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Notulen jaarvergadering TV Zwefilo van 17 oktober 2013 
 
Aanwezig : 18 leden ( inclusief bestuur) 
Afwezig : 19 leden met afbericht 

Frank Kruijer, Marina Heiblom, Anita Heiblom ,Matthijs Kunzel, Danielle 
Bruin, Henk van de Grootevheen, John Potter, Angela Gielens, Margriet 
Wielinga, Paul Zijp, Florien Deken, Jascha de Goede, Jan van Baar, Brenda 
Nolten, Yvonne Leek, Dries Mechielsen, Annemieke Mechielsen, Jack Hof, 
Henk van Veldhuizen. 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Matthijs Kunzel was niet aanwezig maar via mail had hij de volgende punten: 

�    Zwemtraining is zeer goed, vooral nu er een tweede trainer bijstaat. Maar de banen 
zijn te druk bezet om persoonlijke op- en aanmerkingen op de techniek te geven.  
 
Wim geeft aan dat dit een te rechte opmerking is en dat er al een overleg gepland is  
met het team van Duikerdel. 
 

�    Apex 1ste divisie Thriathlon was een groot succes. Matthijs stelt zich weer beschikbaar 
en stelt voor dat de leden zich per wedstrijd kunnen opgeven en dat steeds de 4 snelste 
worden opgesteld. Een 2e divisie team vindt Matthijs een goede optie. 
  

3. Notulen jaarvergadering d.d. 18 oktober 2012 /Jaarverslag secretariaat 2012/2013 
Wim neemt deze verslagen door: 

o Als bijzondere prestatie was Christian Albers niet vermeld, terwijl hij de hele triathlon 
in Klagenfurt en de hele triathlon in Kopenhagen had volbracht. Voor deze bijzondere 
prestaties werd hij dan ook gehuldigd. Hij ontving bloemen en Niko mocht van zijn 
werkgever een mooie bodywarmer overhandigen. 

o Als zwemtrainer is in goed overleg afscheid genomen van Robin Stammes. Misschien 
dat hij op een later tijdstip, na een trainingscursus te hebben gevolgd, zich weer 
beschikbaar wilt stellen. 

o John Potter en Ruud Schrijver zijn na hun revalidatie weer gestart met hun trainingen. 
o De 8ste Triathlon Langedijk evenals het  25 jarig jubileum zijn enorm succesvol 

geweest. 
o i.p.v Start to run was er dit jaar voor het eerst de clinic voor de 8ste Triathlon 

Langedijk.  6 deelnemers deden hieraan mee en daarvan hebben zich 5 als lid 
aangemeld. 

o Wim dankte René Potter omdat hij, in samenwerking met Raymond Hollaar, in de 
sportweek van Langedijk de mini triathlon georganiseerd had. Hierdoor is weer 
 € 290,00 voor de clubkas verdiend. 

o De website is dit jaar opnieuw gestart en wordt veel bezocht. 
o  Apex 1ste divisie is een prachtige reclame uiting voor onze vereniging. 
o Het aantal leden was drie jaar geleden 100. Nu 140. Dit betekent in drie jaar tijd 40% 

meer leden. 
De verslagen worden goedgekeurd. 
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4.Financieel jaarverslag en vaststelling begroting 2012/2013 
De balans, verlies- en winstrekening en begroting worden doorgenomen. Alles is duidelijk 
weergegeven.  De begroting geeft aan, dat volgend jaar weer met een positief resultaat 
geëindigd wordt. 
Met het huidige aantal leden is alles kostendekkend.  Bijzondere inkomsten, zoals sponsoring 
en subsidies, zijn dus heel belangrijk voor aparte activiteiten. 
Jan Hof en Freek van Gool hebben overleg om sponsors binnen te halen. 
 
Henk van de Groothveen en Danielle Bruin vormden de kascommissie. Beiden waren afwezig 
maar via mail heeft Henk de kascontrole aangegeven en alles akkoord bevonden. Wim vroeg 
d.m.v applaus het bestuur decharge te verlenen. Er werd luid geapplaudisseerd. 
 
Henk zit nog twee jaar in de kascommissie en Danielle nog een jaar.  
 
5.Bestuursverkiezing 
Voor Wim en Rob zitten hun bestuursperioden van, respectievelijk 3 en 6 jaar, erop. 
Beiden stellen zicht verkiesbaar, waarvoor ze, d.m.v. applaus, aangenomen werden.  
 
6. Huldiging  
Door te weinig deelname aan de clubcompetitie werd  alleen de algemene clubkampioen 
Jos van de Pol door Niko gehuldigd. 
Jos was uitgenodigd voor huldiging maar was niet aanwezig. Niko zal hem thuis de bloemen, 
de nieuwe wissenbeker en een bodywarmer brengen. 
 
De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor hun bijzondere prestaties en ontvingen 
bloemen en een bodywarmer t.w.: 
 
Robin Kaag voor deelname aan de hele triathlon Almere.   Eindtijd 12:56:35 
Christian Albers voor de hele triathlon in Klagenfurt   Eindtijd 10.41.39 
en de hele triathlon in Kopenhagen      Eindtijd 10.38.32 
 
7. Terugblik afgelopen seizoen. 
Wim: Drie jaar terug was het nog de vraag: gaan wij stoppen met Zwefilo of gaan wij door.  
Besloten werd om er drie jaar hard aan te werken en dan evalueren. Nu drie jaar later toch 
40% meer leden en een positief resultaat. Dit is iets om enorm trots op te zijn en vooral nu 
kijken in de toekomst hoe nog meer te verbeteren. 
 
Het 25 jarig jubileum georganiseerd door Frank Kruijer, Jan Hof en Kristien Poortman was 
een enorm succes. Wim dankte hen hier nogmaals voor. 
De oprichters van Zwefilo m.n. Paul Zijp en Ronald de Groot memoreerde tijdens het feest 
dat niet alleen de sport belangrijk was maar ook de mens achter de sport. Dit is wat nu nog bij 
Zwefilo duidelijk naar voren komt. Ook nu tijdens de vergadering toen Christian Albers 
aangaf letterlijk door zich bij Zwefilo aan te melden in een warm bad gekomen te zijn. Dit is 
niet de eerste keer dat die term naar voren gekomen is. 
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8. Rondvraag. 
Edwin:  
Aan de clubcompetitie deden te weinig leden mee. Volledig hebben er maar 6 leden 
meegedaan. Hoe maakt men de clubcompetitie weer aantrekkelijk?  
 
Er wordt wederom gestart met de Apex 1ste divisie. Belangrijk is dat je per team 8 leden nodig 
hebt. Als je 15 leden inzet kun je wel twee teams vormen. Men kan ook aan de achterliggende 
wedstrijden meedoen. Maak het meer een onderdeel van de vereniging.  
Wim stemt in om vanuit het bestuur de  deelnemers financieel te steunen. 
 
Wanneer wordt er gestart met de uitbreiding van trainers?  
Men kan een doe-het-zelf cursus op internet starten en daarna onder begeleiding van een 
trainer lesgeven.  
 
Niko overlegt in het bestuurs- en trainingsoverleg wie de trainingscursus wil gaan volgen. 
 
Wat is de doelstelling voor de jeugd? Is het verkapte kinderopvang of gaat het om 
doorstroming van de jeugd? Beleid zal aangepast moeten worden. Erna Doodeman is gestopt 
met de jeugdcommissie en er heeft zich nog niemand aangemeld. Dit heeft de aandacht van 
het bestuur. 
 
Freek van Gool: 
Communicatie naar Zwefilo is slecht.  Hij moest op de DTC site lezen wanneer de 
baantraining weer begon.  
Dit wordt tegengesproken, omdat toch d.m.v. de nieuwsbrief e.e.a. vermeld was.  
Freek pleit voor meer meldingen op de site.  
 
Robin Kaag stelt voor om het clubblad weer te introduceren. Belangrijker vindt hij de 
aankondigingen in een clubblad dan de vermeldingen op de site. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering bedankt een ieder voor hun inzet in het 
afgelopen seizoen. 
Na de vergadering was er een gezellig samenzijn en werd de film van de 8ste Triathlon 
Langedijk getoond. 
 
Broek op Langedijk, 19 oktober 2013. 
 
Ans Schuijt 
Secretaris 
 


