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Datum: 9 Dec 2022, 19:00 
 
Aanwezigen: 

- Bestuur: Aswin Vos (penningmeester), Hans Scholten (secretaris), Kristiaan Böhm 
(voorzitter), Alex Zwiers (waterpolo) 

- Leden: Michiel Sijbrand, Joost Overbeek, Robert-Kai Meenhorst, Wiljam Nijenhuis, 
Marcel Wijnberg, Henk van Zwam, Johanna Boveree 

 
Opening door de secretaris. Aanvulling vanuit de voorzitter over het stemproces 

- Geen jeugdleden, dus alle stemmen gelijkwaardig 
- Voorstel wordt aangenomen bij een meerderheid > 50% 

 
Toelichting van het nieuwe contributie model door de secretaris aan de hand van een 
Powerpoint presentatie. 
 
Vragen vanuit de leden: 

- Marcel: Hoe zit het met jeugdleden die overal konden proef trainen? 
- Hans: dat zijn basisleden en dit kan nog steeds 

 
- Marcel: hoe zit het met Master+ zwemmen, dit was altijd 5 euro meer dan Master -, 

deze groep zie ik niet terug in de presentatie het model: 
- Hans: volgens mij zijn die gelijk aan de wedstrijdzwemmers met startvergunning en zo 

lang als ik de ledenadministratie doe heb ik dat niet anders gezien. Maar ik zal het 
nakijken. 

- Marcel: dus die gaan nu 35 euro betalen 
- Hans: ja, die vallen onder de categorie van senioren met startvergunning 
- In deze notulen: zie de correctie op dit antwoord onderaan de notulen pagina 

 
- Robert-Kai: kan deze informatie gedeeld worden 
- Vanuit bestuur: de presentatie wordt niet gedeeld via de NB of op de website. Indien er 

meer vragen komen vanuit de verenging kunnen we altijd kijken of we nog een 
toelichtings-moment inplannen. 

 
Stemming: unaniem voor het nieuwe contributiemodel (geen tegenstemmers) 
 
Uitkomst: aangenomen 
 
Vraag aan de leden voor vrijwilligers: de ouders van Lindi en Thembi Sijbrand zijn bereid zich 
als vrijwilliger in te zetten, met de vraag wat er concreet nodig is. Reactie: voorbeeld, vanuit 
het bestuur is er de behoefte om meer ondersteuning te hebben voor communicatie, de NB en 
de nieuwe website. 
 
Vervolg acties: bestuur neemt contact op met deze ouders  
 

mailto:info@zwemclubdeventer.nl
http://www.zwemclubdeventer.nl/


  

Albertus van Leusenweg 55 email: info@zwemclubdeventer.nl  IBAN - NL02 RABO 0377773018 
7425 CD Deventer website: www.zwemclubdeventer.nl KvK nr. 40.65.01.97 

Sluiting vergadering: +/- 19:45 
 
Toelichting op de vraag van Marcel over Master +:  
Deze is tijdens de vergadering niet correct beantwoord door de secretaris. 
 
Het huidige contributiemodel heeft wel degelijk een onderscheid tussen Master+ en 
wedstrijdzwemmers. Master+ (met startvergunning) betalen nu 22 euro per maand aan 
contributie, dit gaat om 14 mensen (in 2021), en nu nog 12. 
 
Masters met startvergunning gaan contributie betalen volgens de categorie basislid (22,50 
euro) + startvergunning kosten (5 euro). In totaal betalen ze dus 27.50 euro per maand.  
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