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Het vertrouwen in het Dagelijks Bestuur is blijkbaar groot binnen Aquarijn gezien het aantal 

aanwezigen tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 november. 

Met een ledenaantal van ruim 500 en geen enkele afmelding zou je meer gegadigden verwachten op 

zo’n avond.  

Maar goed, het werd een korte en bondige vergadering. 

 

Na de opening van de vergadering door de voorzitter, Kees van Rooijen, was het tijd om Rob Bloem 

te bedanken voor zijn inzet als penning meester van Aquarijn. Rob heeft als penningmeester 

Aquarijn door een, financieel, moeilijke periode geleid. De financiële positie van Aquarijn is onder 

Rob stevig verbeterd. Rob maakte duidelijk dat er gekort moet worden op diverse uitgeven, denk 

bijvoorbeeld aan badwater en vrijwilligersvergoedingen. Rob mocht een bon en een boeket in 

ontvangst nemen. 

Deze avond werd ook de Vrijwilliger van het seizoen 2014-2015 gehuldigd, Alice van den Heuvel. 

Alice is lesgeefster bij Opleidingen maar daarnaast doet ze veel meer. Ze heeft zitting in de 

commissie Opleidingen. Is lid van de kascommissie en heeft in die functie het Bestuur regelmatig 

van goede adviezen voorzien. Met name ook in die moeilijke financiële periode voor Aquarijn.  

Alice kreeg uit handen van de voorzitter een bos bloemen, een oorkonde en een metalen naamplaat. 

Toen de voorzitter van plan was over te gaan op de meer serieuze zaken van deze avond werd hij 

onderbroken door Leonie Heemstra, voorzitter van de commissie Opleidingen.  

Buiten de voorzitter om had het Algemeen Bestuur besloten Kees van Rooijen de Toon van Haren 

Memoriaal te overhandigen. Deze memoriaal wordt uitgereikt aan die sporter/vrijwilliger van 

Aquarijn die zich op een of andere wijze heeft gemanifesteerd voor zichzelf, de zwemsport en 

voor Aquarijn. Met name voor Aquarijn heeft Kees zich bijzonder ingezet. Door zijn externe 

contacten, Sportraad Nieuwegein, KNZB, Kring Utrecht, Gemeente Nieuwegein, Sportcafé, NV 

Sportinrichtingen Nieuwegein e.d. heeft Kees de zwemvereniging Aquarijn onder de aandacht 

gebracht van een ieder die het moest weten. Kees ontving ook een bos bloemen, een oorkonde en 

een metalen naamplaat. In zijn dankwoord gaf, een duidelijk verraste, Kees aan dat hij dit niet 

alleen doet en gelukkig regelmatig een beroep kan doen op de vele vrijwilligers binnen Aquarijn.  

 

Het is tijd voor de Begroting 2016. Op Opleidingen na hebben alle commissies op nul begroot. 

Alleen Opleidingen laat een positief saldo zien. Bij Wedstrijdzwemmen is een bedrag aan ‘extra 

inkomsten’ begroot om ook op nul uit te komen. Wedstrijdzwemmen zal dit wel waar moeten maken. 

Juni 2016 zal het financiële plaatje nader bekeken worden binnen Wedstrijdzwemmen.  

De contributie voor 2016 is bij twee commissies iets verhoogd, Synchroonzwemmen en 

Wedstrijdzwemmen. De overige commissies hebben er voor gekozen geen verhoging toe te passen. 

Zowel de Begroting 2016 als de Contributie 2016 worden vastgesteld.   

 

De voorzitter geeft toelichting over zijn plannen om een werkgroep Beleid op te richten. Het 

beleidsplan dateert van 2012 en er moet gekeken worden of er aanpassingen nodig zijn. Ook wil 

Kees weten in hoeverre de commissies wat met het beleidsplan hebben gedaan.  

Mocht je dit lezen en mee willen denken over bovenstaande laat mij dit weten; 

secretariaat@aquarijn.nl Ook als je de begrotingstukken alsnog wilt inzien kun je mij mailen. 

 

Theo Heemstra 

Secretaris zwemvereniging Aquarijn 
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