Martina Gartlehner 
(secretariaat) en Rene Ouwekerk.  
De PC 6 heeft keer vergaderd. 
 

Prestaties van de PC & Hoogtepunten van de waterpolo 
 De enorme groei van het aantal leden. Bij de jeugd merken we dat de inzet van Egbert en Christy zich uitbetaald 

in een enthousiaste groep junioren. Daar zijn we natuurlijk allemaal bij gebaat. Verder gaan Egbert & Christy een 
trainerscursus volgen om de jeugd op een hoger niveau te kunnen brengen. 

 Naast de groei van de jeugdafdeling zien we verder ook, dat senioren zich aanmelden om zich bij de vereniging 
aan te sluiten. Een mooi resultaat na de wijzigen in beleid van de afgelopen jaren. 

 Nadat Eelco Bakker zijn rol als speler-coach opgezegd heeft, heeft de PC snel een nieuwe trainer/coach voor het 
herenteam 1 gevonden - Gerard Wiltvank. Deze coach wil ook heren 3 onder de vleugels nemen en zich in de 
vereniging breder inzetten. 

 Na lang overleg en groei van alle teams heeft de PC succesvol het beschikbare badwater ter tevredenheid van 
het grootste gedeelte van de waterpolo leden heringedeelt. 

 Goed onderhoud van waterpolo materiaal (nieuwe ballen, er wordt al aan een bescherming voor de tafel 
gewerkt, nieuwe tablet) 

 Waterpolo toernooi “De Slag bij Triton”. Door de inzet van Job, Geelco, Martina en al de vrijwilligers die verder 
geholpen hebben is er een mooi toernooi georganiseerd om het seizoen samen af te sluiten. In 2018 is er in het 
bijzonder op dit toernooi ook het feest voor het 60 jarige bestaan van Triton gehouden. 

 Geslaagd minipolo toernooi met 40 kids. 
 

Prestaties waterpolo teams 

Teams  Tussenstand (1-3-2019)  Algemene omschrijving 
Jeugd <13 4 van 8 Jeugd heeft onder de 15 met de 10e plaats afgesloten. Door 

doorstroom naar de seniorenteams is het jeugdteam omgevormd 
tot een <13 (5 tegen 5) vanaf augustus. Het nieuwe team doet het 
hartstikke goed en zijn aan het groeien 

Dames 1 5 van 12 Dames 1 is 8e geworden en mag dit jaar opnieuw meedoen in de 
2e klasse district. In het begin van het seizoen veel wedstrijden 
gewonnen en heeft even een winterdip gehad. 

Heren 3 5 van 7 Heren 3 is 2018 als 4e plaats geëindigd en komt dit jaar opnieuw 
uit in de 4e klasse. Helaas zijn er maar weinig teams in deze 
competitie ingedeeld dit jaar en spelen de mannen weinig 
wedstrijden. 

Heren 2 10 van 12 (maar eigenlijk laatste i.v.m 
3 punten mindering door niet opdagen 
wedstrijd) 
- 2e klasse district 

Heren 2 is in 2018 kampioen geworden en komst sinds augustus 
uit in de 2de klasse district. In deze klasse ondervinden de heren 
meer moeite ook i.v.m. klein team. 

Heren 1 9 van 12 (met 21 punten en 16 
wedstrijden; plaats 8 heeft 22 punten 
met 17 wedstrijden)  
- 1e klasse district 

Heren 1 is in de klasse gebleven waar zij in 2017 naar 
gepromoveerd zijn. Vanaf augustus is het team druk geweest met 
oefenwedstrijden. Helaas resulteerde dat in de eerste 
seizoenshelft nog niet in gewenste resultaten. Na de winterstop 
doen ze echter goede zaken. 

Verbeterpunten 
 De overname van diverse functies kan beter. Er zijn veel nieuwe leden tegelijkertijd 

gekomen, waardoor het in het begin even rommeliger dan normaal was. 

 Communicatie met de teams kan beter. We merken dat leden niet goed weten welk 



Notulen ALV Z&PC Triton Putten 8-4-19 
 

16 

 

lid van de PC zij waarvoor kunnen aanspreken, dat hebben we het afgelopen jaar 
proberen duidelijker te communiceren. 

 Een aantal moeilijke maar noodzakelijke beslissingen zijn genomen, maar niet altijd 
even goed (op tijd) gecommuniceerd. Meer betrekken van de leden, maar dit 
voornamelijk via de aanvoerders. 

 Meer korte PC vergaderingen (elke maand tot elke 2 maanden) voor meer 
duidelijkheid en centrale behandeling van vraagstellingen. 

 
Vooruitblik seizoen 2019/20 

 In 2019 gaan we verder met het verbeteren van de communicatie van- en naar PC. 
Dat betekent dat je van ons mag verwachten dat je weet wat er speelt en dat je weet 
bij wie je moet zijn. Daarnaast betekent dat, dat we op bepaalde momenten de teams 
zullen betrekken in besluitvorming (via aanvoerders). 

 Uitbreiding van de jeugd; We willen investeren in Sterrenplan, Minipolo toernooien, 
schoolacties, etc. om de jeugd te laten groeien (Doel zie beleidsplan) 

 Trainer vinden voor dames. Dit is noodzakelijk om de dames op niveau te 
houden/nieuwe dames goed te kunnen opvangen. 

 Heren opnieuw inrichten; Na enig ontevredenheid afgelopen jaar willen we de 
herenteams nieuw indelen. 

 Nieuw materiaal in vorm van nieuwe netten 

 Teams naar hoger niveau brengen  
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7: Jaarverslag Sterrenplan 
 
Vergaderingen 

Sterrenplan zat in het jaar 2018 nog in de opbouwfase. Hierdoor is er weinig vergaderd. Carola en Nienke zijn 
meerdere keren bij elkaar gekomen. Echter waren dit geen officiële vergaderingen en zijn hier ook geen notulen van 
bijgehouden. Voor de zomervakantie is er één bijeenkomst geweest met Nienke, Carola en Marjolein Nout 
(voormalig secretaris sterrenplan). Hierin is de overdracht van het secretariaat naar Nienke en de knelpunten binnen 
het secretariaat besproken.  

 
Prestaties 

Wij hebben opgemerkt dat de Sterrenplanners meer veiligheid zijn gaan voelen tijdens de trainingen van het 

Sterrenplan waardoor ze enthousiaster zijn en makkelijker zwemvaardig worden. Dit wijten wij aan de vaste 

gezichten aan het zwembad en aan de grootte van de groep. De grootte van de groep is namelijk vastgesteld aan de 

hand van het aantal trainers dat aan het bad staat. Zo kunnen wij meer (individuele) aandacht geven aan de kinderen 

die dat nodig hebben. Verder hebben wij gemerkt dat de uitstroom van kinderen binnen de modules minder is 

geworden. 

Hierbij een aantal prestaties waar wij als Sterrenplan trots op zijn: 

 Een Sterrenplanner is zijn angsten aan het overwinnen; 

 Een Sterrenplanster is gaan waterpoloën; 

 Een aantal Sterrenplanners hebben meegedaan aan de clubkampioenschappen; 

 Meerdere Sterrenplanners hebben zich aangemeld voor het wedstrijdzwemmen. 

Als laatste zijn wij de contacten met de verschillende disciplines en het bestuur aan het intensiveren. Dit leidt tot 

betere communicatie en meer enthousiasme vanuit ons. Dit zouden wij in het komende jaar graag verder uitbreiden.  

Punten van verbetering 
Wij zijn nog steeds op zoek naar stabiliteit binnen het Sterrenplan. Zo zouden wij graag het aantal trainers die aan 
het bad staan vergroten. Hierdoor kan onze wachtlijst (hopelijk) verdwijnen en kunnen wij nog meer veiligheid 
bieden aan de Sterrenplanners. Door het contact met de waterpolocommissie en de zwemcommissie te intensiveren 
hopen wij dat er vanuit beide commissies enthousiaste trainers aansluiten bij Sterrenplan. 

 
Vooruitblik 

In het volgende jaar starten wij met een nieuwe cyclus. We hebben besloten om Sterrenplan op een andere manier 
te gaan geven dan het afgelopen jaar is gebeurd. Door de cyclus op deze manier aan te passen hopen wij meer rust 
en stabiliteit in de trainingen te krijgen. Wij zijn hier dit jaar al enigszins mee begonnen door meer spelelementen in 
de training voor te laten komen. 
De nieuwe cyclus houdt in dat we minder toets momenten en meer afwisseling in de trainingen aanbieden.  

Zoals eerder benoemd hopen wij het contact met de verschillende disciplines in het komende jaar nog verder te 

intensiveren. Zodat zowel vanuit waterpolo als wedstrijdzwemmen meer enthousiasme kan worden overgebracht 

naar onze Sterrenplanners waardoor er hopelijk meer uitstroom plaatsvindt vanuit Sterrenplan naar waterpolo en 

wedstrijdzwemmen.   
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8: Jaarverslag Activiteitencommissie 
 

Terugblik 2018 
In januari 2018 waren er plannen om een nieuwjaarsduik te organiseren, aangezien dit in 2017 een succes was. Echter, in 
2018 waren er maar 5 aanmeldingen en door te weinig animo hebben we de nieuwjaarsduik niet door kunnen laten gaan.  
In het voorjaar zijn er nog twee activiteiten geopperd, namelijk een fietspuzzeltocht en een foute bingo. Voor beide 
activiteiten waren geen aanmeldingen. 
De avondvierdaagse in juni heeft wel plaatsgevonden, ongeveer 15 deelnemers van de vereniging liepen mee. Deze 
activiteit was dan ook het hoogtepunt voor de commissie. 
 
Na de zomerstop zijn er geen activiteiten meer georganiseerd vanwege weinig animo bij eerdere activiteiten en drukte 
bij de commissieleden.  
 
De activiteitencommissie heeft dus gemerkt dat er weinig tot geen animo was voor de activiteiten dit jaar, terwijl dit de 
jaren ervoor niet zo was. Succesvolle activiteiten waren toen onder andere: een nieuwjaarsduik, sinterklaasfeest en 
puzzeltocht.  Niet duidelijk is de oorzaak van de verminderde aanmeldingen dit jaar.  
 

Vooruitblik 2019 
Met het oog op 2019 lijkt het goed om nieuwe mensen in te zetten in de activiteitencommissie die met een frisse blik 
nieuwe ideeën kunnen inbrengen. Geslaagde activiteiten zorgen ook weer voor meer motivatie om nieuwe activiteiten 
aan te dragen en te organiseren.  

 


