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Algemene Ledenvergadering
Datum Aanvang Locatie

Vrijdag 20 april 2018 20:00u Clubhuis DZPC

Agenda

1. Opening

2. Verslag vorige ALV (pagina 2)

3. Bestuursverkiezing (pagina 5)
a. Voorzitter; aftredend: Hermen Bekkers, kandidaat: Martin van den Adel
b. Secretaris; kandidaat: Anneke van Teijlingen
c. Tweede penningmeester; kandidaat: Hylke Bakker

Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV melden bij het bestuur.

4. Jaarverslagen bestuur en afdelingen
a. bestuur (pagina 6)
b. Masters (pagina 7)
c. RES Senioren (pagina 8)
d. Synchroonzwemmen (pagina 9)
e. Waterpolo (pagina 10)
f. Wedstrijdzwemmen (pagina 16)
g. Zwemmend redden (pagina 17)
h. Jeugd (pagina 19)

5. Kascommissie

6. Financieel jaarverslag (pagina 21)

7. Contributieverhoging wedstrijdzwemmen

8. Begroting 2018 (pagina 31)

9. Vrijwilligers

10. Huisregels (pagina 37)

11. Rondvraag

12. Sluiting
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Verslag vorige ALV

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 24 maart 2017

        

Aanwezig Afdeling

Hermen Bekkers Voorzitter

Alan Slomp Penningmeester

Martin van den Adel Vice-voorzitter, Externe Relaties

Jelke van Weperen Ledenadmin/Masters/Kascommissie

Theun Sloot Badwater coordinator

Theo Sprokholt Voorzitter Masters, RES-sen, Watergirls

Mitchell van den Adel Waterpolo

Boele van Wijk Watergirls trainer, Masters

Anita de Haan RES

Magchiel Groen Waterpolo

Johannes Annema Waterpolo

Allard de Vries Waterpolo

Dean Damstra Waterpolo

Jelmer Groen Waterpolo

Steven Smits Wedstrijdzwemmen

Maaike de Boer Waterpolo

Coen Bakker Waterpolo

Ama Gaikema Waterpolo

Sjoukje Karsten Synchroonzwemmen

Gerlof Huntelerslag Waterpolo

Martin Zwier Masters trainer

Notulist: Theo Sprokholt

Afwezig met kennisgeving

    • Anneke van Teijlingen, Johan Wels
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Opening

Opening door de voorzitter om 20:05 uur, hij heet de aanwezigen van harte welkom.

Behandeling notulen ALV november 2016

Geen opmerkingen.

Jaarverslagen bestuur en afdelingen

Geen opmerkingen, jaarverslag zwemmend redden komt nog.

Financieel jaarverslag

Alan meldt dat 2016 een goed jaar was. We hebben beter ‘gedraaid’ dan was begroot. Er is nog een 
negatief saldo bij de bank van circa 19.000 Euro.

De kantine heeft meer winst gemaakt bij gelijkblijvende omzet.

De verwachting is dat de schuld eind 2017 om en nabij de 5.000 euro zal bedragen.

Kascommissie

Jelke van Weperen heeft de kas gecontroleerd samen met Hylke Bakker.

Ze hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. Decharge is verleend aan het bestuur.

Volgend jaar zal Jelke de voorzitter zijn van de kascommissie, Maaike de Boer zal hem daarbij 
helpen. Magchiel Groen is reserve.

Beleid 2016-2020

Opmerking: Het & teken hoort in de tekst DZ&PC zoals ook in het logo.

Hermen geeft een korte toelichting op het beleidsplan. Hierin is het opleidingenbeleid 
(kaderontwikkeling), vrijwilligersbeleid etc verder uitgewerkt.

Het doel voor de komende jaren is de grootte van de club en de financiele status van de club te 
verbeteren.

Het beleid is door de ALV akkoord bevonden.

Aanpassingen contributiestelsel Waterpolo

Er wordt een extra contributievorm toegevoegd om leden aan ons te binden die niet meer alle tijd 
hebben voor een volwaardig lidmaatschap maar nog wel af en toe willen trainen.

Het voorstel is aangenomen.
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Huisregels

Geen toevoegingen

Rondvraag

Boele van Wijk vraagt zich af wat de status is van de besluitvorming rondom het nieuw te bouwen 
zwembad.

Martin vd Adel licht dit toe. Hij heeft o.a. gesproken met Jos vd Horst, wethouder sportzaken. De 
insteek van de gemeente is minimaal dezelfde faciliteiten te bieden dan we nu hebben. Van de 22 
Miljoen Euro die nodig is, is 12 Miljoen beschikbaar vanuit de gemeente. De rest moet van buitenaf 
komen.

Gelukkig is er nog een potje van 6 Miljoen voor infrastructurele werkzaamheden gevonden dat in de 
financiering kan bijdragen

Het projectbureau dat de bouw van het zwembad gaat begeleiden zoekt ook verder naar financiële 
middelen, bijv door additionele faciliteiten mee te nemen in de bouw.

Het nieuwe zwembad staat gepland op het sportpark aan de Sportlaan.

De prospectus voor het zwembadproject staat gepland in mei. In september/oktober volgt de finale 
aanbesteding.

Martin vd Adel verzamelt wensen voor het nieuwe bad vanuit de zwemclub. Wellicht kunnen ze 
hiermee rekening houden.

Afsluiting

Om 20:55 sluit de voorzitter de vergadering.
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Bestuursverkiezing

Het schema van aan- en aftreden.

Jaar Voorzitter;
Vicevoorzitter

1e Secretaris;
2e Secretaris

1e Penningmeester;
2e Penningmeester

Bestuurslid

2000 (vacant) Hoogendoorn Buis Nijboer, Van Steen, Smids

2001 (vacant) Gaikema Rouwendal Van Steen, Sloot, Smids

2002 Derks Gaikema Rouwendal Van Steen, Sloot, Smids, 
Ossebaar

2003 Derks Gaikema Rouwendal Van Steen, Sloot, Smids

2004 Derks Gaikema Rouwendal Bouman, Simds, Cuperus

2005 Derks Van Weperen Van der Meulen Bouman, Simds, Cuperus

2006 Derks Steenbergen Van Hooff Bouman, Cuperus

2007 Derks Steenbergen Van Hooff Venema, Habing, 
Cuperus

2008 (vacant) Steenbergen Van Hooff Venema, Habing, Prinsen

2009 Kuperus Kirkenier;
Gaikema

De la Fosse (a.i.), 
Huntelerslag

Roffel, Prinsen, Van den 
Adel, De Weerd

2010 Van den Adel Wagenaar;
Gaikema

Huntelerslag Roffel, Steenbergen, 
Hoitinga

2011 Van den Adel Wagenaar;
Gaikema

Huntelerslag Roffel, Steenbergen, 
Hoitinga, Sprokholt

2012 Van den Adel Wagenaar;
Gaikema

Slomp Steenbergen, Hoitinga, 
Sprokholt, Seinstra, 
Roeten, Van der Sluis

2013 Van den Adel Wagenaar;
Niemeijer

Slomp Steenbergen, Hoitinga, 
Sprokholt, Seinstra, 
Roeten, Van der Sluis

2014 Van den Adel;
Bekkers

-
Niemijer

Slomp Steenbergen, Hoitinga, 
Sprokholt, Seinstra, 
Roeten, Van der Sluis

2015 -;
Bekkers

- Slomp -

2016 Bekkers;
Van den Adel

- Slomp Van Teijlingen

2017 Bekkers;
Van den Adel

- Slomp Van Teijlingen
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Jaarverslag bestuur

Samenstelling bestuur

- Voorzitter: Hermen Bekkers
- Vicevoorzitter: Martin van den Adel
- Secretaris: (vacant)
- Penningmeester: Alan Slomp
- Lid: Anneke van Teijlingen (jeugd)
- Lid: (vacant)

Het bestuur vergadert maandelijks samen met een afvaardiging van de afdelingscommissies:

- Masters & RES senioren
- Synchroonzwemmen
- Waterpolo
- Wedstrijdzwemmen
- Zwemmend redden

Verantwoording taken

Het beleidsplan is afgerond en in 2017 is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. In de 
jaarverslagen van de afdelingen komen we hierop terug.

Martin heeft periodiek overleg over de ontwikkeling van het zwembad. De laatste stand van zaken 
wordt op de ALV medegedeeld.

Verantwoording communicatie

Communicatie met de afdelingen wordt hoofdzakelijk bewerkstelligd door de maandelijkse 
bestuursvergaderingen waar, zoals reeds gemeld, een afvaardiging van de afdelingscommissies aan 
deel neemt. De afdelingscommissies communiceren vervolgens met hun leden.

Communicatie door het bestuur met de leden gaat momenteel alleen via de website en Facebook.



DZPC
Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Masters
Datum 20 april 2018
Pagina 7 van 37

Jaarverslag Masters

Ledenbestand

We startten het jaar 2017 met 39 leden. Op 31 december 2017 staat de teller op 35.  Diegenen die 
de Masters hebben verlaten, hebben dat om verschillende redenen gedaan, verhuizing, geen tijd 
meer etc. Uiteraard jammer, maar gelukkig blijft de groep groot genoeg om het gehele bad te vullen.

Invaltrainers

Naast onze vaste en gemotiveerde trainer Martin Zwier hebben we dit jaar met veel plezier gebruik 
mogen maken van vier invaltrainers die periodiek een zeer gevarieerde training hebben verzorgd. In 
2018 gaat ook Johan Wels onze groep invaltrainers versterken.

Op het moment dat ik dit schrijf is Martin Zwier inmiddels gestopt met het geven van training. We 
hebben nu maar liefst 11 Masters bereid gevonden om om en om een training te geven. Tot nu toe 
gaat dit heel erg goed. Kortom wat mij betreft een prima format om het nieuwe jaar in te gaan. 

Voor Martin wordt binnenkort een passend afscheid van de Masters georganiseerd, uiteraard in 
overleg met hemzelf. Je zult begrijpen dat het een emotioneel afscheid zal gaan worden.

Evenementen

De jaarlijkse BBQ was dit jaar ook weer gezellig. De opkomst was groot in de tuin van Jacob, de plek 
waar we het al enige jaren achter elkaar vieren. Kortom een leuke avond waar de aanwezigen zich 
samen ook eens op een andere manier dan zwemmend konden vermaken. We hopen volgend jaar 
nog meer Masters te mogen verwelkomen op de BBQ.
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Jaarverslag RES senioren en Watergirls

RES

De vier senioren groepjes van de RES zijn in 2017 wel wat afgenomen in ledental door natuurlijk 
verloop. De groep van maandagavond half negen is de enige avondgroep die nog een trainer heeft. 
Het grootste deel van het jaar is dit gedaan door Anne Marie Gaikema. Nadat zij had aangegeven te 
willen stoppen is de groep ‘overgenomen’ door Jelke van Weperen. Hij probeert ook actief wat 
trainingsopdrachten te geven aan diegenen die dat willen. Anne Marie nogmaals bedankt voor je 
inzet de afgelopen jaren.

De groep op dinsdagochtend wordt getraind door Annie Adema. Annie ook jij bedankt voor je inzet.

Watergirls

Sinds 1 januari 2014 zijn een 13-tal dames (inmiddels nog 9) van de Obesitas zwemclub 
overgekomen naar DZ&PC. Binnen DZ&PC noemen we ze ‘De Watergirls’. Zij zwemmen op 
dinsdagavond een uurtje. Hun training wordt om en om verzorgd door Jacob Betten, Boele van Wijk 
en Anita de Haan. Allen bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar.
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Jaarverslag Synchroonzwemmen
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Jaarverslag Waterpolo

Voor u ligt het jaarverslag van de afdeling waterpolo over het jaar 2017.

Beheercommissie

De beheercommissie van WSG DraGor is feitelijk hetzelfde als een afdelingscommissie. De 
voornaamste verschillen zitten in het feit dat de beheercommissie een eigen ledenadministratie 
voert (de leden van de ene basisvereniging zijn niet bekend bij de andere basisvereniging en vice 
versa) en dat de beheercommissie verantwoording aflegt aan twee hoofdbesturen.

Samenstelling

De beheercommissie bestond in 2017 uit de volgende personen:

Naam Functie

Mitchell van den Adel Voorzitter van WSG DraGor

Gerlof Huntelerslag Vicevoorzitter van WSG DraGor

Competitieleider

Penningmeester

Magchiel Groen Voorzitter van de Sponsorcommissie

Johannes Annema Jeugd coördinator

Vertegenwoordiger Heren 2

Allard de Vries Sponsorbeleid

Imke van der Meulen Vertegenwoordigster Dames 1

Ledenadministratie (incl. Sportlinked)

Wilko Bus Vertegenwoordiger Heren 4

Secretaris

Wietse Jan de Haan (niet 
actief lid van de commissie)

Materiaalman

Tussenpersoon met ZPC ISIS

Tabel 1 – Samenstelling commissie

De samenstelling van de commissie is hetzelfde gebleven als vorig jaar.
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Bestuurlijke activiteiten

De beheercommissie heeft 11 maal overleg gehad in 2017. 

Dit jaar is er een beleidsplan gemaakt die ons moet ondersteunen hoe wij DraGor de komende jaren 
als startgemeenschap willen laten groeien. Dit beleidsplan moet antwoord geven op de vragen die er
binnen de startgemeenschap spelen. Zoals wat zijn de sterke punten van de startgemeenschap en 
wat zijn de zwakte punten van de startgemeenschap.

Ook is er dit jaar weer aandacht besteed om een aantal leden een EHBO-cursus te laten volgen met 
als aanvulling de cursus zwemmend redden voor zwembaden. Er zijn zes nieuwe leden die deze 
cursussen nu hebben gehaald. 

Om te voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan jeugd, en vanuit een stukje wettelijke 
verplichting, is ervan uit de commissie op aangestuurd dat alle leden boven de 16 jaar oud de cursus
verantwoord alcohol schenken volgen. Deze cursus is nu door alle leden ouder dan 16 jaar gedaan.

Ook is er dit jaar weer veel aandacht besteed aan het opzetten van een jeugdplan waarin staat hoe 
de jeugd zich zou moeten ontwikkelen qua vaardigheden op een bepaalde leeftijd. Dit zou ervoor 
moeten zorgen dat de jeugd makkelijker kan doorstromen naar de senioren. Naast een jeugdplan is 
er dit jaar ook gewerkt aan het trainingsplan voor de Heren en de Dames.

Leden

In 2017 is er bij de heren weer een kleine stijging te zien. Bij de dames is het ledenaantal, ten 
opzichte van vorig jaar, stabiel. Bij de jeugd is een kleine afname te zien.

Jaar Heren Dames Onder 18 jaar Onder 12 jaar

2010 55 32 22 0

2011 46 24 18 3

2012 41 19 23 4

2013 45 20 20 5

2014 44 13 18 12

2015 41 12 15 14

2016 39 12 15 15

2017 43 13 13 13

Tabel 2 - Ledenverloop

Activiteiten

De evenementencommissie van WSG DraGor, die samenvalt met de Sponsorcommissie, organiseert 
het hele jaar door diverse evenementen zoals de Grote Club Actie, de Jeugd Sponsoractie van de 
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Poiesz, chocolade paaseieren actie, en een oliebollenactie. Tevens heeft WSG DraGor in december 
2017 het Winterstopfeest georganiseerd.

Op 21 januari 2018 is er voor het eerst het winter waterpolo toernooi georganiseerd in Drachten. Dit 
toernooi voor de jeugd o11 en o13 is georganiseerd Door de 4 ‘grote’ verenigingen in Friesland, nl: 
Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Drachten. In totaal waren er 60 deelnemers en ongeveer 40 
vrijwilligers actief deze dag. Voornaamste doelstelling van dit toernooi was om samen een leuk en 
gezellig bezig te zijn met de leukste sport die er bestaat. Als hoogte punt was er een meet & greet 
met Lars Reuten, oranje international!

Om extra leden te werven hebben in samenwerking met het sportbedrijf een 6 weekse waterpolo 
cursus georganiseerd. Voor deze organisatie zijn er flyers uitgedeeld op basisscholen en is er 
geadverteerd op facebook. Uiteindelijk zijn er 8 kinderen die zich voor deze cursus hebben 
opgegeven.

Website

Ook is er dit jaar hard gewerkt om een nieuwe website voor DraGor op te zetten. Deze website is 
sinds 1 januari online gegaan en moet er voor zorgen dat leden en toekomstige leden alle informatie 
op een centrale plek kunnen vinden. Ook willen wij met behulp van deze website meer 
naambekendheid creëren om uiteindelijk meer leden te kunnen werven.

Samenwerking

De in 2015 geïnitieerde samenwerking met de Regionale Waterpoloschool (RWPS) Heerenveen heeft 
zich dit jaar voornamelijk geuit op technisch niveau. Onze jeugdtrainers en –coördinator hebben 
regelmatig contact met hun collega’s in Heerenveen. Daarnaast zijn onze jeugdtrainers actief 
betrokken bij de zondagochtend training van de RWPS in Heerenveen. Dit zorgt ervoor dat onze 
trainers (en daarmee ook de jeugd) worden blootgesteld aan bredere en sterkere technische en 
tactische kennis.

Kader

De waterpolo-afdeling heeft, naast de leden van de beheercommissie, nog verschillende kaderleden.

Sponsorcommissie

Naam Functie

Magchiel Groen Voorzitter van de Sponsorcommissie

Grote Clubactie

Allard de Vries Vicevoorzitter

Pieter Veenstra Oliebollenactie

Thea de Haan Feesten
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(tijdelijk inactief)

Ballenactie

Maaike de Boer Feesten

Ballenactie

Hans de Vries Vaste sponsoren

Dean Damstra Club van 50

Amarens Gaikema Jeugd Sponsoractie van de Poiesz

Tabel 3 - Samenstelling Sponsorcommissie

Afgevaardigden WSG DraGor in Kantinecommissie DZ&PC

Naam Functie

Thea de Haan

(tijdelijk inactief)

Voorzitster van de Kantinecommissie

Jelmer Groen Inkoop

Tabel 4 – Samenstelling Kantinecommissie

Trainers

Naam Functie

Onno Hoitinga Heren 1 en 2

Mark Cuperus Herenselectie

Astrid de la Fosse Dames 1

Folkert de Haan Dames 1

Wilko Bus Heren 4

Pepi Hoitinga Pupillen (o.11)

Tim Hoitinga Pupillen (o. 13)

Hylke de Haan Aspiranten (o. 15)

Tabel 5 - Trainers

Scheidsrechters

Er zijn dit jaar geen nieuwe scheids rechters bij gekomen.
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Jurysecretariaat

WSG DraGor heeft als stelregel dat iedereen van 16 jaar en ouder die competitie wil spelen, aan de 
competitiewedstrijden bijdraagt door om toerbeurt een taak uit te voeren bij die wedstrijden. Het 
bemensen van het jurysecretariaat is één van die taken en de leden dienen hiervoor een w-cursus te
volgen. Eind 2017 is er deze cursus gehouden wat ertoe geleid heeft dat er zeven leden bij zijn 
gekomen die ingezet kunnen worden voor jury taken.

(Assistent-) Trainers

WSG DraGor regelt in ieder geval voor de jeugdteams team(bege)leiders, seniorenleden of ouders 
van jeugdleden.

Begeleider en trainers van de aspiranten is Hylke de Haan. Hylke de Haan is tijdens de wedstrijden 
de hoofdcoach. Team manager is Michiel Schrier

Bij de pupillen o.13 en o.11 is Tim Hoitinga de hoofdtrainer. Zelf geeft Tim training aan o.13 en 
coacht deze groep tijdens de wedstrijden. De teammanager is Peter Berendsen. Daarnaast wordt 
Tim op maandag ondersteunt door Pepi Hoitinga en zijn er op maandag en donderdag regelmatig 
spelers van H1 en D1 die komen assisteren bij de trainingen.

Dit jaar hebben Hylke de Haan, Wilko Bus en Johannes Annema de cursus assistent trainer 2 
gevolgd. 

Competitie

Zoals bekend loopt de competitie tot mei en start vervolgens in september weer. Over 2017 hebben 
we dus een resultaat voor de competitie 2016-2017 en, voor het gemak, geven we de huidige stand 
van zaken over de competitie 2017-2018.

Resultaten

De competitie 2016-2017 is afgesloten met de volgende resultaten:

Team Klasse Positie Opmerkingen

Pupillen District Tweede Klasse C (<13) 4 van de 4 Extra team volgend seizoen (2017-
2018)

Aspiranten District Tweede Klasse A (<17) N.v.t. Met dispensatie gespeeld

Dames District Eerste Klasse A 11 van de 12 Handhaving

Heren 1 Bond Tweede Klasse B 11 van de 11 Degradatie

Heren 2 Bond Reserve Tweede Klasse C 11 van de 12 Degradatie

Heren 3 District Tweede Klasse A 8 van de 12 Handhaving

Tabel 7 – Resultaat competitie 2016-2017
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Huidige stand

In 2017 is er weer een herenteam bij gekomen dat vorig jaar moest worden opgeheven omdat er 
toen te weinig leden waren voor vier volwaardige Heren teams (dus met voldoende wissels). De 
stand per 15 maart 2017 is als volgt:

Team Klasse Positie Opmerkingen

Heren 1 Bond Derde Klasse C 3 van de 12

Heren 2 District Tweede Klasse A 5 van de 8

Heren 3 District Tweede Klasse B 5 van de 7

Heren 4 District Tweede klasse C 7 van de 8

Dames 1 District Eerste Klasse A 4 van de 7

Aspiranten 
(o.15)

District Eerste Klasse A (Gemengd) 5 van de 11

Pupillen 1 (o.13) District Eerste Klasse A (Gemengd) 2 van de 5

Pupillen 2 (o.13) District Tweede Klasse A 
(Gemengd)

Nog niet gespeeld

Pupillen (o.11) District Eerste Klasse B (Gemengd) 2 van de 6

Tabel 8 – Huidige stand competitie 2017-2018

Financieel

Voor de tweede keer op rij hebben we het jaar positief afgesloten. In 2016 moesten we nog het 
negatieve saldo van 2015 wegwerken. Doordat we nu opnieuw een positief saldo hebben kunnen we 
een eigen spaarpotje opbouwen. DZ&PC heeft inmiddels ook geen schulden meer waardoor &nu ook 
kan beginnen met het opbouwen van een spaarpotje.

Er zijn veel acties uitgezet waardoor er extra inkomsten zijn gegeneerd. Ook is er een kleine stijging 
te zien in de binnengekomen contributie. Helaas was de opbrengst uit de kantine tegenvallend. In 
2018 hopen we dat dit weer toeneemt door de kantinecommissie uit te breiden. 

Sponsoring

In 2013 zijn alle sponsorcontracten geëindigd en niet verlengd. Inmiddels is hiervoor een beleid 
opgezet waarvoor het makkelijker zou moet worden om eventuele sponsors aan de club te gaan 
werven. Gezien dit nog steeds wel een lastige opgave is heeft de sponsorcommissie ook gekeken 
naar andere opties. Een van deze optie is de Club van 50 die momenteel al negen sponsors heeft.
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Jaarverslag Wedstrijdzwemmen

Zwemcommissie

Bij de start van het nieuwe seizoen heeft er een wisseling plaatsgevonden in de samenstelling van 
de zwemcommissie. Michiel de Vries en Steven Smit hebben afscheid genomen, Marisca Brockman 
en Johnny Buze zijn toegetreden. Johnny heeft het penningmeesterschap overgenomen van Michiel. 

Omdat veel zaken niet op papier staan, dit voor veel onduidelijkheid zorgt, zijn we begonnen een en 
ander goed vast te leggen. Dit zorgt voor veel extra werk maar levert hopelijk duidelijkheid en 
transparantie op.

Leden

Het ledental blijft nagenoeg gelijk. Om het badwater dat we als afdeling graag beschikbaar willen 
stellen aan de zwemmers te kunnen bekostigen is dit aantal leden te weinig. We gaan daarom 
voorstellen de contributie te verhogen. 

Trainers

Rinze Smit is onze hoofdtrainer. Het blijkt moeilijk extra trainers aan te trekken. Dit legt een hoge 
druk bij de huidige groep trainers. Wel zijn er nu een aantal die de trainerscursus 2 of 3 volgen. Hier 
zijn we blij mee.

Prestaties

Onze zwemmers doen mee aan Nederlandse en Regionale kampioenschappen. Daar zwemmen ze 
mee in de top 10. 

Verder zwemmen we in de A-klasse en zwemt er een groep met ISIS in de D-competitie.
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Jaarverslag Zwemmend redden

Het Zwemmend Redden wordt gestuurd vanuit de Binnencommissie die op zijn beurt weer valt 
onder het bestuur van de Reddingsbrigade Drachten.

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de jeugdafdeling Reddingsbrigade Drachten, de leden die lid zijn
van DZPC 

De Jaardoelstellingen van de brigade hebben deels betrekking op de jeugdopleiding en komen voort 
uit de visie (de doelstelling die centraal staat waaromheen de organisatie is opgebouwd) en de 
missie (doelstellingen voor de lange termijn. In dit jaarverslag geven wij inzicht  in welke 
doelstellingen , betrekking hebbende op de jeugd, behaald zijn en op welke manier, en welke niet 
(helemaal) behaald zijn en wat de reden daarvan is.

Tot juli 2017 behartigde de Binnencommissie de belangen van jeugdleden, sinds de reorganisatie 
van de organisatiestructuur van de Reddingsbrigade wordt dit gedaan door de Opleidingscommissie. 
De samenstelling van die commissie ziet er als volgt uit:

Samenstelling en taakverdeling Opleidingscommissie

Voorzitter: Wout Raap

Hoofdtrainer: Lennard Haze

Zwembadzaken: Sietze Weening

Externe Opleidingen Hedwig Beumer

Ylse Huizinga

Duikopleidingen Robert Jan Wertien

Buitentrainingen Richard Hansen

HBO en WHV opleidingen Rudy Achttien

Marjoke Hoekstra (tevens examencoördinator)

Evaluatie Doelstellingen 2017

Het in 2017 professionaliseren en uitbreiden van de opleidingen die wij binnen onze Reddingsbrigade
aanbieden aan leden en niet-leden/ organisaties

We mogen ons de laatste jaren verheugen op positieve beoordelingen van het niveau van onze 
recreatieve opleidingen (de zwemopleidingen in het zwembad). Ook dit jaar hadden we een 
slagingspercentage van 100% en was de examencommissie enthousiast over het niveau van onze 
examenkandidaten. Dit is een compliment aan onze kandidaten, maar zeker ook aan de trainers. De 
leergierigheid en bereidheid binnen de trainersgroep om (o.a. middels trainerstrainingen en 
trainersbijeenkomsten) de nieuwe ontwikkelingen te volgen en te implementeren is één van de 
succesfactoren waardoor dit resultaat behaald wordt.
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Het in 2017 handhaven en verder uitbreiden van een vereniging waarbij saamhorigheid en 
gezelligheid tussen alle leden centraal staat en nieuwe leden hun weg vinden naar onze vereniging.

Er zijn in 2017 een aantal activiteiten georganiseerd. Een heel aantal jeugdleden (en iets oudere 
jeugdleden) namen deel aan een geslaagd kampeeruitje. Ook in het zwembad zijn weer een aantal 
speciale activiteiten georganiseerd. Het vriendjes-vriendinnetje zwemmen, de zwarte Pietentraining, 
de waktrainingen, de trainingen waarbij er een stormbaan in het zwembad werd gelegd zijn een 
aantal van deze speciale trainingen

De traditionele buitentrainingen en barbecue vielen goed in de smaak . 

We anticiperen op acties die betrekking hebben op het aantrekken van nieuwe jeugdleden, zoals de 
schoolsportweek. Vanuit deze acties zijn een aantal nieuwe leden ingestroomd.

Middels nieuwsbrieven en e-mails worden de contacten met de jeugdleden en hun ouders 
onderhouden. Daarnaast is de hoofdtrainer iedere week in het zwembad en onderhoudt contacten 
met ouders.
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Jaarverslag Jeugd

In 2017 was er voor het eerste hele jaar een bestuurslid met portefeuille jeugd. DZ&PC wil met de 
invulling van deze portefeuille meer aandacht geven aan de jeugd en daarmee de groei van DZ&PC 
stimuleren.

De afdeling jeugd heeft zich ten doel gesteld:

1. De jeugd van Smallingerland kennis te laten maken met DZ&PC

2. Zwemeducatie te bevorderen

3. Een verbindende factor te zijn tussen de afdelingen

1. Er is gezorgd voor nieuw promotiemateriaal. Dit wordt verspreid op plekken waar jeugd komt 
en uitgedeeld bij evenementen als het schoolzwemtoernooi en de zwemvierdaagse.

2. Er is een nieuwe activiteit gestart; de Superspetters, gestart met groep van 5 kinderen. Het 
bekendmaken van deze groep leidde tot nieuwe aanmeldingen, zodat er in 2018 weer een 
groep Superspetters kan starten.

3. 4 tot 5 maal per jaar is er een jeugdtrainersoverleg. Dan komen de jeugdtrainers van alle 
geledingen bij elkaar en worden zaken besproken die DZ&PC-breed zijn en worden er op 
afdelingsniveau informatie en hulpvragen uitgewisseld.

Anita de Haan is de trainer voor de (non-wedstrijd jeugd) en wordt geassisteerd door Stefan van 
Teijlingen. De afdeling jeugd recreatief heeft vanouds ook snorkellessen, dit wordt in een 3-tal 
niveaus geïnstrueerd. Op dit moment worden geen lessen gegeven in Wereldzwemslagen. Het 
reddend zwemmen wordt uitgevoerd door onze zustervereniging, de Redding Brigade Drachten en 
wordt op donderdagavond uitgevoerd en geïntegreerd in de opleidingen van de Redding Brigade 
Nederland.

Het oude Zwem ABC werd in de loop van het afgelopen seizoen langzaam omgezet in de nieuwe 
opleidingsvorm (SuperSpetters).

Snorkelen 1

Hier hebben we 4 leerlingen

Snorkelen 2

Hier zijn er 2 zwemmers actief

Snorkelen 3

En op het hoogste niveau hadden we 2 zwemmers, waarvan er 1 al weer geslaagd is
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Proefzwemmers

Verder krijgen we ook regelmatig kinderen die het een en ander willen uitproberen en dan 
bijvoorbeeld snorkelen maar ook reddend zwemmen, willen uitproberen Op dit moment hebben we 3
proefzwemmertjes. 

Huidige groep SuperSpetters

Groep 1: 5 leerlingen.

Woensdag 17:15 tot 18:00 en zaterdag 8:15 tot 9:00.

We zijn nu in periode 6 bezig, De leerlingen doen goed mee. Vinden het ook erg leuk.

Nieuwe groep SuperSpetters

Groep 3: 3 leerlingen ingeschreven (op 1/4/2018)

Dinsdag 17:15 tot 18:00 en op zaterdag van 09:00 tot 9:45

De nieuwe groep start op dinsdag 10 april 2018.
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Financieel jaarverslag

In september 2017 was het zover, voor het eerst in meer dan 7 jaar stond DZ&PC een tijdje niet rood
op de lopende rekening! Voor mij het gevoel dat mijn taak volbracht was. Om onder andere die 
reden heb ik aangegeven dat ik zal stoppen als penningmeester. Ik kan terug kijken op een periode 
waarin we met de vereniging weer de juiste financiële koers zijn gaan varen en daar ben ik 
persoonlijk best trots op. 

2017 was niet het beste en makkelijkste financiële jaar. We zijn beland in een situatie dat we veel 
dingen al goed hebben geregeld en dat we weer vooruit willen kijken. Dat is begrijpelijk na een 
aantal financieel zware jaren waarin niks kon. Echter moeten we blijven waken dat we het geld niet 
uitgeven voordat we het binnen hebben. 

Net als vorig jaar is ook in 2017 de RES in ledenaantal afgenomen. Dit heeft een grote invloed op de 
gehele vereniging. Om voor alle leden het zwemmen betaalbaar te houden zullen we extra aandacht
moeten besteden aan het werven en behouden van leden.

Financieel gezien hebben we niet voldaan aan de begroting. Waar we een verwacht resultaat hadden
van € 15.250,- is het resultaat  over 2017 € 10.901,45. Ondanks dat dit lager is dan begroot, moeten
we ons realiseren dat het hebben van een positief resultaat ons weer een gezondere vereniging 
maakt dan dat we vorig jaar waren.

Terugkomend op mijn vertrek als penningmeester. In de ALV van april 2018 zal een kandidaat 
penningmeester voorgedragen worden. Het idee is dat ik nog een half jaar actief blijf als 
penningmeester zodat er een warme overdracht van informatie kan plaatsvinden. Tevens zal 
komend half jaar gebruikt worden om het toekomstige financiële beleid op te stellen en vast te 
leggen. Bij de ALV in het najaar zal ik vervolgens aftreden.
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Overhead
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Verklaring en toelichting op de resultatenrekening van het bestuur:

Inkomsten bestuur

80000 verleende kortingen: Inmiddels worden er geen kortingen meer verleend.

90042 opbrengst acties: Opbrengsten van club brede acties.

90050 Bondscontributie: Betreft de extra inning in januari.

90055 Drukwerk: Betreft doorbelasting kopieerkosten.

90058 Vrienden DZ&PC: Betreft de € 10 en € 20 leden van DZ&PC.

Uitgaven bestuur

40031 Afdracht Bonden: Bondsafdracht, voor zover niet aan afdeling toe te rekenen is.

40033 Drukwerk: Betreft kopieerapparaat.

40035 Automatiseringskosten: Betreft boekhoud + ledenadministratiepakket

40036 Telefoonkosten: Telefonie + internet clubhuis

40037 Cursuskosten: Betreft kosten vertrouwenspersonen.

40043 Kosten clubhuis: Voornamelijk elektriciteit.

40044 Bankkosten: Voornamelijk roodstand bij de bank (rente dus).

40066 Kosten acties: Kosten van club brede acties.

Omzet Kantine

90907 Omzet kantine: Betreft de inkomsten uit de kantine

90908 Afdelingsfacturen: Betreffen de doorbelasting aan afdelingen van werkelijk verbruik.

Uitgaven kantine

40979 Inkoop diversen: Betreft alle inkoop van de kantine.

Overige toelichting

Verantwoordelijkheid op onder/overschrijdingen op afdelingsposten, ligt bij de afdeling zelf, de 
posten zijn wel beoordeeld door de kascommissie op juistheid. 

Overhead

Het gehele overhead bedrag is lager dan begroot, wat een gunstige uitwerking heeft voor elke 
afdeling. Daarbij is wel de werkelijk gemiddelde aantal leden gebruikt in plaats van de aantallen 
opgenomen in de begroting. Dit omdat anders de RES onevenredig belast wordt.
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Balans 31 december 2017
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Begroting 2018

Voor u ligt de begroting 2018. De begroting is ondanks wat moeilijkheden toch weer sluitend. Door 
de doorzettende daling in aantal leden bij de RES groepen, worden de overheadkosten over minder 
leden verdeeld. Dit is wel een zorgelijke ontwikkeling.

De afdeling wedstrijdzwemmen heeft door stijgende kosten er voor gekozen een 
contributieverhoging van € 2,50 per lid per maand door te voeren. Hierover zal in deze ALV een 
stemming plaatsvinden.

In 2018 zijn we op een negatief banksaldo na, ‘schuldenvrij’, een prachtig resultaat waar de laatste 
jaren veel werk voor is verzet. In de begroting is de post ‘aflossing schuld’ vervangen door de post 
‘opbouw eigen vermogen’. Voor 2020 streven we naar een financiële buffer van € 25.000,00. Dit 
bedrag kan met de huidige begrotingsdiscipline zonder extra (financiële) inzet behaald worden. 
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Huisregels

Het bestuur heeft deze ALV geen voorstel tot aanpassing van de huisregels.


