
Kort verslag Algemene Voorjaar Ledenvergadering 

 

Woensdag 18 april was de Voorjaar Ledenvergadering van Aquarijn. Belangrijkste 

agendapunt op deze avond was toch wel de Jaarrekening 2017. Maar we beginnen bij het 

begin.  

De voorzitter, Rens Wisselo, was blij met de opkomst deze avond. Hij gaf aan dat het 

Bestuur de komende weken gaat kijken naar de nieuwe privacy wetgeving die 25 mei in 

moet gaan, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de 

hand van een stappenplan van de KNZB gaan we kijken wat er nog gedaan moet worden.  

Tevens deelt Rens mee dat Aquarijn met SportID overleg heeft gehad over 

samenwerking en dat er een aanbod ligt van Merwestein om de zichtbaarheid van 

Aquarijn verder te vergroten in de Brasserie. 

 

Met het tekstuele Jaarverslag 2017 in de hand liet Rens het jaar 2017 nog even de 

revue passeren.  

- Opleidingen heeft enkele drukke jaren achter zich wat betreft de Licentie 

Zwem-ABC. Daarbij was de opleiding van het kader een belangrijk punt. Dit 

resulteerde in 2017 tot het verkrijgen van de beoogde licentie.  

- Bij Synchroonzwemmen draait alles weer op rolletjes na een wat interne 

probleempjes aan het einde van het seizoen 2016-2017. 

-  Bij Waterpolo draait het als een tierelier. Voor het komend seizoen zal er extra 

badwater nodig zijn om alle teams te kunnen laten trainen. Afgelopen jaar heeft 

WP veel gedaan om vrijwilligers te binden aan de club. 

- Na enkele gesprekken met de ouders van leden van Wedstrijdzwemmen is er toch 

een nieuwe commissie gekomen. Het Dagelijks Bestuur is en gaat nog verder in 

gesprek met de commissie WZ om een en ander goed geregeld te krijgen.  

 

Bij het verwerken van de jaarcijfers 2017 kwam de penningmeester, Kees van Rooijen, 

een foutje tegen in de jaarrekening van 2016. Een rekening van badwater was niet juist 

verwerkt. Het resultaat over 2016 blijft alsnog positief.  

Ook de Jaarrekening 2017 laat een positief saldo zien. Hoewel WZ een verlies heeft 

geleden dat groter is dan begroot hebben andere commissies dit op kunnen vangen. Het 

verlies van WZ viel groter uit door een lager aantal leden en inhuur van extra badwater 

buiten Merwestein. Dat zal dit jaar anders moeten.  

De balans laat een eigen vermogen zien dat voldoende is om het komende jaar eventuele 

noodscenario’s op te kunnen vangen. In het eigen vermogen is ook alvast een plekje 

ingeruimd voor het 50-jarig jubileum van Aquarijn in 2021. 

Van de kascommissie is alsnog een verslag ontvangen voor de jaren 2015 en 2016. Aan de 

hand van dit verslag werd het Bestuur alsnog decharge verleent voor het gevoerde 

beleid in 2015 en 2016. Voor 2017 moet de kascommissie nog bijeen komen. In de  

Najaar Ledenvergadering, 14 november 2018, zal dan alsnog decharge kunnen worden 

verleend voor het gevoerde beleid in 2017.  
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