
 

 

Jaarverslag bestuur 2014 

 

Voorwoord 

 

Voor het jaar 2014 volgt hier het jaarverslag van het bestuur van zwem- en waterpolovereniging 

Deltasteur. We zijn erg blij met de uitbreiding van het bestuur met opnieuw enthousiaste kandidaten. 

 

Bestuurszaken 

 

Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: 

- Han de Rooi (voorzitter) 

- Peter Harsevoord (penningmeester) 

- Gerjan Wezenberg (secretaris) 

- Henrietta Schutte (notulist) 

- Gerard Welten (voorzitter zwemmen) 

- Martijn Karel (voorzitter waterpolo) 

- Margreet Smit (voorzitter activiteitencommissie) 

- Rita de Man (voorzitter PR, eind 2014 toegetreden)  

 

Het  dagelijks bestuur vergaderde maandelijks, iedere eerste dinsdag van de maand. Naast deze 

reguliere vergaderingen kwam het bestuur ook incidenteel bij elkaar. Voor het dagelijks bestuur zijn wij 

nog op zoek naar extra leden. Zo is de functie vicevoorzitter vacant en wij voegen graag één werkend 

lid toe aan het dagelijks bestuur.  

 

Onderstaande thema’s en activiteiten zijn onderwerp van overleg geweest in verschillende 

samenstellingen en contacten met andere partijen. Daarnaast heeft het bestuur zich voornamelijk 

bezig gehouden met het aansturen, ondersteunen en controleren van de diverse commissies.  

 

- Nieuw zwembad de Steur; locatie, samenwerking met duikvereniging,  

- Huurovereenkomst zwembad Sonnenberch 

- VOG verklaring / vertrouwenspersoon; 

- Reserveringen beide zwembaden; 

- Overleggen met Sportfondsen (huidige exploitant zwembad de Steur); 

- Hervormingsbeleid/bezuinigingen; 

- Sportlink (nieuwe software voor de ledenadministratie en de boekhouding) 

- Sponsoring  

- Communicatie  

 

Overleg met m.b.t. het nieuwe zwembad / Prinsen 

 

Nieuw Zwembad Kampen 

Afgelopen jaar hebben wij incidenteel met de klankbordgroep / gemeente gesproken over het nieuw te 

bouwen zwembad. De gemeente is inmiddels gestart met bouwrijp maken van het terrein waar het 

nieuwe bad gebouwd wordt. Ook is de exploitant van het zwembad bekend. Sportfondsen gaat vanaf 

2 januari 2017 de exploitatie verzorgen. Wat voor gevolgen dit voor ons heeft is op dit moment nog 

niet te zeggen. Vijf bouwkundige aannemers zijn inmiddels in de race om het nieuwe zwembad te 

bouwen.  

Naast overleggen met de klankbord groep heeft het bestuur diverse bijeenkomsten en 

raadsvergaderingen bijgewoond dit betrekking hebben op het nieuw te bouwen zwembad. Samen met 

De Oester strijden wij nog steeds voor een eigen ruimte in de nabijheid van of in het nieuw te bouwen 

zwembad. Met het schrijven van dit jaarverslag hebben wij nog steeds geen definitief akkoord dat wij 

deze eigen ruimte krijgen. In april zit het bestuur weer om tafel met de klankbordgroep en gemeente.  



 

 

 



 

 

Sonnenberch 

Afgelopen december hebben wij een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de nieuwe exploitant 

van zwembad Sonnenberch. Beide partijen hebben water bij de wijn moeten doen. Met deze nieuwe 

overeenkomst trainen wij de komende jaar in IJsselmuiden.  

 

Leden mutaties: 

Het leden aantal is in 2014 is iets teruggelopen: 522 in 2014 om 536 in 2013. Over het hele jaar 

hadden wij 696 leden. Hiervan hebben 174 leden zich weer afgemeld. De meeste afzeggingen 

hebben plaatsgevonden bij het sterrenplan. De overige afdelingen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het 

aantal vrijwilligers is in 2014 gestegen naar 62. Dit waren er 54 in 2013.  

 

Petra van Staverenbokaal 

In 2014 is de Petra van Staverenbokaal uitgereikt aan Henri Kragt .  

 

IJsselmuiden, maart 2015   Gerjan Wezenberg 

 


