NOTULEN VAN DE 37E LEDENVERGADERING VAN DELTASTEUR D.D. 29-04-2021

Aanwezig via Teams: Rene Beens, Joop van Dijk, Mike Bennink, Erik van Dijk, Stephan Lokhorst,
Margriet van de Bosch, Arenda Braakman, Peter Harsevoord en het bestuur
Afmelding : Gerjan Wezenberg en Erika Boogaard
Welkom door Gerard Welten
1. Opening en agenda vastgesteld
2. Uit de vorige vergadering geen openstaande vragen meer. Voor wat betreft de aanbesteding
zullen de huidige tarieven gehandhaafd blijven , we leveren misschien wel de donderdagavond in bij
een eventuele nieuwe exploitant. Dit wordt pas in januari 2022 bekend.
3. Voor de laatste gemeenteraad hebben we een stuk uitgezonden aan de gemeenteraad om ons
standpunt te benadrukken.
4. Notulen verder geen opmerkingen
5. Versterking en vacatures bestuur. We zijn al een paar jaar op zoek naar een secretaris voor het
bestuur. Tevens zoeken we een voorzitter voor de zwemafdeling omdat Gerard met deze functie
stopt na de zomervakantie.
6. Jaarverslag zwemmen. Sinds 1 januari 2021 is Stephan Lokhorst weer terug als hoofdtrainer,
Dinand Schutte voor de junioren en Marleen Weltenvoor de minioren selectie. Er is nog wel wat
gezwommen maar natuurlijk niet veel. Er zijn echter nog wel wat clubrecords gebroken.
Stephan is mede bezig geweest aan een beleidsplan wat loopt t/m 2025.
We hopen dit zo snel mogelijk te delen met de ouders en zwemmers.
Tevens is Henri Kragt nu de coördinator van het zwemmen geworden.
Er zijn nog vacatures voor penningmeester en voorzitter bij de zwemcommissie.
7. Jaarverslag waterpolo. Competities vroegtijdig stilgelegd eind seizoen 2019/2020. In 2020/2021
hebben alle teams 1 of 2 speelrondes kunnen spelen.
Er is een nieuwe penningmeester benoemd, Dico Eenkhoorn want Reinier van Belle kon het niet
meer combineren met zijn werk.
Hierna heeft Dennis ons verteld over het beleidsplan wat de waterpolo heeft gemaakt voor 20202025.
8. Jaarverslag penningmeester. Positief resultaat is direct gevolg van corona.
Corona gevolgen 10.544 en resultaat 2020 is 8047 dus strikt genomen is het resultaat -2497.
De Steur werkt echt op basis van reservering, Sonnenberch op basis van afname. De post badhuur
hebben we echt afgenomen afgelopen jaar.
9. en 10.Verslag kascommissie: Joop heeft samen met Peter van Gelder de zaken bekeken en we
danken Theo weer voor zijn inzet in het afgelopen jaar. Nieuwe kascommissie wordt Peter van
Gelder en Gerrie Metselaar, en het reservelid wordt Peter Harsevoord.

11. Begroting komend jaar en 2022. Er is uitgegaan van normale omstandigheden, dat we als
vereniging volop in beweging zijn. Toch is het de vraag hoeveel er gesport kan worden, wat gebeurt
er met de leden aantallen en welke financiële gevolgen dit zal hebben.
12 Rondvraag: Gerjan Wezenberg, het genoemde bedrag is 4000 overheid, 750 uit het groot burger
weeshuis en nog een paar posten.
2. De post badhuur is nog wel degelijk gebruikt.
3. Het bedrag in de plus gaan we gebruiken voor de komende jaren om financieel gezond te blijven
met eventueel een stukje buffer. Wellicht als we weer kunnen zwemmen willen we eventueel trainen
in de zomervakantie ter compensatie. We willen wel iedereen in de vereniging de gelegenheid geven
om van deze eventuele situatie gebruik te maken. Dit was ook een vraag van Joop van Dijk.
Tevens had Gerjan nog een paar vragen schriftelijk gesteld en deze zullen door Gerard Welten na de
vergadering via mail beantwoord worden.
13. Hierna werd de vergadering door Gerard gesloten.

