
U I T N O D I G I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 AGENDA

Aan: Alle leden (ouder dan 14 jaar)
Ouders/verzorgers van jeugdleden
Donateurs

Namens het Bestuur van de vereniging ‘De Eindhovense Watervrienden’
nodig ik u van harte uit voor de:

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Dé gelegenheid om mee te denken en te praten over het afgelopen jaar, 
maar vooral over de toekomst van onze vereniging.

De vergadering wordt gehouden op:  Vrijdag 27 maart 2020

De vergadering wordt gehouden in sporthal ‘De Vijfkamp’, in de kantine van 
korfbalvereniging DSC.

Adres:          Vijfkamplaan 5, 5652 PK te Eindhoven
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Na afloop:   Leuke loterij en bijpraten onder het genot van een drankje en een 

bitterbal.

Ik zie u graag allemaal op 27 maart 2020 op deze belangrijke vergadering!

Jeroen van der Meulen
Voorzitter

1. Huldiging leden en functionaris 
van het jaar

2. Opening door de Voorzitter
3. Mededelingen/afmeldingen en 

post
4. Verkiezing stembureau (indien 

nodig)
5. Vaststelling notulen Algemene 

Ledenvergadering 2019
6. Verslag van het Bestuur -

Jaarverslagen:
• Secretaris (inclusief beleid 

bestuur)
• ZwemTechnische Commissie 

(ZTC)
• Wedstrijdcommissie (WP)
• Synchrocommissie (SC)
• Jeugdcommissie (JC)
• PR Commissie
• Penningmeester

7. Verslag van de kascontrole-
commissie

8. Vaststelling van balans 31-12-
2019 en staat van baten & lasten 
2019

9. Contributies 2020
10. Vaststelling van de begroting 

2020
11. Beleid bestuur
• Situatie Tongelreep
• AVG
12.   Benoeming Bestuursleden
13.   Benoeming Kascontrole-
commissie
14.   Afvaardiging Sectievergadering 
NCS-Zwemmen en Bondscongres
15.   Rondvraag
16.   Sluiting
Aansluitend een gezellige loterij.
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Beste Watervriend(in),

Langs deze weg nodig ik namens het bestuur de leden, ouders/verzorgers van de jeugdleden en donateurs uit voor de 
algemene ledenvergadering op vrijdag 27 maart 2020, om 20:00 uur. De vergadering zal worden gehouden in 
sporthal ‘De Vijfkamp’, in de kantine van korfbalvereniging DSC. Adres: Vijfkamplaan 5, 5652 PK te Eindhoven.

Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur (financiële) verantwoording af aan de leden over het
afgelopen jaar. Dé gelegenheid om mee te denken en te praten over het afgelopen jaar, maar vooral over de
toekomst van onze vereniging! Om de druk- en verzendkosten te verlagen treft u de jaarverslagen aan in de
zwembaden en op onze website www.eindhovense-watervrienden.nl

Dit jaar staat onder andere de situatie rond Tongelreep op de agenda. Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad
ingestemd met de nieuwe plannen voor zwembad de Tongelreep. De sluiting van het golfslagbad en het buitenbad in
2016 had voor onze vereniging geen effect. In 2018 waren er nieuwe plannen. De aanbesteding mislukte echter. Er
was maar één aannemer bereid het zwembad te bouwen. Dat zou 20 miljoen gaan kosten. De gemeente had
daarvoor te weinig geld.

Eind 2018 stelde het Rijk 7,5 miljoen beschikbaar voor het zwembad, vanuit de Brainport Regio Deal. Daarmee zijn
nieuwe plannen gemaakt. Eind vorig jaar werd bekend dat we van 2000 m2 zwemwater in de huidige situatie zouden
gaan naar ca. 1500 m2 zwemwater. Het 5 baans 25 m bad zou plaats moeten gaan maken voor een 4 baans 25 m
bad. Daarnaast zou er wel een ‘Sportbad’ komen, evenals een recreatiebad en een ‘Spraypark’.
Ten opzichte van de mislukte aanbesteding zou er meer zwemwater komen. Ten opzichte van de huidige situatie nog
altijd minder (van 2000 naar 1500 m2). Daarnaast werd bekend dat er een overeenkomst was gesloten met de KNZB
en het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). De Tongelreep zou Eindhoven tot ‘zwemhoofdstad’ van
Nederland moeten gaan maken.
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Daarmee vormden de plannen voor de Tongelreep een bedreiging voor de huidige gebruikers van de Tongelreep.
Tijdens bouwwerkzaamheden zal niet gezwommen kunnen worden. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de
Eindhovense Watervrienden. Wij hebben gevraagd de bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk buiten het
zwemseizoen te laten plaatsvinden. Verder wordt het oppervlak zwemwater kleiner dan in de huidige situatie. Vraag
is of de verenigingen en recreanten daarmee nog voldoende zwemwater zullen hebben. Die vrees wordt versterkt
door de ontwikkeling van de Tongelreep tot Topsport-centrum voor zwemmen. Er is door de gemeente een
overeenkomst gesloten met de KNZB en CTO waarbij zij hebben uitgesproken al hun programma’s (paralympisch
zwemmen, waterpolo jongens / meisjes, lange baan zwemmen, schoonspringen, synchroonzwemmen) naar
Eindhoven te verhuizen en zich langjarig te verbinden aan de Tongelreep. Daarmee moet de Tongelreep uitgroeien
tot het onbetwiste centrum voor de zwemsport. Verder heeft de gemeente aangegeven dat in de uitwerking van het
landelijke Sportakkoord hier de ‘Zwemles van de toekomst’ ontwikkeld gaat worden. De gemeente ziet “kansen om
met de zwemverenigingen het ‘gezamenlijk organiseren’ van de zwemles verder te concretiseren.”
Ondanks dat we gedurende bijna heel 2019 druk met de gemeente in gesprek zijn geweest was het toch nodig om
actie te voeren voor behoud van voldoende zwemwater op passende tijden in de Tongelreep en het zwemstadion.

De acties zijn succesvol geweest, onder andere toezeggingen op zoveel mogelijk doorzwemmen tijdens de
verbouwing, passend water op passende tijdstippen, meer ruimte voor recreatief zwemmen, en een gezamenlijk
overleg om te kijken of de huidige geplande badindeling wel ideaal is. Dit jaar gaat de nieuwe aanbesteding starten.
De verwachting is dat eind volgend jaar een omgevingsvergunning verleend kan gaan worden, en dat de bouw dan
start in 2022.
Bij de vaststelling van de plannen voor de Tongelreep is toegezegd dat er een Klankbordgroep gaat komen, waaraan
de gebruikers mogen deelnemen.

Bestuur
Het bestuur heeft het afgelopen jaar met wisselende samenstelling gefunctioneerd, met maximaal 9 leden.
Marjolein Dohmen is bij de vorige Ledenvergadering benoemd tot Penningmeester en Ben Achterbergh tot Secretaris
(tijdelijk), waardoor het Dagelijks Bestuur compleet is gebleven. Ben Achterbergh treed deze jaarvergadering af, en
we hadden als een vacature voor een algemeen lid, en de vraag vanuit de PR voor meer ondersteuning.
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Of te wel, het bestuur heeft vacatures. Kandidaten voor deze en andere functies kunnen zich bij mij  melden. Mocht u 
geïnteresseerd zijn en/of vragen hebben omtrent de functies: Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-55783851 en per 
e-mail op:  voorzitter@eindhovense-watervrienden.nl. Wilt u gewoon een keertje komen kijken of het bestuur wat 
voor u is, dan kan dat altijd. Aan de jongeren in onze vereniging, je bent nooit te jong of te onervaren om in een 
bestuur te zitten. Daarnaast helpt de ervaring in het bestuur je vaak ook bij toekomstige carriere ontwikkeling. 

Elk jaar worden onze leden die in dit geval in 2019 jubileerden (25, 40 en 50 jaar) gehuldigd.

Tot slot een huishoudelijk mededeling: Mocht u op voorhand reeds vragen en opmerkingen hebben en/of punten op
de agenda willen zetten, dan wil ik u verzoeken deze vóór 13 maart 2019 via de secretaris (secretaris@eindhovense-
watervrienden.nl) of mijzelf in te dienen. Op die wijze kan het bestuur beter reageren op uw vraag en kunnen we de
andere leden via e-mail, Facebook en in de zwembaden op de hoogte stellen van eventuele agendawijzingen, of
onderwerpen die ter sprake komen. Om iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te geven en mee te
stemmen over de onderwerpen die aan bod komen, zullen onderwerpen die niet op deze agenda staan, of niet voor
13 maart 2019 bij het bestuur zijn ingediend alleen bij uitzondering ter stemming worden genomen.

Wij willen u vragen uw lidmaatschapskaart mee te brengen, zodat u, indien nodig, kunt aantonen dat u lid bent van
de vereniging. Alleen leden boven de 18 jaar hebben volgens de statuten stemrecht op de algemene
ledenvergadering, maar laat u niet weerhouden om namens uw kind(eren) op de vergadering te komen en met ons
mee te praten. Tot ziens op woensdag 27 maart om 20:00 uur sporthal ‘De Vijfkamp’, in de kantine van
korfbalvereniging DSC. Adres: Vijfkamplaan 5, 5652 PK te Eindhoven.

Jeroen van der Meulen
Voorzitter
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5BIJ DE AGENDA AGENDA               
6) Jaarverslagen
De jaarverslagen treft u aan in dit boekje. Wilt u zo vriendelijk zijn om 

eventuele vragen of opmerkingen over de jaarverslagen op voorhand te stellen 
aan het bestuur: secretaris@eindhovense-watervrienden.nl

9) Contributies 2020
Op 1 januari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur op basis van zijn statutaire
bevoegdheid besloten tot een algemene verhoging van contributie in verband
met inflatie.
Inschrijfgeld blijft € 10,-.
Nieuw pasje 2,50.
Contributies per 1 april 2020:
Elementair zwemmen jeugd (ABC) € 12,40
Elementair zwemmen volwassenen € 17,30
WP/SC jeugd € 19,00
WP/SC volwassenen € 22,00
Trimzwemmen 1x p/week € 17,30
Trimzwemmen 2x p/week € 22,00

12) Benoeming bestuursleden

1. Huldiging leden en functionaris 
van het jaar

2. Opening door de Voorzitter
3. Mededelingen/afmeldingen en 

post
4. Verkiezing stembureau (indien 

nodig)
5. Vaststelling notulen Algemene 

Ledenvergadering 2019
6. Verslag van het Bestuur -

Jaarverslagen:
• Secretaris (inclusief beleid 

bestuur)
• ZwemTechnische Commissie 

(ZTC)
• Wedstrijdcommissie (WP)
• Synchrocommissie (SC)
• Jeugdcommissie (JC)
• PR Commissie
• Penningmeester

7. Verslag van de kascontrole-
commissie

8. Vaststelling van balans 31-12-
2019 en staat van baten & lasten 
2019

9. Contributies 2020
10. Vaststelling van de begroting 

2020
11. Beleid bestuur
• Situatie Tongelreep
• AVG
12.   Benoeming Bestuursleden
13.   Benoeming Kascontrole-
commissie
14.  Afvaardiging Sectievergadering 
NCS-Zwemmen en Bondscongres
15.  Rondvraag
16.  Sluiting

Aansluitend een gezellige loterij.

Positie Naam Statutair 
aftredend

Opmerkingen

Voorzitter Jeroen van der Meulen 2020 Voorzitter a.i. 2013.
Benoemd 21-3-2014.
Benoemd 24-3-2017.

Secretaris Ben Achterbergh 2022 Benoemd 27-3-2019.
Vacant

Penningmeester Marjolein Dohmen 2020 Secretaris a.i. 2016.
Benoemd 24-3-2017.
Penningmeester 27-3-
2019.

Algemeen lid 1 Marco van Dijk 2022 Benoemd 18-3-2016.
Benoemd 27-3-2019.

Algemeen lid 2 Stijn van Noort 2021 Vacant

Afgevaardigde JC Thymara van 
Kuringen/Judith van 
Kemenade

n.v.t.

Afgevaardigde ZTC Ingrid de Rooij / José van 
de Poel

n.v.t.

Afgevaardigde WP Geen vaste 
vertegenwoordiging

n.v.t.

Afgevaardigde SC Ingrid van Vuuren n.v.t.

Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie binnen het Bestuur, dan dient u 
uw kandidaatstelling uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de 
Voorzitter van het Bestuur in te dienen. U bent van harte uitgenodigd!
voorzitter@eindhovense-watervrienden.nl

14) Afvaardiging Sectievergadering NCS-Zwemmen en Bondscongres
Het Bestuur stelt voor om leden van het Dagelijks Bestuur af te vaardigen naar 
de Sectievergadering NCS-Zwemmen en het Bondscongres. 
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VERSLAG JAARVERGADERING 2019

Woensdag 27 maart 2019, “MicroLab”, Kastanjelaan 400 te Eindhoven

Aanwezig:
Ongeveer 30 leden en/of functionarissen, waaronder erelid Ria van Lierop, en het Bestuur, vertegenwoordigd door 
Jeroen van der Meulen (voorzitter), Marjolein Dohmen (secretaris/waarnemend penningmeester), (ZTC) (zat niet aan 
de tafel), Judith van Kemenade (JC), Ingrid van Vuuren (SC), Karin Coppelmans (WP), Marco van Dijk (PR/algemeen 
bestuurslid),  Stijn van Noort (algemeen bestuurslid), Ben Achterbergh (waarnemend secretaris).

1. Huldigingen
Tijdens de jaarvergadering wordt een aantal leden met een jubileum gehuldigd. Jeroen van der Meulen spreekt hen 
toe:
Marischka van den Boom-Kalkhoven – Aanwezig. Wordt gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap.
G. Heijnsdijk – Niet aanwezig; 25 jaar lid / donateur.
Annemarie Imhoff-van Eysden – Afwezig met kennisgeving; 40 jaar lid / functionaris.
Ad Brekelmans - 40 jaar lid.

Functionaris van het jaar
Lieke van der Elzen is functionaris van het jaar 2019 (niet aanwezig).

2. Opening van de Jaarvergadering 2019
Jeroen opent de Jaarvergadering om 20:20 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Jeroen heet ere-lid Ria 
van Lierop speciaal welkom.
Jeroen neemt de agenda door. Met name situatie Tongelreep is van belang. Gaan we vandaag actief mee aan de 
gang.
Voorstelrondje bestuur.

3. Mededelingen/afmeldingen en post
Er is geen ingekomen post.
Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen vragen gesteld, maar deze kunnen uiteraard hier op de vergadering ook 
gesteld worden.

Afmeldingen jaarvergadering:
Er zijn afmeldingen ontvangen van Rina van de Burgt, Gerard en Mariya Vervoort, Stefan van Ieperen (JC), Tjarco en 
Claudia Koppenaal, Ellen Bomhoff, Dirk Roos, Ina en Wout van Asselt, Marcel van den Assem.

4. Verkiezing stembureau
Jeroen vraagt of er mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor het stembureau. John van Dijk, Renate 
Bierman en Tom Delfgou.

Stemming:
De Algemene Vergadering stemt in met hun benoeming.

5. Vaststelling notulen ALV 2018
Vast punt op de agenda van de jaarvergadering is de vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering. 

• Doreen Koenen geeft aan dat zij en Erik zich vorig jaar hadden afgemeld. Staat niet vermeld; wordt gecorrigeerd.
• Tonny van Gerwen had haar e-mailadres niet doorgegeven. Nu heeft ze geen uitnodiging gehad. Stond ook niet 

aangegeven bij het bad, wanneer de ALV was. 
Jeroen geeft aan dat dat wel had gemoeten, en dat haar opmerking terecht is.

• Dennis Stegerhütte ziet dat bij zijn naam enkele t’s te veel staan. Wordt gecorrigeerd vastgesteld.
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Stemming:
De notulen worden met aanpassing van de hierboven genoemde zaken, vastgesteld.

6. Verslag van het Bestuur
Vervolgens komen de jaarverslagen aan de orde (tekst).
Jeroen loopt de verslagen één voor één door met de vraag of er opmerkingen zijn. 

Ledental is voor het eerst sinds jaren onder de 500 gezakt. Maakt het nodig dat we gaan kijken naar de toekomst van 
de vereniging.

Bij het verslag van de WP is de paginatelling niet in orde. 
Karin Coppelmans voegt nog toe dat er de afgelopen jaar 3 gediplomeerde trainers bij zijn gekomen. Verder nog 3 
tijdwaarnemers erbij, een nieuwe starter en twee kamprechters. Dit jaar dus veel gediplomeerden. 

Marco van Dijk (PR) doet oproep om je bij de PR te melden om mee te helpen bij acties die regelmatig plaatsvinden.

Marjolein Dohmen geeft aan dat we dit jaar niet zijn toegekomen aan sponsoring. Verzoek is aan een ieder om eens 
na te gaan of er misschien sponsormogelijkheden zijn. Dennis Stegerhütte geeft aan dat hij in ieder geval een bedrijf 
zal benaderen. Er bestaan wellicht nog meer ideeën daarover.

Stemming:
Het Jaarverslag Secretaris, ZTC, WP, SC (met wijziging zoals hierboven genoemd), JC, PR en Penningmeester (tekst) 
worden akkoord bevonden en vastgesteld door de Ledenvergadering.

7. Verslag van de Kascontrolecommissie
Kascommissie bestond dit jaar uit Annemarie Imhoff, Gerry Roos en Tom Delfgou.
Namens de Kascontrolecommissie doet Tom Delfgou verslag. 
Hij geeft aan dat het zaak is om goed achter contributie aan te gaan. Tevens geeft hij aan dat de boeken in orde zijn.
Jeroen dankt de Kascontrolecommissie voor hun inzet en licht toe dat het Bestuur blij is met een 
Kascontrolecommissie. Namelijk om te zorgen dat er geen rare dingen gebeuren en in de boeken staan.

Stemming:
Met applaus verleent de Ledenvergadering decharge aan het Bestuur voor de financiën.

8. Vaststelling Balans en Staat van Baten & lasten 2018
Marjolein geeft aan dat ondanks teruglopend ledental toch een kleine winst is geboekt, in ieder geval dus geen 
tekort. Jeroen bedankt de commissies dat ze terughoudend zijn geweest in hun claims. Er wordt geapplaudisseerd 
voor het financieel beheer.

Stemming:
De Ledenvergadering stemt in met de Balans en de Staat van baten & lasten. Deze worden vastgesteld.
De ‘winst’ kan worden toegevoegd aan de reserves.

Marjolein dankt Doreen Koenen wederom voor haar goede zorgen voor de financiën. Zonder haar zou inspanningen 
zou de vereniging niet kunnen draaien. De Ledenvergadering applaudisseert om Doreen daarvoor te bedanken.

9. Contributies 2019
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om geen extra verhoging van de contributie voor te stellen. Begin dit jaar is wel 
een inflatiecorrectie doorgevoerd. We zijn in balans. Zo houden we het zwemmen betaalbaar voor iedereen. 
Aangezien er geen stijging van de contributie wordt voorgesteld, is het niet nodig de contributie in stemming te 
brengen.
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10. Vaststelling Begroting 2019
Commissies hebben hun begrotingen weer aangeleverd.
Marjolein geeft aan dat in de boekjes een nulletje ontbreekt bij het bedrag voor het Jongerenkamp. Dat moet 
€ 1.000,- zijn i.p.v. € 100,-.
Overigens is het verzoek gedaan om het bedrag voor het Jongerenkamp te verhogen. Het aantal deelnemers neemt 
toe. Is vaak ook toekomstig kader voor de vereniging. Ze krijgen al jaren hetzelfde bedrag. Ze hebben een 
gemotiveerd verzoek gedaan om een hoger bedrag. Het Dagelijks Bestuur zal bij de organisatie van het eerstvolgende 
Jongerenkamp kijken naar de financiële ruimte en in beginsel die ruimte ook bieden.

John van Dijk oppert het idee om misschien meer WP wedstrijden te organiseren, om op die manier meer geld in kas 
te krijgen.
Karin Coppelmans geeft echter aan dat het organiseren van wedstrijden ook badhuur vergt. Om die reden probeert 
men wedstrijden zo veel mogelijk over de verenigingen te verdelen. Als iedereen zorgt voor een wedstrijd heeft 
iedereen op die manier ook beperkt badhuur. Als niet alle verenigingen een wedstrijd organiseren, wordt de badhuur
gedeeld. Bij landelijke competitie organiseert de Bond bij ons een wedstrijd, maar betaalt dan ook de badhuur.

Stemming:
De begroting wordt vastgesteld door de vergadering.

11. Beleid Bestuur
Het Bestuur heeft zichzelf een aantal focus punten gesteld voor dit jaar:

A. Situatie Tongelreep

Gemeente is al jaren bezig met besluitvorming over het zwembad de Tongelreep. Gemeente is nu van plan een 
goedkoper bad te realiseren. Als zwemvereniging hoeven wij ook niet anders dan een eenvoudig bad. Hoeft niet 
superluxe. Klein deel recreatie. 
Grootste probleem is de terugloop van instructeurs, met name in de Tongelreep. En het gaat niet alleen om het 
aantal, maar ook om het opleidingsniveau. Als de instructeurs ook niet getraind zijn, heb je ook nog eens een 
veiligheidsissue. Er is nu best wel een gemotiveerd team, maar niet iedereen is gediplomeerd. Er is voorlopig een 
oplossing gevonden, dat wil zeggen tot de zomer. Er is een aantal mensen gaan bijspringen, die bereid zijn tot de 
zomer dat te doen, maar daarna moet er een structurele oplossing zijn gevonden. Als op dat moment geen oplossing 
is gevonden, kan dat betekenen dat er één bad (1e uur) ingeleverd moet worden. Zou jammer zijn. Heb je zo’n bad 
losgelaten, heb je dat niet zo maar terug. 
Dennis Stegerhütte vraagt om nadere toelichting over ‘1e uur’ en instructeurs. Jeroen licht toe.
Jeroen wijst erop dat een opleiding niet nu nog in een half jaar is af te ronden. Daarom heb je nu instructeurs van 
buiten de vereniging nodig.
José van de Poel en Nicole Biermann geven aan dat er drie bezig zijn met de opleiding. Annebelle van Groesen gaat 
binnenkort op voor haar diploma. Zo’n opleiding kost meer dan twee jaar. Je moet opdrachten doen en stage. Kost 
veel tijd.
Jeroen geeft aan dat hij al een en ander heeft geprobeerd. Bijvoorbeeld heeft hij samenwerking gezocht met de 
Fontys hogeschool. Verder is er overleg geweest met Reddingsbrigade en Aegir.
Het Bestuur gaat samen met de ZTC kijken naar vrijwilligers, maar ook naar gediplomeerde vrijwilligers, in ieder geval 
gediplomeerd qua veiligheid. Met betrekking tot ZRZ worden er momenteel wel een aantal mensen opgeleid 
(veiligheid aan het bad). We moeten wel voldoen aan de normen van de NPZ. Daar voldoen we tot de zomer aan, 
maar dan ontstaat wel een probleem.
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B. Toekomst van de vereniging

Hoe krijgen we 75 jaar op onze teller?
Hoe houden we voldoende instructeurs?
Het aantal kinderen is ook een probleem. De bevolking van Eindhoven groeit wel, maar vooral door expats en 
studenten, niet door geboorten. Dat betekent dus ook geen extra kinderen voor zwemles. De wachtlijst is kort 
geworden. Er is voor het eerst een overschot aan zwemwater gekomen. We concurreren nu met PSV, Aegir en 
Reddingsbrigade.
Verder is het moeilijk om een compleet Bestuur te houden. Dezelfde problemen zien we ook bij andere verenigingen.
Je kunt wel baden teruggeven aan de gemeente, maar die krijg je weer terug in de vorm van hogere badhuur.
De Trimgroep ligt wel goed vol. 
Volwassenen zwemles – vooral expats – zijn er best wel veel tegenwoordig.
Misschien ook andere dingen gaan doen? Jeroen hoort graag ideeën van de Ledenvergadering. 

Wij zijn een NCS-vereniging. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen voor een laag budget. Contributie is 
vergelijkbaar met die van PSV of Aegir. Vinden we het belangrijk dat we zo’n vereniging blijven?
Stijn van Noort vraagt zich af wat de NCS ons eigenlijk te bieden heeft.
Tom Delfgou vraagt zich ook af of het nou wat uitmaakt of we lid zijn van de NCS of de KNZB.
Karin Coppelmans geeft aan dat de WP wel degelijk afhankelijk is van de NCS. Bij de KNZB zou de WP niet meetellen, 
omdat daar het niveau hoger ligt. Bij de KNZB gaat het meer om presteren. Bij de NCS telt iedereen mee. Mensen die 
bij de KNZB niet welkom zijn vanwege het niveau, zijn bij ons wél welkom.
Dennis Stegerhütte heeft altijd bij de KNZB gezwommen, en herkent dit niet. Is het niet meer een gevoel?
Ingrid van Vuuren zegt dat ook bij de SC het niveauverschil speelt.
Emile Manni zwemt ook bij KNZB. Hij geeft aan dat bij de Eindhovense Watervrienden maar 2 x per week wordt 
getraind. Om bij de KNZB mee te draaien in de Brabantse sub-top zou je minstens 4 x per week moeten trainen.
Via de NCS kunnen wij ervaringen opdoen die je bij de KNZB niet kunt opdoen.
Tom Delfgou vraagt zich af of samenwerking met andere verenigingen misschien de oplossing kan bieden.
Jeroen geeft aan dat er al overleg is geweest, maar dat dat vooralsnog geen oplossing biedt. Met PSV bijvoorbeeld 
verwacht hij niet dat samenwerking goed denkbaar is.
Marjolein Dohmen geeft aan dat je op onderdelen misschien wel tot samenwerking kunt komen.
Zij vraagt zich af of zo’n samenwerking misschien tussen commissies gestalte zou kunnen krijgen. 
Ook Jeroen geeft aan dat misschien onderdelen van onze vereniging zouden kunnen samenwerken met vergelijkbare 
onderdelen van andere verenigingen.
Tom Delfgou geeft aan dat je in ieder geval ABC zwememn nodig hebt als fundament voor de vereniging.
Jeroen wijst erop dat we nu in ieder geval een bad hebben dat goed gevuld is met expats.
Verder geeft hij als voorbeeld at je ouders op de kant kunt uitnodigen om ook te komen zwemmen. Actie: “Kom van 
de kant af”.

Stikkeren
Vervolgens krijgen alle aanwezigen gelegenheid om met behulp van post-its ideeën te geven.
• Veel ideeën voor aqua-robics, aquafitness, apekooi, fun, onderwaterhockey, waterpologroep, etc.
• Snorkelles geven. Maar bijvoorbeeld Aquafitness vergt ook wel mensen die dat kunnen geven.
• WP-masterploeg is goed idee. Techniek clinics.
• NCS heeft weer iets continuïteit, in ieder geval financieel.
• Eindhoven heeft een zwem A-garantie. Samenwerking met scholen.
• Beloningssysteem voor aanmelden nieuwe instructeurs, bijvoorbeeld kwartaal contributie terug.
• Ottenbad en Tongelreep hebben zelf ook ABC. Misschien kunnen wij daarna zwemmers overnemen.
• Daar is een zekere concurrentie. Wij mogen in de baden geen folders in de rekken hangen. Maar: schijnt nu toch 

weer wel te mogen, geeft Marco aan.
• Idee: advertenties in krantjes en dergelijke voor instructeurs.
• Strippenkaart voor een aantal lessen bij een van onze commissies. Daar kun je misschien nieuwe leden mee 

krijgen, of mensen die bijvoorbeeld niet iedere week kunnen zwemmen.

9
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• Ouders laten zwemmen (‘Kom van de kant af’).
• Schoolzwemkamp.
• Creatieve badhuur met andere verenigingen/commissies.
• Meer richten op ASML etc. Richten op volwassenen, omdat de bevolkingsopbouw toch die richting op gaat. 

Ruimte maken op de andere baden om daar ook volwassenen onder te brengen.
Personeelsverenigingen van grote bedrijven benaderen.

Jeroen concludeert dat er veel goede ideeën zijn. Schroom niet om naar het bestuur toe te komen als je nog nieuwe 
ideeën krijgt. Je moet ook niet verwachten dat het Bestuur het allemaal wel oplost. Samen zijn we de vereniging. 
Maar deze ideeën zijn wel inspirerend.

Stemming:
De Ledenvergadering stemt in met het beleidsprogramma voor 2019.

12. Benoeming Bestuursleden
We hebben binnen het bestuur moeten schuiven. Ellen Bomhoff is in de loop van het jaar als penningmeester 
moeten terugtreden. Dat is vervolgens waargenomen door Marjolein.
Ben Achterbergh is bereid om waar te nemen als secretaris, tot zich iemand meldt.
Marjolein Dohmen was ingevallen voor Ellen. Zij is nu verkiesbaar als penningmeester en wordt verkozen met 
applaus.
Met betrekking tot het ‘Rooster van aftreden’ wordt aangegeven dat het niet gewenst dat meerdere DB-leden 
tegelijk aftreden. Het DB gaat hier in de volgende vergadering naar kijken.
Marco is herkiesbaar: wordt herkozen met applaus.
Stijn van Noort wordt bedankt. Begrip voor vertrek. Hij krijgt applaus van de Ledenvergadering en ontvangt een 
Paasei.

Stemming:
De Ledenvergadering gaat met applaus akkoord met de benoemingen.

13. Benoeming Kascontrolecommissie
Benoeming van de Kascontrole.
Tom Delfgou treedt af.
Gerry Roos en Annemarie Imhoff mogen nog.
Reserve John van Dijk en Dennis Stegerhütte. Wordt eerst Dennis. John schuift dan door naar 2020.
Emile Manni komt op de reservelijst.

Stemming:
De Ledenvergadering  gaat hiermee akkoord en stelt de Kascontrolecommissie op deze wijze samen.

14. Bondscongres 2019/2020
Jeroen van der Meulen geeft aan dat hij het afgelopen jaar is vergeten naar het Bondscongres te gaan.
Dit jaar is het wel weer de bedoeling dat twee bestuursleden naar het Bondscongres gaan.

De Ledenvergadering machtigt de leden van het Dagelijks Bestuur als afvaardiging naar het Bondscongres voor 2019.

15. Rondvraag
Geen vragen.

16. Sluiting
De voorzitter sluit om 22:29 uur de vergadering.
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.

Daarna volgt de jaarlijkse Loterij. 
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Positie Naam Statutair 
aftredend

Opmerkingen

Voorzitter Jeroen van der Meulen 2020 Voorzitter a.i. 2013.
Benoemd 21-3-2014.
Benoemd 24-3-2017.

Secretaris Ben Achterbergh 2022 Benoemd 27-3-2019.
Vacant

Penningmeester Marjolein Dohmen 2020 Secretaris a.i. 2016.
Benoemd 24-3-2017.
Penningmeester 27-3-2019.

Algemeen lid 1 Marco van Dijk 2022 Benoemd 18-3-2016.
Benoemd 27-3-2019.

Algemeen lid 2 Stijn van Noort 2021 Vacant

Afgevaardigde JC Thymara van Kuringen/Judith
van Kemenade

n.v.t.

Afgevaardigde ZTC Ingrid de Rooij / José van de Poel n.v.t.

Afgevaardigde WP Geen vaste vertegenwoordiging n.v.t.

Afgevaardigde SC Ingrid van Vuuren n.v.t.

Samenstelling Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een 
door het bestuur op de te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk 
herbenoembaar. Kandidaten voor het bestuur kunnen door het bestuur of een lid worden gesteld. Kandidaten die de 
zwemtechnische commissie, de synchrocommissie, de wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie 
vertegenwoordigen, worden op bindende voordracht door de betreffende commissie gesteld na voorafgaand overleg 
met het bestuur.

Ben heeft echter aangegeven dat hij in verband met werk en privéomstandigheden niet beschikbaar is om secretaris 
te blijven. Ben treedt deze ledenvergadering terug als secretaris.
In verband hiermee zoekt het Dagelijks Bestuur een nieuwe Secretaris en een nieuw Algemeen lid. 
Wij kijken nog steeds uit naar enthousiaste mensen die het bestuur willen versterken.

De vertegenwoordiging van de Commissies bij het bestuur wordt door wisselende personen verzorgd.
De JC is de laatste tijd vertegenwoordigd door Massimo Heijnsdijk.
De WP vaardigt elke bestuursvergadering een lid van hun commissie af. 
Ingrid de Rooy en José van de Poel komen namens de ZTC afwisselend naar de bestuursvergadering.

Vergaderingen
Het bestuur komt met regelmaat bij elkaar, gepland en ongepland.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal 545 531 568 566 551 544 556 543 557 496 524
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Ledenstand per 31-12-2019
Het ledenbestand is weer gestegen naar 524 leden.

NCS-Bondscongres en Watervrienden NL
Op 9 november 2019 vond het Bondscongres plaats van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). 
Het programma voor de ochtend bestond uit de ledenvergadering van de bond met formele onderdelen zoals 
goedkeuring van het jaarverslag en de financiën. Afgelopen jaar kon worden afgesloten met een positief 
eindresultaat. Het Bondsbureau is verhuisd.
Thema van het Bondscongres was “Alles draait om het verhaal dat je vertelt – En de verbinding die je maakt met 
elkaar”.

Activiteiten
Buiten de activiteiten zoals die te lezen zijn in de verslagen van de verschillende commissies is er afgelopen jaar een
functionarissendag, jongerenkamp en een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.
Daarnaast hebben we onze maatschappelijke rol voortgezet.

Jaarverslag Arbo
Ook in 2019 is er weer een bijscholing EHBO en reanimatie geweest.
Er zijn in 2019 geen ongevallen gemeld binnen het bestuur. Waarschijnlijk is het gebleven bij af en toe een pleister
plakken.

Jaarverslag vertrouwenspersoon
Ankie Roos-Maas is vertrouwenspersoon bij de vereniging.
Er zijn in 2019 geen meldingen gekomen bij de vertrouwenspersoon.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het actualiseren van de VOG’s. We zijn nu weer vrijwel helemaal bij. VOG’s
zijn drie jaar geldig en dienen dan weer vervangen te worden.

Beleid bestuur
Afgelopen jaarvergadering hebben we gesproken over de toekomst van onze vereniging. Eén van de punten die
daaruit kwam was het onderzoeken van meer samenwerking met andere verenigingen. Afgelopen jaar zijn we samen
met Aegir, de Eindhovense Reddingsbrigade, en PSV zwemmen in overleg getreden. En dat heeft ook geholpen bij
een gezamenlijk optreden naar de gemeente in het dossier Tongelreep.

Een ander punt is de invoering van de AVG. Als vereniging moeten we daar aan voldoen, maar we hebben in 2019 te
weinig capaciteit gehad om alles daarvoor in te richten.

Ben Achterbergh,
Secretaris.
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Samenstelling ZTC:

2019

Afgevaardigde bestuur José van de Poel/Ingrid de Rooij - Heijnsdijk

Voorzitter Ingrid de Rooij - Heijnsdijk

Financiën Ellen Bomhoff

Diplomazwemmen vacant

Algemeen lid 
Ir. Ottenbad Paul Putters / Jacqueline van der Meulen

Algemeen lid Tongelreep vacant

Opleidingen Annemarie Imhoff / Nicole Krenning/ Eric Franken/ José van de Poel

Uurleider Ir. Ottenbad Ellen Bomhoff / Jeroen van der Meulen

Uurleider Tongelreep vacant

Beleid:
Veiligheid:
Met de opleidingen voor ZRZ en EHBO doen we standaard al veel aan de veiligheid in het zwembad. In 2019 hebben 
de meeste instructeurs die een diploma hebben het ook verlengd. Helaas was er ook een groot aantal wat dit heeft 
verzuimd. Gelukkig hebben geen ernstige ongevallen gehad afgelopen jaar. 

Kwaliteit: 
De Eindhovense Watervrienden staat bekend om zijn goede zwemlessen, maar er blijven altijd verbeterpunten 
waaraan we kunnen werken. We zijn in het bezit van de licentie zwem ABC. Dit betekend dat we voldoen aan de 
diverse eisen die door het NRZ gesteld zijn om deze te verkrijgen.

Door het gebruik van de lesplannen is het eenvoudiger voor een instructeur om een baan/badje over te nemen. Voor 
elke baan is een lesplan gemaakt van 13 weken en voor elk badje (ondiep) een lesplan van 17/18 weken. 

Door de invoering van deze lesplannen zien we elk jaar weer verbetering bij onze leerlingen. Over het algemeen kan in 
deze 13/18 weken de leerling doorschuiven. Het C-diploma en de zwemvaardigheden vormen hierop een 
uitzondering. Voor deze diploma’s geldt namelijk dat er veel nieuwe dingen geleerd moet worden wat weer als gevolg 
heeft dat alles wel behandeld wordt in de periode maar de leerlingen het meestal nog niet voldoende beheersen. 

Door gebrek aan instructeurs zijn we na de zomervakantie van 2019 in de Tongelreep al overgestapt naar een lesuur in 
plaats van twee. Omdat er een aantal instructeurs per 1 januari gestopt zijn, zijn we als commissie druk doende 
geweest om het te regelen dat we in het nieuwe jaar toch gewoon konden doorgaan. Doordat we een aantal mensen 
bereid hebben gevonden die ons tijdelijk wilde helpen hebben we alle kinderen toch hun zwemlessen kunnen geven.
Wij zijn deze personen hiervoor uiteraard zeer dankbaar.

Maar omdat de toezeggingen tijdelijk waren hebben we naar een andere oplossing moeten zoeken.
Helaas heeft dit als gevolg gehad dat we in de Tongelreep geen zwemvaardigheid diploma’s mee kunnen geven. Een 
aantal leerlingen is hiervoor overgestapt naar het Ir. Ottenbad maar helaas heeft ons dit ook een aantal leden gekost. 

13
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Instructeur bijeenkomst:
We zijn afgelopen jaar actief geweest met het organiseren van bijscholingen. We hebben namelijk vier bijscholingen 
gehad. Op 23 januari zwemfun (hoe maak ik mijn les leuker), 15 mei  veiligheid tijdens de zwemlessen, 25 september 
veiligheid en reddingen en tenslotte op 27 november Calamiteitenplan. 

Natte activiteiten:
De laatste les voor de zomervakantie is er in beide baden familiezwemmen geweest. 16 en 17 december hebben we 
de kerstvakantie ingeluid met nogmaals familiezwemmen.

Opleidingen:
De opleiding die in 2017 is gestart is door 1 kandidaat afgesloten. Twee andere zijn nog bezig met de opdrachten en 
een kandidaat is gestopt bij de verenging wegens werkzaamheden. Bij deze opleiding zijn destijds ook een aantal 
instructeurs van zwemvereniging Aegir aangesloten. Van deze club zijn ook 4 kandidaten geslaagd. Helaas verliep de 
samenwerking niet altijd even soepel waardoor de opleiders besloten hebben om voorlopig geen kandidaten van 
andere verenigingen op te leiden.

Instructeurs:
Ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal instructeurs, wij bedanken hen voor hun fantastische 
inzet. Maar we hebben ook weer instructeurs bereid gevonden om weer te gaan starten evenals een aantal assistent-
instructeurs.
Ondanks het feit dat we zelf ook instructeurs op leiden komen we helaas een groot aantal instructeurs tekort. 
Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe instructeurs. Lijkt zwemles geven u ook leuk, of twijfelt u en wilt u een 
paar keer meedraaien? Spreek dan onze uurleiders in het zwembad aan, meld u bij onze tafeldames of mail naar 
ztc@eindhovense-watervrienden.nl.

Assistenten:
Ook dit jaar hebben we weer verschillende assistenten in het zwembad gehad die nog niet oud genoeg zijn om 
instructeur te worden, maar die de instructeur van een groepje ondersteunen. Dit telt ook mee voor hun 
maatschappelijke stage op school, en indien ze het echt leuk vinden kunnen ze vanaf hun 16e de opleiding voor 
Lesgever zwem ABC gaan volgen. Meerdere assistenten hebben aangegeven dat ze op termijn de opleiding Lesgever 
zwem ABC willen volgen, we zullen dan ook doorgaan met het werven en inzetten van assistenten.

Diplomazwemmen:
Afgelopen jaar (2019) zijn de volgende diploma’s gehaald: 

En er is niemand gezakt.
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Geslaagd Geslaagd
diploma A 35 Zwemvaardigheid 1 3

diploma B 31 Zwemvaardigheid 2 5

diploma C 32 Zwemvaardigheid 3 3
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Trimzwemmen:
In zowel de Tongelreep als het Ir. Ottenbad wordt het 3e en 4e uur naast zwemles ook trimzwemmen gegeven.

Zwem Technische Commissie (ZTC)

Dit betekent het volgende overzicht over de afgelopen jaren:

Geslaagd Afgewezen

Totaal ABC ZWV Keuze ABC ZWV

2019 98 11 0 0 0

2018 69 18 0 0 0

2017 73 19 2 0 0

2016 100 16 0 0 0

2015 141 19 4 0 0

2014 114 20 17 0 0

2013 110 26 0 0 0

2012 115 38 18 0 0

Trimzwemmen
In zowel de Tongelreep als het Ir. Ottenbad wordt het 3e en 4e uur naast zwemles ook trimzwemmen gegeven.

Zwem Technische Commissie (ZTC)
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Jaarverslag wedstrijdploeg 2019

Het jaar 2019 was een jaar van verandering voor de WP door onder andere afscheid nemen van trainers en het 
verwelkomen van een nieuwe trainster. Daarnaast zijn de wedstijden die georganiseerd worden door de NCS in een 
nieuw jasje gestoken. De belangrijkste feiten van 2019 op een rijtje:

- 4e plek in de Landelijke Zwemcompetitie
- Voorlopige 2e plek in de Zuidcompetitie
- Deelname aan de WSG in Tortosa door 3 zwemmers
- Ruim 9% ledengroei 

De Landelijke Zwemcompetitie zag er dit jaar anders uit. Voor het seizoen 2018/2019 is met de NCS besloten de 
Landelijke Zwemcompetitie in te delen in regio’s met een grote spectaculaire finale met alle 14 ploegen aan het einde 
van het seizoen. Voorheen zwommen de zwemmers hun afstand en kregen ze daarvoor punten. Binnen iedere regio 
werden de punten dan verdeeld. De best presterende ploeg promoveerde naar een hogere klasse en de ploeg met de 
minste punten degradeerde. Afgelopen jaar zag deze puntentelling er anders uit. Op dezelfde dag waren er 3 
wedstrijden in 3 verschillende regio’s. De uitslagen van deze wedstrijden werden bij elkaar gevoegd en de snelste 
zwemmer kreeg deze meeste punten enzovoort. De ploeg met de meeste punten stond bovenaan. Voor aanvang van 
de grote finale wedstrijd werden de punten teruggebracht naar nieuwe punten aantallen. Nummer 1 kreeg 300 
punten, nummer 2 kreeg 250 enzovoort (zie schema hieronder). Hierdoor werden de puntenverschillen kleiner en de 
finalewedstrijd spannender. De punten behaald in de finale wedstrijd werden bij de nieuwe punten opgeteld en dit 
bepaalde de uitslag van de LZC wedstrijden. In 2019 hadden we in Eindhoven de eer om deze landelijke finale 
wedstrijd te organiseren. En dat was een groot succes. Het zwembad was goed gevuld met 14 ploegen en de sfeer 
was zeer feestelijk. Zo was er onder andere een grote opmars en mochten alle verenigingen een eigen stukje muziek 
aanleveren. Dit alles zorgde voor een feestelijke start van deze wedstrijd. Bij de start van de wedstrijd stonden we op 
een 4e plek. Gedurende de finalewedstrijd is er enorm hard gezwommen en uiteindelijk hebben we onze 4e plek 
weten te behouden. We hadden zelfs bijna Born ingehaald, het scheelde maar zeven punten. 
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Ploeg Punten voorafgaand aan 
finale

Punten finalewedstrijd Totaal punten

1 WV Almere 300 1345 1645

2 Helmondse WV 250 1126 1376

3 WV Neptunus Born 225 1102 1327

4 Eindhovense WV 200 1120 1320

5 WV IJmuiden 180 1107 1287

6 Pijnackerse WV 160 896 1056

7 WV Lisse 140 575 715

8 Apeldoornse WV 120 842 962

9 WV Valkenswaard 80 683 763

10 WV Geleen 70 580 650

11 Deurnese WV 60 669 729

12 WV Haarlem-Hoofddorp 50 511 561

13 Haagse WV 40 464 504

14 Tilburgse WV 30 493 523
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Voor het nieuwe seizoen (vanaf september 2019) is de puntentelling wederom aangepast; iedere tijd die wordt 
gezwommen wordt omgezet in punten. De ploeg met de minste punten (snelste tijden) staat dan op de eerste plek. 
Voor de grote finalewedstrijd worden alle gehaalde punten gedeeld door drie ( drie LZC wedstrijden per seizoen) en 
dit is het aantal punten waarmee een ploeg de finalewedstrijd begint. Aan het einde van de finalewedstrijd worden 
de behaalde punten van die dag opgeteld en de ploeg die met de laagste score mag zich Kampioen WVNL Landelijke 
Zwemcompetitie noemen. Dit jaar hadden we in Eindhoven de eer om deze landelijke finale wedstrijd te organiseren. 
En dat was een groot succes. Het zwembad was goed gevuld met 14 ploegen en de sfeer was zeer feestelijk. Zo was 
er onder andere een grote opmars en mochten alle verenigingen een eigen stukje muziek aanleveren. Dit alles zorgde 
voor een feestelijke start van deze wedstrijd. Bij de start van de wedstrijd stonden we op een 4e plek. Gedurende de 
finalewedstrijd is er enorm hard gezwommen en uiteindelijk hebben we onze 4e plek weten te behouden. We 
hadden zelf bijna Born ingehaald, het scheelde maar zeven punten. 

Ook dit jaar hebben we deelgenomen aan de zuidcompetitie. Anders dan voorgaande jaren is het nu zo dat we niet 
per seizoen een klassement hebben maar de wedstrijden verdeeld zijn over 2 jaar. Per seizoen zijn er twee 
sprintwedstrijden en twee algemene wedstrijden. Tijdens de wedstrijden in 2019 hebben we een 2e plaats weten te 
behalen. In 2020 zwemmen we nog één algemene wedstrijd en een sprintwedstrijd. 

Aan de BZK wedstrijden namen 9 zwemmers op dag 1 deel en 10 zwemmers op dag 2. De eerste dag werd 
gezwommen in Almere en dag 2 mochten we afreizen naar ‘Het Hofbad’ in Den Haag. De uiteindelijke oogst van 
individuele en estafettes medailles was: 13 goud, 6 zilver en 2 brons. Een mooie prestatie om trots op te zijn. 

Ook dit jaar hebben een aantal zwemmer deelgenomen aan de WVNL Langeafstandswedstrijd. Waar we vorig jaar 
deelnamen met vijf deelnemers, waren er dit jaar acht dappere zwemmers die zich waagde aan de 400, 800 of 1500 
meter vrije slag of de 400 meter wisselslag. Dit resulteerde in twee gouden en twee zilveren medailles.

Dit jaar hebben we ook deelgenomen aan de Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL. De zwemmers 
geboren in 2006 of later mogen deelnemen aan de Junioren Zwemkampioenschappen. In Den Haag bezochten we 
deze wedstrijd met 14 zwemmers. Super trots zijn we op de drie behaalde medailles.  

In 2019 vonden de WSG plaats in Tortosa ( Spanje). Vanuit Eindhoven waren er 3 zwemmers die deel mochten nemen 
aan dit toernooi. Bij de jeugd was het Wessel Stupers die Eindhoven vertegenwoordigde en bij de masters waren het 
Abby Cornelissen en Marcel vd Assem. Daarnaast had de begeleiding een extra Eindhovens tintje. Judith van 
Kemenade mocht dit jaar mee als begeleiding van de jeugdbondsploeg. Het toernooi was op meerde vlakken 
succesvol en leverde een gigantische hoeveelheid medailles op. Zo wist Wessel 2 x goud, 4x zilver en 6 x brons te 
bemachtigen. Een fantastische score, aangezien hij twaalf keer heeft gezwommen dit toernooi. Marcel presteerde 
het ook om voor iedere gezwommen afstand een medaille in de wacht te slepen. Dit resulteerde in 7 x goud en 5 x 
zilver. Abby wist beslag te leggen op 10 medailles. Daarnaast waren ze zo onder de indruk van de prestaties dat Abby
langs de dopingcontrole mocht. Gelukkig waren de resultaten negatief en heeft Abby op eigen kracht haar medailles 
verdiend.
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Naast de vele activiteiten in en rondom het bad organiseerde de WP dit jaar ook leuke dagen buiten het zwembad. Zo 
waren er voor de zwemmers van het 2e trainingsuur mooie momenten om te kijken hoeveel algemene kennis er was 
tijdens de Pubquizzen die plaats vond in de Zwarte Box op het TU-terrein. Er werd op deze avonden zeer hard 
gestreden om als winnaar uit de bus te komen. Zeer gezellige en geslaagde avonden.  

Behalve activiteiten voor de oudere zwemmers was er ook genoeg te beleven voor het hele team op onze jaarlijkse 
WP dag. Bij aankomst werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep ging buiten via een activiteitentocht 
Eindhoven verkennen en de andere groep ging binnen aan de slag met een potje glow golf. Halverwege werd er 
gewisseld en werden de rollen omgedraaid. Aan het einde van de middag was er voor iedereen een lekker bakje friet 
om de dag af te sluiten. 

Ook dit jaar is de verbeteringsbokaal uitgereikt. De bokaal gaat naar de twee zwemmers die gedurende het jaar hun 
tijd het meest hebben verbeterd tijdens de verbeteringswedstrijden. Dit jaar waren Charey-Ann van Rijn uit het 
eerste uur en Nikki Wols uit het tweede uur de gelukkigen. Gefeliciteerd!

De WP begon dit jaar met 87 leden en wij sloten af met 95 leden. Dit is inclusief de zwemmers die training geven bij 
de wedstrijdgroep. 

Trainers

Afgelopen jaar hebben we helaas afscheid genomen van twee trainers, Tom v/d Sande en Abby Cornelissen. Bedankt 
voor jullie inzet voor de wedstrijdploeg, we gaan jullie zeker missen! Gelukkig hebben we Justine Hoeksel mogen 
verwelkomen als nieuwe trainster. Het trainersteam bestaat daarmee uit 7 vaste gezichten.  

Annie Berkhoff trainster
Emile Manni trainer
Judith van Kemenade trainster
Justine Hoeksel trainster 
Karin Coppelmans trainster
Nazar Bachynskyy trainer
Vladimir Delfgou trainer

Officials
Voor de organisatie en deelname aan wedstrijden zijn de officials onmisbaar! Bij het wedstrijdzwemmen zijn er 
officials die opgeleid zijn in diverse functies. We bedanken hen allen voor hun inzet tijdens het afgelopen 
zwemseizoen. Mede dankzij hen kunnen we terugkijken op een mooi zwemseizoen. 
Voor de organisatie en deelname aan wedstrijden zijn de officials onmisbaar! Bij het wedstrijdzwemmen zijn er 
officials die opgeleid zijn in diverse functies. We bedanken hen allen voor hun inzet tijdens het afgelopen 
zwemseizoen. Mede dankzij hen kunnen we terugkijken op een mooi zwemseizoen. 
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13/01/2019 WVNL LZC Helmond

27/01/2019 WVNL Master ZK Almere

10/02/2019 Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL 1 Almere

17/02/2019 Zuidkompetitie Algemeen 2 Geleen/Sittard

17/03/2019 WVNL LZC Apeldoorn

31/03/2019 WVNL lange baan wedstrijden 1 Den Haag

14/04/2019 Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL 2 Den Haag

26/05/2019 Zuidkompetitie Sprintwedstrijd Tilburg

02/06/2019 WVNL lange baan wedstrijden 2 Eindhoven

30/06/2019 WVNL LZC finale Eindhoven

3/06/2019 WSG ( 4 dagen) Tortosa ( Spanje)

29/09/2019 Zuid competitie sprint 1 Eindhoven

27/10/2019 Zuid competitie algemeen 3 Sittard / Born

03/11/2019 Lange afstandswedstrijd Helmond

17/11/2019 WVNL Landelijke zwemcompetitie deel 1 Helmond 

08/12/2019 Nederlandse Juniorenkampioenschappen WVNL Den Haag
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Hierbij het overzicht van onze officials wedstrijdzwemmen, waarbij een aantal meerdere functies hebben, dit is 
vermeld tussen haakjes. 

Wedstrijden in 2019

WP commissie vergaderingen 
De wedstrijd commissie is in 2019 tien keer bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben Karin en Nazar de commissie 
vertegenwoordigd in de vergadering van de Zuid Kompetitie. Emile en Annie waren de vertegenwoordiging tijdens 
de jaarlijkse CWZ-vergadering voor wedstrijd zwemmende verenigingen. 

Slotwoord
In de lijn van voorgaande jaren kijken we terug op een succesvol jaar. Zowel het groeiende leden aantal als het 
enthousiaste team train(st)ers zorgt dat we klaar zijn voor een nieuw jaar voor successen en uitdagingen. De 
verandering in de competities brengen nieuwe uitdagingen met zich mee die we met enthousiasme tegemoet 
gaan. Al deze prestaties waren echter niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van de vrijwilligers, officials, 
ouders en het bestuur. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de geleverde inspanningen. 

Namens de wedstrijdcommissie.

 2013 2014 2015 2016 2017           2018 2019 
Scheidsrechter 1 1 1 1 1                     1 1 
Kamprechter 2 2 2 (3) 1 (2) 1                     2 2 
Starter 0 0 1 1 1  2 2 
Jurysecretaris 2 2 2 2 2                     2 2 
Tijdwaarnemers 6 6 10 (15) 9 (14) 9 (14)             9 (16) 9 (16) 
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Samenstelling synchrocommisie 2018

Alex

Amy

Anouk

Ans

Corian

Ingrid

Karin 

Moniek

Renate
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De evenementen van 2019:

23 februari regionaal diplomazwemmen in Deurne.
Bij dit regionaal diplomazwemmen zijn weer veel diploma’s behaald: 
H-diploma: - Eline 

- Indy
G-diploma: - Anne

- Eline (cum laude)
- Kyra (cum laude)

F-diploma: - Britt
- Kyra (cum laude)
- Laurie (cum laude)

E-diploma: - Sterre-Catharina
B-official: - Karin

17 maart Centraal diplomazwemmen in Almere.
Lieke, Lizzy en Denise zijn alle drie geslaagd voor hun D-diploma.

Corian is net voor de zomerstop definitief gestopt als commissielid
We eindigden het jaar met 8 commissieleden.

We hebben op 31 december 2019 24 leden.

Renate is A-official
Ingrid is A-official
Karin is B-official
Anouk is B-official (zonder figuur drijven)
Nicole is B-official (zonder aanloopdiploma’s)

Anouk en Nicole gaan in 2020 de volledige B-official opleiding afronden
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6 en 7 april NCS synchroonzwemkampioenschappen junioren in Eindhoven
Wat hebben we een mooi weekend gehad tijdens dit kampioenschap en wat ben ik trots op onze junioren. Onze 
junioren hebben op zaterdag de techniek gezwommen daarbij zwommen voor junioren 1 Lizzy (7de plaats), Roos 
(8ste plaats), Lieke (12de plaats), Lotte (19de plaats) en Laura (28ste plaats). Bij junioren 2 zwommen Denise (1ste 
plaats), Amy (3de plaats) en Yvonne (4de plaats). Op zondag hebben we de uitvoeringen, waar we meer dan een jaar 
heel hard voor getraind hebben, gezwommen. In de categorie junioren 1 werd een solo en een duet gezwommen. De 
solo werd gezwommen door Lotte en behaalde een mooie 2de plaats. Het duet werd gezwommen door Lotte en 
Roos en behaalde een 5de plaats. Bij junioren 2 werd een duet en 2 solo’s gezwommen. De eerste solo was van 
Denise en behaalde een hele mooi dik verdiende 1ste plaats, de tweede solo was van Yvonne en behaalde een mooie 
3de plaats. Het duet van Amy en Denise behaalde ook een meer dan verdiende 1ste plaats. Het groepsnummer wat 
gezwommen werd door alle zwemsters behaalde het hoogste podium en ging er met een gouden medaille en de 
beker vandoor.

16 mei Regionaal diplomazwemmen in Eindhoven
Bij dit regionaal diplomazwemmen zijn weer veel diploma’s behaald:
H-diploma: - Isa (cum laude)
G-diploma: - Dalilah

- Elfie (cum laude)
E-diploma: - Britt

- Juliette
- Kyra
- Laurie
- Rose
- Sophie

2 juni meerkamp in Deurne
De meerkamp in Deurne was weer een erg geslaagd evenement. Na de techniek en banen, gezwommen door alle 
zwemsters die tot en met diploma E hebben, zijn er nog een aantal uitvoeringen gezwommen waar de meiden heel 
hard voor getraind hebben. De duetten, gezwommen door Anne en Elfie en Sterre-Catharina en Kyra, behaalden 
beide in hun eigen categorie een mooie 1ste plaats. De beide groepsnummers behaalden in hun eigen categorie een 
mooie 2de plaats waardoor de overalscore van Eindhoven een dik verdiende eerste plaats was.

23 juni Centraal diplomazwemmen in Deurne
Lizzy en Lieke hebben allebei hun 2e D-diploma behaald

8 september SC-dag in Borkel en Schaft
Na verzameld te hebben op de parkeerplaats van de Tongelreep zijn we gezamenlijk naar Borkel en Schaft gereden. 
Bij de opstaplocatie zijn de kano’s uit geladen en de zwemsters in groepjes te verdeeld. Nadat de zwemsters allemaal 
vertrokken waren met de kano’s zijn we met de trainers richting de eerste stop gereden waar spelletjes gedaan 
werden om punten te verdienen. Ook op de tweede stop werden spelletjes gedaan en wat gedronken en een snoepje 
gegeten. Aan het einde van de route hadden we 1 laatste finalespel waarna de prijzen verdeeld werden.
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2 en 3 november NCS synchroonzwemkampioenschappen
senioren in Almere
We verzamelde op zaterdag 2 november in zwembad 
Almere-Poort waar de techniek gezwommen werd. Het 
blijft toch altijd weer spannend zo’n kampioenschap. 
Uiteindelijk hebben we bij de techniek netjes gepresteerd. 
Bij senioren 1 deden namens Eindhoven 5 zwemsters mee 
Amy (14de plaats), Yvonne (12de plaats), Roos (9de plaats), 
Denise (6e) en Anouk (4e). Bij senioren 2 zwommen 
namens Eindhoven 3 zwemsters Nicole (20ste plaats), 
Renate (16de plaats) en Ingrid (10de plaats ). Op Zondag 
werden de uitvoeringen gezwommen. In de categorie 
solo’s senioren 1 is een mooie 2de plaats behaald door 
Anouk. Bij Senioren 2 werd gezwommen door Ingrid en 
Nicole, Ingrid haalde hier een hele mooie welverdiende 
zilveren medaille en Nicole behaalde een 5de plaats. Bij de 
duetten hadden we 1 nummer, dit werd gezwommen door 
Renate en Ingrid en behaalde een 5de plaats. In de laatste 
categorie die werd gezwommen waren de groepen aan de 
beurt. Hier behaalde onze dames een mooie hard 
bevochten 3de plaats. Al met al kan in met heel veel trots 
zeggen dat we een nummer 1 team hebben en hoop dat ik 
nog heel wat jaren jullie trainer en coach mag zijn.
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10 november regionaal diplomazwemmen in Tilburg
Eline, Elfie en Anne zijn alle drie geslaagd voor hun F-diploma.

24 november Centraal diplomazwemmen in Enschede.
Met maar liefst 5 zwemster vertrokken we richting Enschede. We kwamen met 7 diploma’s terug Lizzy en Lieke 
behaalde hun 3de D diploma en daarmee hun superdiploma D. Daarnaast behaalde Lotte, Laurie en Sterre-
Catharina hun D-diploma.

Al met al een erg vruchtbaar jaar. We hebben er veel nieuwe leden bij gekregen.
Veel diploma’s zijn er behaald en veel medailles.
Kortom een groep waar ik persoonlijk erg trots op ben. Niet alleen op de zwemsters maar zeker ook op de trainers 
en de hulp trainers.
Iedereen bedankt en op naar 2020!

Namens de synchroploeg, 
Alexander Fransen
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Algemeen 

De Jeugdcommissie kijkt terug op een succesvol 2019. Om de twee jaarlijkse kampen en het bezoek van Sinterklaas 
voor te bereiden heeft de Jeugdcommissie twaalf vergaderingen, twee knutselmiddagen en twee locatie kijkdagen 
belegd. 

Begin 2019 bestond de Jeugdcommissie uit de volgende leden: Amy van Vuuren (SC), Loes Wilde (WP), Judith van 
Kemenade(WP), Thymara van Kuringen (WP), Stefan van Ieperen (WP) en Thijs van Hulst (WP), en Massimo Heijnsdijk 
(WP). 

Gedurende het jaar hebben we helaas afscheid genomen van Loes, Stefan en Thijs. In de plaats hiervan zijn we 
versterkt met Nathania en Nikki als nieuwe commissieleden.
De huidige JC bestaat dus nu uit zes personen.

Voorjaarskamp 2019 
Op 22, 23 en 24 maart 2019 waren alle zwemmers tussen de 6 en 15 jaar uitgenodigd om weer mee op 
voorjaarskamp te gaan. Ook dit voorjaarskamp was er een spannend thema. Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Daisy en Toad
waren op weg naar Geldrop. Halverwege raakte Toad in paniek want Peach en Daisy waren verdwenen. Mario en zijn 
vrienden gingen opzoek en kwamen allerlei obstakels tegen. 
Op de eerste avond maken de kinderen kennis met Mario en zijn vrienden. De vrienden stellen zichzelf voor. Ze 
maken kennis met Bowser en komen erachter dat hij achter de verdwijning zit.
De kinderen gaan het gebied verkennen, stiekem volgen ze Bowser en zien daisy en peach gevangen zitten. Daisy 
weten ze te bevrijden, maar Peach helaas nog niet.
Bowser komt erachter dat Daisy ontsnapt is. Bowser wil Daisy terug want hij heeft niks aan één gevangene. De 
kinderen ontdekken ook dat Bowser heel erg van geld houdt. Wanneer ze genoeg geld hebben kunnen ze dit ruilen 
voor prinses Peach. De kinderen moeten dus geld verdienen om Bowser te verslaan. Een spannende strijd tegen de JC 
volgde om genoeg geld te verdienen. Gelukkig lukte dat en is ook prinses Peach bevrijd. 

Najaarskamp 2019
Puntenkamp of officieel najaarskamp vond in 2019 op 15, 16 en 17 november plaats. Voor het vijfde jaar op rij 
duurde dit kamp 3 dagen en vond plaats in Steensel op blokhut de  Stevert. Dit betekende dat de strijd op 
vrijdagavond al in alle hevigheid losbarstte. Zoals ieder jaar strijden de kinderen met hun groepsleiding om “Winnaar 
van het puntenkamp” te worden. 
Tijdens het weekend worden er verschillende spellen gedaan. Voor ieder spel krijgen de groepen punten. Het is de 
bedoeling zoveel mogelijk punten bij elkaar te verzamelen. Met alle spellen konden punten verdiend worden. In het 
finale spel kon de creativiteit van de kinderen de vrijeloop gaan. Een heuse talentenjacht bracht verrassende talenten 
aan het licht van zowel leiding als kinderen. Iedereen kon zijn/haar favoriet punten geven. Hierdoor wast het tot het 
laatste moment heel spannend!
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JC lid Zwemt bij Opmerkingen

Nathania WP en Instructeur ZTC

Nikki Wols WP

Thymara van Kuringen WP Penningmeester

Judith van Kemenade WP

Amy van Vuuren SC

Massimo Heijnsdijk WP Voorzitter
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Kampen algemeen
Na een aantal magere jaren zien we dat het aantal kinderen dat mee op kamp gaat weer snel steeg. Nu zien we dat 
het aantal stabiel rond de 30 kinderen blijft. Hier zij wij als JC erg trots op en hopen deze lijn in 2020 wederom gaat 
stijgen.

Sinterklaas
Net zoals vorig jaar is sinterklaas in alle baden langs geweest, althans zijn pieten. Zij hebben in alle baden gekeken of 
er potentiële pieten aanwezig zijn in de baden. Hierbij zijn bepaalde vaardigheden getest welke een piet moet 
beheersen. Zo is de behendigheid getest van de potentiele pietjes met een schoorsteen duikspel. Ook is de 
dapperheid van de kinderen op de proef gesteld. De cadeautjes waren in het water gevallen en naar de bodem 
gezonken. Elk cadeautje is weer terug naar op het droge gebracht door de kinderen. En wat werden de pakjes daarna 
snel en vakkundig rond gebracht in het zwembad. Sinterklaas was dus erg tevreden over de prestaties van onze jonge 
zwemmers.

Beleid
In 2013 is extra aandacht besteed aan het beleid omtrent gedrag. Alle leden van de JC zijn in het bezit van een VOG 
(verklaring omtrent gedrag). De VOG is ook bekend als bewijs van goed gedrag. 
Tijdens de kampen van het afgelopen jaar is net als het voorgaande jaar de gedragscode (concept) ondertekend door 
alle groepsleiding, keukenstaf en JC-leden, die de kinderen begeleiden tijdens het kamp. Hierin staat een beschrijving 
van de normen en waarden voor het gewenste gedrag binnen de vereniging en in omgang met kinderen. Door het 
ondertekenen ervan verklaart degene dat hij of zij bekend is met de normen en waarden en zich zal inzetten om 
ongewenst gedrag te voorkomen en te melden. 
Het komend jaar zullen we in samenwerking met de overige commissies verder gaan met de verdere ontwikkeling 
van het beleid, zodat hiermee de veiligheid van de kinderen kan worden gewaarborgd.

Namens de JC
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In 2019 heeft de PR commissie op minimale kracht gedraaid. Samenwerkingen tussen commissies en leden van het 
bestuur heeft tot een aantal activiteiten geleid.

Kies je sport
Een initiatief van de gemeente Eindhoven. Via dit platform kunnen kids kennismaken met verschillende sporten. De 
Eindhovense Watervrienden bied hier een introductie wedstrijdzwemmen en introductie synchroonzwemmen aan.
In de pers
Hebben we wat te melden dan sturen we dat ook naar de pers toe. Soms wordt het geplaatst, vaak helaas ook nog 
niet. Dit jaar is onze naam diverse malen opgedoken door onze betrokkenheid bij de nieuwe plannen voor de 
Tongelreep.

Website
In 2019 is er onderhoud gepleegd aan de website om een overzichtelijke site te houden die ook nog eens goed 
vindbaar is in google! Op de site worden frequent nieuwsartikelen geschreven en verspreid via de Facebook pagina.
Heb jij een leuk of interessant stukje dat je met onze leden wil delen? 
Stuur deze dan naar:  pr@eindhovense-watervrienden.nl

Oproep
De PR-commissie heeft versterking nodig!! De Eindhovense Watervrienden is een fantastische vereniging die gerund 
wordt door vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat we elke week vol plezier weer kunnen genieten van de lessen van 
de Zwemtechnische commissie (ZTC) en de trainingen van de Wedstrijd ploeg (WP) en Synchroon ploeg (SC). We 
genieten van de kampen en activiteiten van de jeugdcommissie (JC).
Om onze vereniging verder op de spreekwoordelijke kaart te zetten hebben we jou nodig!

Wat doet de PR-commissie?
We communiceren met ons 'publiek' dit zijn de bestaande leden en potentiële nieuwe leden. We hebben ons het 
afgelopen jaar voornamelijk gericht op de communicatie met de bestaande leden. We gebruiken hiervoor de 
website, nieuwsbrief en Facebook pagina. Daarnaast houden we ons bezig met het werven van sponsoren.
Wat zoeken we? We zoeken leden die hun talenten willen inzetten voor onze vereniging. Dit kan in de breedste zin 
van het woord. Denk aan een fotograaf die zorgt voor mooie plaatjes voor op de website/nieuwsbrief. Een salestijger 
die zich volledig focust op het werven van sponsoren. Iemand die zich bezig wil houden met het maken van 
posters/flyer/nieuwsbrief en andere promotionele artikelen. De regelneef van de familie die zorgt voor PR 
gerelateerde bijeenkomsten/evenementen....?! Ervaring is fijn maar niet noodzakelijk.

Wat krijg je er voor terug?
Enorm veel waardering en eeuwige roem! Als kers op de taart kun je tegen een gunstig tarief zwemmen bij de 
vereniging! Daarnaast kun je gebruik maken van de acties van Eindhoven Waardeert. Een initiatief van de gemeente 
Eindhoven die via deze weg de vrijwilligers van de stad iets bied voor hun vrijwillige werkzaamheden. Denk hierbij 
aan korting op leuke dagactiviteiten.
De commissie bestaat nu uit één persoon die fantastische steun krijgt van het bestuur en de commissies van de 
vereniging.
Kom jij de PR-commissie versterken? Stuur een mail naar: 

pr@eindhovense-watervrienden.nl
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Beste watervrienden en –vriendinnen,

We zijn weer een jaar verder. In sportief opzicht is 2019 weer een heel mooi jaar geweest. De verslagen van de 
commissies in dit jaarboekje laten dit zien.

Financieel was het ook een goed jaar, al hebben we 2019 met een klein verlies afgesloten. Elk jaar maken we een 
begroting, op basis van de verwachtingen die we op dat moment hebben. Dit zijn echter schattingen, waar in de 
uiteindelijke realisatie altijd afwijkingen in zijn. Zo weten we bijvoorbeeld nooit bij voorbaat al hoeveel leden we gaan 
krijgen en maken we gedurende het jaar ook soms keuzes in uitgaven die we vooraf niet hadden verwacht. Gelukkig 
sluiten we veel jaren af met een (licht) positief resultaat. Dit jaar sluiten we af met een licht verlies van iets meer dan 
900 euro. Een verklaring hiervoor is onder andere een extra investering in T-shirts.

Afgelopen jaar hebben we afgesproken te gaan investeren in het verkrijgen van sponsoring. Helaas is ons algemeen 
bestuurslid die zich hiermee zou gaan bezighouden overgegaan naar een andere vereniging. We hopen dat er 
mensen zijn die na deze jaarvergadering zich hiervoor willen inzetten. Deze mogen zich melden bij de 
penningsmeester.

Ook dit jaar zijn de commissies netjes binnen de begroting gebleven. Waarvoor hartelijk dank. 
De badhuur is ten opzichte van 2018 gedaald. Dit komt door een wijziging in gebruik van zwemwater in de 
Tongelreep. Daarnaast is het ledenaantal dit jaar weer gedaald. Dit zorgt voor een daling in de contributiebijdragen. 
Het op peil houden van het ledenbestand blijft een belangrijk punt.

Ik kijk er naar uit samen met jullie van 2020 weer een mooi en sportief jaar te maken.

Met sportieve groet,

Marjolein Dohmen
Penningsmeester
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Lasten Realisatie Begroot Realisatie Baten Realisatie Begroot Realisatie
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Huur baden 49.626      51.426       52.763       4115 Contributies 67.025      67.900                     70.484        
Lidmaatschappen 8.953        9.560          10.054       4111 Inschrijfgelden 1.285        1.500                       1.275          
Afschrijvingskosten 379           600             506             4107 Bijdrage functionarissen 2.344        1.750                       1.936          
Verenigingskosten 938           800             1.219          4120 Subsidie 75             -                           1.000          
Grote Club Actie 133           309             474             4512 Grote Club Actie 784           1.000                       2.209          
Opleidingen 2.886        1.000          2.686          4511 Marathon Eindhoven -            100                           104              
Kleding functionarissen 1.661        -              45               4510 Sponsoring -            1.000                       -              
Functionarissendag 1.489        1.500          1.482          4194 Overige inkomsten 412           325                           383              
Jubileum -            -              

Lasten Algemeen 66.066 65.195 69.228 Baten Algemeen 71.924 73.575                      77.392         

Zwemtechnische cie 2.664        2.316          2.707          4491 Zwemtechnische cie 637           630                           795              
Wedstrijdploeg 3.262        6.900          4.990          4295 Wedstrijdploeg 1.820        4.775                       2.680          
Synchrocommissie 1.725        1.905          1.060          4396 Synchrocommissie 789           1.125                       588              
PR-Commissie 182           650             157             PR-Commissie -            -                           -              
Jeugdcommissie 2.663        3.730          2.823          4692 Jeugdcommissie 1.265        1.700                       1.788          
Jongerenkamp 1.002        1.000          941             4123 Jongerenkamp 660           400                           468              

Lasten Commissies 11.498 16.501 12.678 Baten Commissies 5.171 8.630                        6.318           

Bankkosten 446           510             504             4124 Rente -            -                            -               

Lasten Financieel 446 510 504 Baten Financieel 0 -                            -               

Totaal Lasten 78.010 82.206        82.409        Totaal baten 77.095 82.205                      83.709         

Resultaat (winst) 1.300 Resultaat (verlies) 915 1

Totaal 78.010 82.206        83.709        78.010      82.206                      83.709         
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Kasstroomoverzicht (In EUR)

Indirecte methode 2019 2018

Resultaat boekjaar -915             1.300           

Afschrijvingen 379             506             
Mutaties werkkapitaal -1.185         -4.340         

Totaal operationele kasstromen -1.721         -2.535         

Investeringen 0 0

Totaal Investeringskasstromen -               -               

Totaal Mutaties -1.721         -2.535         

Kasstand begin van de periode 44.848        47.383        
Kasstand einde van de periode 43.127        44.848        

Totaal Mutaties -1.721         -2.535         

Balans (in EUR)

Activa 31-dec-19 31-dec-18 Passiva 31-dec-19 31-dec-18

Materiaal 0                                     379                                 10 Resultaat voorgaande boekjaren 33.868                              33.868                              
VW Resultaat lopend boekjaar -915                                  1.300                                

Vaste Activa 0                                      379                                  20 Bestemmingsreserve Jubileum 4.626                                3.325                                
25 Bestemmingsreserve Materiaal -                                    -                                    

Overige vorderingen -                                  Eigen Vermogen 37.579                               38.494                               
Overlopende activa 558                                 1.317                             
Overlopende activa 1.542                             3.032                             301 Overlopende Passiva 465                                   577                                    
Liquide middelen 43.127                           44.848                           305 Overlopende Passiva 7.183                                10.505                              

Vlottende activa 45.227                            49.197                            Kortlopende Schulden 7.648                                 11.082                               

Totaal Activa 45.227                            49.576                            Totaal Passiva 45.227                               49.576                               
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Lasten Begroot Realisatie Begroot Baten Begroot Realisatie Begroot
2020 2019 2019 2020 2019 2019

Huur baden 52.815          49.626          51.426          Contributies 70.900            67.025            67.900            
Lidmaatschappen 9.560            8.953            9.560            Inschrijfgelden 1.200              1.285              1.500              
Afschrijvingskosten 600                379                600                Bijdrage functionarissen 2.600              2.344              1.750              
Verenigingskosten 650                938                800                Subsidie -                   75                    -                   
Grote Club Actie 100                133                309                Grote Club Actie 500                  784                  1.000              
Opleidingen 1.000            2.886            1.000            Marathon Eindhoven -                   -                   100                  
Kleding functionarissen -                 1.661            -                 Sponsoring -                   -                   1.000              
Functionarissendag 1.500            1.489            1.500            Overige inkomsten 325                  412                  325                  
Jubileum -                 -                 -                 

Lasten Algemeen 66.225           66.066           65.195           Baten Algemeen 75.525             71.924             73.575             

Zwemtechnische cie 2.380            2.664            2.316            Zwemtechnische cie 490                  637                  630                  
Wedstrijdploeg 8.310            3.262            6.900            Wedstrijdploeg 5.910              1.820              4.775              
Synchrocommissie 1.355            1.725            1.905            Synchrocommissie 335                  789                  1.125              
PR-Commissie 300                182                650                PR-Commissie -                   -                   
Jeugdcommissie 3.350            2.663            3.730            Jeugdcommissie 1.419              1.265              1.700              
Jongerenkamp 1.250            1.002            1.000            Jongerenkamp 550                  660                  400                  

Lasten Commissies 16.945         11.498         16.501         Baten Commissies 8.704               5.171               8.630               

Bankkosten 510                446                510                Rente -                   -                   -                   

Lasten Financieel 510              446              510              Baten Financieel -                   -                   -                   

Totaal Lasten 83.680           78.010           82.206           Totaal baten 84.229             77.095             82.205             

Resultaat (winst) -549               -915 Resultaat (verlies) 1                       

Totaal 83.131           77.095           82.206           84.229             77.095             82.206             
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Wijzigingen en aanvullingen s.v.p. mailen naar pr@eindhovense-watervrienden.nl

http://eindhovense-watervrienden.nl/wp-content/uploads/2020/02/160220-Kalender-EWV-2020-Jaarkalender-Jaarkalender.pdf
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