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Notulen algemene ledenvergadering Z.P.C. LIVO 

31 maart 2016 
 

Afgemeld: Gerard Otten, Simone Holweg, Ewald Berendsen, Andre Bloemberg, Ellen Wopereis, Robbin 

Lensink. 

 

Naast het bestuur zijn er 18 leden aanwezig. 

 

1. Opening 

Raymond opent de vergadering om 20:05 en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

-- 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2015 worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

Raymond bedankt Joost voor het maken van de notulen. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Joost leest het verslag voor: 

 

2015 is een jaar gebleken van vasthouden en vooruit kijken. Meekenesch 'nieuwe stijl' is een stabiele, 

betrouwbare factor gebleken voor LIVO en daar is LIVO erg blij mee. Ook het feit dat, sinds lange tijd, het 

ledenaantal ongeveer stabiel is gebleven biedt perspectief. 

 

In dit jaar is LIVO ook betrokken bij een aantal nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Zo is er het 'Scholder an 

scholder' initiatief van diverse sportverenigingen in de achterhoek, dat tot doel heeft het sportklimaat in de 

achterhoek te verbeteren en een platform te zijn voor sportvereningen om ervaringen en kennis te delen. Ook 

het samenwerkingsverband zwemsport achterhoek (SZA) heeft deze intenties, maar meer toegespitst op de 

zwemverenigingen. 

 

Binnen LIVO is in 2015 ook een goed nieuw initiatief ontsprongen dat de zwemsport in Lichtenvoorde weer 

wat populairder zal maken en de instroom van jonge nieuwe leden zal vergroten: De instuif. Een aantal 

basisschoolklassen 5 en 6 zijn dit jaar drie weken lang voorzien van een 'natte gym' onder leiding van een 

groep enthousiaste LIVO vrijwilligers. Zo is een grote groep schoolkinderen op een leuke manier in aanraking 

gekomen met LIVO en het zwemmen en waterpolo.  

 

Het laatste initiatief dat de revue passeert is natuurlijk de Sportboulevard. Het project dat ervoor zou moeten 

zorgen dat het terrein waar nu het Meekenesch ligt en daaromheen omgetoverd gaat worden in een 

multidisciplinair sportcentrum met crossbaan, hardloop- en ijsbaan en natuurlijk een nieuw zwembad. Daar 

dit project nog in de kinderschoenen staat is het belangrijk te weten dat er veel tijd wordt geinvesteerd in de 

toekomst. 

 

2015 is ook een jaar dat in het teken stond van helden: Het erg geslaagde zomerkamp had als thema 

superhelden, maar binnen de vereniging werden er ook een paar bekroond voor hun geweldige inzet 

gedurende vele jaren: Peter Lensink werd hiervoor beloond met het erelid-schap en Henk Kolkman werd lid 

van verdienste. De kroon werd gespannen door Vera Bloemberg, zij werd tot Clubheld van de amateursport 

gekozen van de hele provincie Gelderland en mocht meedingen voor de 'nationale titel'. Een fantastische 

prestatie! 

 
Opmerkingen: Geen 

 
5. Jaarverslag penningmeester 

Zie hiervoor tevens de bijlage: LIVO financieel overzicht. 

 

Bram leest het verslag voor: 
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Financieel heeft ZPC Livo in 2015 een neutraal jaar achter de rug. Bij het opstellen van de begroting werd er 

een negatief resultaat van € 2.202 verwacht, maar de uiteindelijke realisatie viel nagenoeg conform begroting 

uit. 

Dit resultaat wordt aan de inkomstenkant veroorzaakt. De inkomsten vielen namelijk hoger uit dan verwacht. 

Dit wordt met name veroorzaakt door drie posten, te weten de contributie-inkomsten, de inkomsten uit de 

Clubruimte en de sponsoracties. Met name door de contributieverhoging in 2015 viel de contributie hoger uit 

dan begroot (- € 2.300). Daarnaast zijn de inkomsten van de Clubruimte hoger uitgevallen dan verwacht (+ € 

1.050). Tenslotte hebben ook de sponsoracties weer goed gedraaid in 2015; hiermee hebben we € 644 meer 

opgehaald dan begroot.  

Aan de uitgavenkant vielen diverse kostenposten iets hoger uit dan verwacht. Dit geldt met name voor de 

posten redactie (folders), badhuur en polocompetitie. Deze eerste twee posten zijn o.a. overschreden door de 

instuif die Livo begin vorig jaar heeft georganiseerd. De kosten voor Polo-competitie vielen hoger uit door 

een extra dames-team en de promotie van Heren 2. In totaal zijn de kosten in 2015 € 1.791 hoger uit gevallen 

dan begroot. 

De begroting van 2016 laat wederom een negatief resultaat zien, nl. € 2.402 in min. Net als andere jaren is er 

een voorzichtige begroting opgesteld, waarbij de verwachting is dat we iets positiever zullen realiseren dan 

begroot. Meerjarig zijn de financiën echter wel zorgwekkend, omdat de inkomsten uit oud papier (€ 4.700) na 

2017 erg onzeker zijn. Dit heeft dan ook de aandacht van het bestuur. 

 

Opmerkingen: Geen 

 

6. Verslag financiële commissie 

Arjan leest het jaarverslag voor. De FC verzoekt de ALV decharge te verlenen voor het boekjaar 2015: 

 

De kascontrole met betrekking tot de administratie van ZPC Livo over het boekjaar 2015 heeft op maandag 

21 maart 2016 plaatsgevonden. Bram Ebbers was als penningmeester verantwoordelijk voor de afwikkeling 

van de administratie over het boekjaar 2015. Arjan Bokkers en Jorg Ebbers hebben de kascontrole uitgevoerd.  

De administratie heeft geen financiële onvolkomenheden opgeleverd. Wel zijn er enkele opmerkingen / 

aandachtpunten van onze zijde: 

 

 De clubruimte gaat de plaatselijke supermarkten nog wel eens af om bij een aanbieding voordelig(er) bier 

in te slaan. De Clubruimte beschikt over een eigen bankrekening met bijbehorende bankpas. Met deze 

bankpas kan echter niet gepind worden, zodat in voormelde gevallen gebruik wordt gemaakt van de 

bankpas van ZPC Livo. Om deze kosten (toch) bij de Clubruimte inzichtelijk te krijgen wordt intern een 

doorboeking gemaakt. Wij stellen voor om in het vervolg bij de plaatselijke supermarkt (Jumbo en AH) 

te vragen of op rekening gekocht kan worden, zodat de Clubruimte de rekening vervolgens van haar 

eigen bankrekening kan betalen 

 

 De afgelopen jaren is een aantal keren de controle van met name de inkomsten van de clubruimte als 

aandachtspunt genoemd. Wij hebben een globale controle uitgevoerd door de omzet af te zetten tegen de 

inkoopprijs en vervolgens te kijken naar de marge die behaald zou moeten worden. Wij komen daarbij tot 

de conclusie dat de behaalde omzet realistisch is, wij hebben dan ook geen reden om aan te nemen dat de 

behaalde ‘winst’ niet correct zou zijn. 

 

 Bij aanschaf van kleding, tassen, ballen en ander materiaal is het handig om de betreffende factuur naar 

een sponsor te laten sturen in plaats van rechtstreeks naar ZPC Livo en vervolgens het door ZPC Livo 

versturen van een sponsorfactuur. Voor ZPC Livo is de btw op de inkoopfactuur kostprijsverhogend, 

ZPC Livo kan immers de btw niet terugvragen. Een sponsor zal over het algemeen de btw op de 

inkoopfactuur terug kunnen vragen. Bij een sponsorbedrag van € 100 gaat het dan dus om een 

inkoopfactuur van € 121 inclusief btw en is een ‘voordeel’ te behalen van € 21. 

 

 Op grootboeknummer 151 Reserv. Sponsors staat al jaren een bedrag van € 2.372,68 op de balans. Het is 

onduidelijk waar dit bedrag precies vandaan komt. Wij stellen voor om het bedrag in 3 jaar af te boeken. 

 

 Begrotingstechnisch is het een goeie zet geweest om de waterpolowedstrijden van Aalten te verplaatsten 

naar Varsseveld. Voor badhuur was een bedrag van € 34.000 begroot en is daadwerkelijk ruim € 35.000 

uitgegeven. Het verschil tussen ‘begroot’ en daadwerkelijke ‘uitgaven’ was anders nog groter geweest! 
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 Net als vorig jaar loopt de administratie van de triatlon volledig via ZPC Livo. Wij hebben begrepen dat 

er een aparte (niet aan ZPC Livo gekoppelde) bankrekening wordt geopend ten behoeve van de triatlon. 

Wij juichen dit van harte toe! 

 

Wij als financiële commissie hebben op basis van onze controle van de administratie 2015 geen reden om aan 

te nemen dat de inkomsten en uitgaven geen getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van ZPC LIVO per 31-12-2015 en van het resultaat over 2015. 

 

Wij verzoeken daarom om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 

het boekjaar 2015. 

 

Opmerkingen: Geen 

 

7. Begroting 2015 

Bram licht de begroting toe. 

 

Vraag Riëtte Vonhof: Is de begroting voor zwemcompetitie verder uitgesplitst? Waarschijnlijk worden de 

startgelden hoger omdat de indeling van de competities verandert en alles landelijk wordt. 

 

Vraag Herbi Bomers: Is het verzoek voor Aalten/Varsseveld in de begroting opgenomen: Nee, is daarvoor 

opgesteld. Zal ook niet gebeuren, want de begroting wordt vastgesteld vanavond. 

 

Herbi vraagt waar de andere kosten voor de WPC vandaan komen. Bram legt dit uit. 

 

8. Jaarverslag zwemcommissie 

Kirsten leest het verslag voor: 

 

De resultaten van de zwemploegen: 

Evenals het vorig seizoen zwemt de A-ploeg in de Gelderse A-competitie. Alle lof voor de jongere en oudere 

zwemmers in deze competitie. Ondanks dat we de laatste jaren minder zwemmers hebben in de A-selectie 

houden we goed stand. Steeds minder leden combineren het zwemmen met waterpolo waardoor het een hele 

puzzel is om de opstellingen rond te krijgen.  

De B-ploeg: We hopen dat een deel van de deze zwemmers kan doorstromen naar de A-selectie. Voor de 

zwemmers waarbij dit niet mogelijk is hopen we dat ze ook volgend jaar weer mee willen zwemmen.  

Naast de competities (A, C en minioren competitie) zijn er nog veel wedstrijden op allerlei niveaus waarin 

onze zwemmers hun tijden scherper kunnen stellen en zich kunnen plaatsen voor kampioenschappen zowel op 

Gelders als op Nationaal niveau.  

 

Bij de Gelderse kampioenschappen werd in de wintereditie met 14 zwemmers gezwommen. Zij waren goed 

voor 43 starts, 23 PR’s en 9 medailles te weten voor Isha Brouwer (4), Jason Browne (2), Dave Holweg (2) 

Indy te Molder. 

De zomereditie werd afgesloten met 10 medailles (Isha, Jason en Dave) en 61 starts. Een prachtige 

seizoensafsluiting voor de meeste zwemmers van ZPC LIVO. 

Enkele zwemmers gingen nog door voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen en de Gelderse 

miniorenkampioenschappen. 

Esli en Isha Brouwer verschenen op de NJK in Amsterdam. Beide helaas net geen PR. Op de lange baan in 

Eindhoven zwommen Esli, Isha en Dave Holweg. Dave zwom hier twee PR’s. Dave kwam ook nog uit op de 

ONK in Tilburg.  

Lynn Rotter (1 afstand) en Mijntje Wopereis (3 afstanden) zwommen op de Gelderse 

miniorenkampioenschappen in Vaassen.  

Altijd leuke zwemwedstrijden die het bindingsgevoel van ZPC LIVO stimuleren en daardoor ook de prestaties 

verhogen zijn de 100x100, de clubkampioenschappen en het pinksterzwemmen in Nordhorn.  

De 100x100 is een uitdaging voor elke zwemmer waarbij de zwemmers proberen alleen of met een groepje 

van 2 of 3 zwemmers 100 x 100 meter te zwemmen binnen een bepaalde tijd.  

De clubkampioenschappen is een wedstrijd voor jong en oud van LIVO. Er komen uiteindelijk twee 

kampioenen naar voren. In 2015 was de kampioen van de wedstrijdzwemmers Mick Wiegerinck en voor de 

recreatieve zwemmers was dit Jutta Mellendijk.  

Het pinksterzwemmen in Nordhorn is voor de oudere jeugd een festijn. In de open lucht, in een prachtig 

zwembad, met daarbij meerdere recreatieve baden met zeer hoge springplanken, is het goed het aangename 
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met het nuttige te verenigen. Dit is sinds jaren een mooi en gezellig toernooi voor de zwemmers van ZPC 

LIVO 

 

Trainers: 

Het trainerscorps bestaat al vele jaren uit Theo Ratering, Rini te Luke en Vera Bloemberg 

In 2015 is Anne de Graaf weer begonnen met het geven van trainingen na een sabbatical van een jaar in 

verband met haar studie. Hier zijn we erg blij mee.  

Ron Holweg is begonnen met de trainerscursus niveau 2 en geeft training op de donderdag. Hij wordt hier 

begeleidt door Anne.  

De hulptrainers bij de basisgroepen zijn: Ruben, Mart, Jesse, Timon, Marinka en Merel.  

Het werven van, en opleiden tot zwemtrainer blijft wel een aandachtspunt binnen de zwemcommissie. Ook al 

is er sprake van een stabiele trainersgroep, vervanging en verjonging moet in beeld zijn om mogelijke 

problemen op trainersgebied voor te blijven. 

Huidige trainers zorgen ervoor dat zij voldoende (bij)geschoold zijn en worden om hun taak naar behoren uit 

te voeren.  

Henriette Visser uit Winterswijk is met ingang van het seizoen 2015 – 2016 als trainer begonnen bij de 

basisgroepen.  

 

Officials: 

Het werven voor nieuwe officials heeft zijn vruchten afgeworpen! In 2015 zijn er 6 kandidaten geslaagd voor 

de cursus. 

De zwemcommissie: 

In 2015 hebben we een nieuw lid bij de zwemcommissie mogen verwelkomen namelijk Eline Vonhof. We 

zijn hier heel blij mee. Echter in 2016 nemen Vera en Aranka Bloemberg afscheid van de zwemcommissie we 

zijn met spoed op zoek naar nieuwe leden. Gelukkig hebben we in ieder geval 1 nieuw lid mogen 

verwelkomen namelijk Ceress Fiering.  

 

Tot slot: 

Het jaar 2015 was het derde jaar dat het zwembad Meekenesch door de stichting is geëxploiteerd. Zij doen dit 

heel erg goed! En daar profiteren we als zwemclub ook van! 

 

De groei van (jeugd)leden is nog niet optimaal. 

In de zwemcommissie wordt gesproken over hoe we hier op in kunnen springen. 

Verschillende ideeën zij er geopperd. 

Moeten we clinics gaan aanbieden van B.V. 10 / 12 weken om een bepaalde zwemslag te verbeteren? Dit kan 

voor jong en oud. 

Hoe kunnen we de zwemmers na het diploma zwemmen interesseren voor ZPC LIVO? Voortborduren op de 

zwemles? Bepaalde thema’s wat betreft zwemmen oppakken en binnen een bepaald tijdsbestek afronden? 

Wat betekent dit voor de trainers? 

 

Voor 2016 heeft de zwemcommissie een aantal doelen voor ogen; 

 Als eerste: twee nieuwe leden zoeken voor de zwemcommissie. Daarnaast hebben de leden van de 

zwemcommissie hun taken herschreven en bekijken zij samen met de nieuwe leden welke taken zij 

kunnen en willen uitvoeren. Zodat het voor een kandidaat-lid makkelijk te overzien is wat er van hem / 

haar verwacht wordt en hoeveel tijd ermee gemoeid is. 

 Vervolgens moeten we zorgen voor een goed zwemkader. 

  * Werven, opleiden en doorstromen van zwemofficials dient gestimuleerd te worden. 

  * Zorgen voor voldoende gekwalificeerde zwemtrainers. Oog hebben voor doorstroming en mogelijke 

veranderingen binnen het trainersteam. 

  * Vrijwilligers betrekken bij zwemwedstrijden en andere evenementen die door de zwemcommissie 

georganiseerd worden. 

 Een ander doel is jezelf als zwemcommissie zichtbaar maken zodat je open staat voor positieve en 

eventuele negatieve feedback. Maar ook dat je zichtbaar bent voor andere commissies binnen ZPC LIVO 

en voor kandidaat-leden! Een heldere LIVO-site kan daarbij behulpzaam zijn, iets wat vorig jaar ook al is 

genoemd. 

 Participeren in poule vergaderingen betreffende de competities. Zodoende op de hoogte blijven van de 

nieuwste ontwikkelingen van zwemdistrict Gelderland en Overijssel. Dit is ook waar de afspraken voor 

de nieuwe competitie gemaakt en vastgelegd worden.  

 

Tot zover het verslag van de zwemcommissie over 2015. 
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Als u nu denkt dat u het leuk vindt om te participeren in deze commissie dan horen wij het graag. 

 

Dank u wel voor uw aandacht, 

Aranka Bloemberg 

Eline Vonhof 

Vera Bloemberg (voorzitter) 

Kirsten Remerie (secretaris) 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

9. Jaarverslag waterpolocommissie 

Manfred leest het verslag voor: 

 

In het seizoen 2014-2015 werd gespeeld met 4 herenteams, 2 Damesteams en 2 Jeugdteams. 

Heren 1 uitkomend in 2 klasse bond en eindigde 8ste 

Heren 2 uitkomend in 1 klasse district/regio en eindigde 1, promoveert naar reserve bond 

Heren 3 uitkomend in 1 klasse district/regio en eindigde 12 

Heren 5 uitkomend in 4 klasse district/regio en eindigde 10de 

Dames 1 uitkomend in 1 klasse bond en eindigde 3de 

Dames 2 uitkomend in 1 klasse district en eindigde 7de 

Jeugd B (o17) uitkomend in 1 klasse district/regio en eindigde 5de 

Jeugd D (o13) uitkomend in 3 klasse district en eindigde 3de 

Mini-polo speelden we met ongeveer 16 Kinderen. 

In het seizoen 2015-2016 werd gestart met 4 herenteams, 3 Damesteams en 1 Jeugdteam. 

Heren 1 uitkomend in 2 klasse bond 

Heren 2 uitkomend in 2 klasse reserve bond 

Heren 3 uitkomend in 2 klasse district/regio oost 

Heren 4 uitkomend in 4 klasse district/regio oost 

Dames 1 uitkomend in 1 klasse bond 

Dames 2 uitkomend in 1 klasse district/regio oost 

Dames 3 uitkomend in 3 klasse district/regio oost 

Jeugd C (o15) Uitkomend in 2 klasse district/regio oost 

Mini-polo speelden we met ongeveer 26 kinderen. 

 

Trainers: 

Bij de heren is Eefje Bokkers gestopt als trainer. Bij de dames heeft Han aangegeven te stoppen. 

Begin 2015 zijn wij als WPC en bestuur geruime tijd bezig geweest met 2 nieuwe trainers voor de dames 

selectie en heren selectie. Op het eind hebben beide kandidaten zich terug getrokken. 

De dames hebben Han Otten weer een seizoen kunnen strikken voor het trainen en coachen van het eerste 

dames team. Elsemiek Sevenich heeft Han de eerste helft van de competitie ondersteund als assistent coach. 

Tevens heeft Elsemiek het nieuwe dames 3 team de eerste competitie helft getraind en gecoacht. 

Bij de heren hebben we nog een aantal mensen benaderd maar zonder succes. Ook is hier Han bereid 

gevonden om de trainers zaken op zich te nemen. De coaching heeft Maarten op zich genomen. 

Doordat een aantal oudere spelers van heren 4 stopten en een aantal jongere spelers over kwamen van de 

aspiranten hebben we gekozen voor een nieuw verjongt heren 4 team. Dit team wordt getraind en gecoacht 

door Chris 

Bij het nieuw jeugd o15 team staan Matthieu en Manfred als trainers aan de badrand. Manfred doet tevens de 

coaching van dit team. 

Bij de mini-polo staan Karlijn, Leonie, Rick, Lynn, Marinka aan de badrand. 

 

Scheidsrechters: 

Wij hebben binnen Livo nog steeds 5 scheidsrechter wat betekend dat we voor volgend seizoen waarschijnlijk 

10 teams kunnen inschrijven, mits men genoeg fluit (ongeveer 16-20 fluit dagen). 

 

W-officials: 

We hebben een w-official corps van ongeveer 38 personen welke ongeveer 80 wedstrijden moeten bijhouden. 

Gemiddeld zit men 5 tot 6 wedstrijden per seizoen. 

Robbin heeft aan het begin van het seizoen 2015-2016 afscheid genomen van de WPC. 
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Haar taken zijn verdeeld overgenomen binnen de WPC. We hebben de commissie ondertussen aangevuld met 

Herbi. Rick heeft aangekondigd dat hij aan het eind van het seizoen stopt als lid van de wpc. Wij proberen er 

1 lid bij te krijgen uit of heren 1 of dames 3. 

Het doel van 2015 om de commissie weer op peil te brengen met voor elk lid een goede taak omschrijving cq 

verdeling. Is bijna gehaald. De taak omschrijvingen zijn bijna gereed. 

Het doel van 2016 is om de jeugd trainers bij het mini-polo actief te gaan begeleiden om zo een beter 

kwalitatief kader te krijgen waardoor het spel plezier van de kinderen daardoor verhoogd. 

En ons langdurig doel is om het jeugd waterpolo weer op peil te brengen, in elke leeftijds categorie 1 team. 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

10. Jaarverslag commissie recreatie 

Jorg leest het verslag voor: 

 

Het jaar begon voor de CR net als voorgaande jaren met de nieuwjaarsreceptie. In 2014 is gestart met een 

nieuwe opzet voor de nieuwjaarsreceptie. In ons eigen bad, in onze eigen clubruimte. Omdat de reacties 

positief waren hebben we in 2015 eveneens gekozen voor deze opzet. Voor de kinderen was een parcours 

uitgezet. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.  

 

Ook dit jaar organiseerde de werkgroep van het kamp het jaarlijkse Livo kamp. Het kamp stond dit jaar in het 

teken “Superhelden”  en werd gehouden in Doesburg. Voor het eerst sinds lange tijd was de locatie een 

scoutingterrein. Rona ging mee als nieuwe leiding. Evenals voorgaande jaren was het een succes. 

 

Sinterklaas was dit jaar ook weer van de partij. Hij kwam met vier pieten op bezoek bij het zwembad ’t 

Meekenesch. De kinderen hebben de Sint laten zien hoe goed ze al konden zwemmen. Daarna mochten ze de 

kunsten vertonen op de stormbaan.  

 

Ditmoetjemeemakenweekend werd dit jaar, na een aantal jaren afwezig te zijn geweest, weer georganiseerd. 

Met de jeugd tussen 12 en 16 zijn we naar de skihal in Bottrop geweest voor een middag skiën of 

snowboarden Met een touringcar vertrokken we met 35 jeugdleden naar Bottrop.  

Bram Tombergen en Tara Visser gingen mee als leiding. Voor sommigen was het even wennen om op de 

ski’s of het snowboard te staan maar aan het eind van de middag gingen we met alle 35 jeugdleden weer 

heelhuids terug naar Lichtenvoorde. De dag werd afgesloten met een duik in het zwembad. De overnachting 

op het zwembad was kort maar gezellig.  

 

De doelen van 2015 waren gericht op nieuwe leden werven en het organiseren van de vaste activiteiten zoals 

het DMJMMW en het waterspetterfestijn. Het DMJMMW hebben we georganiseerd en het waterspetterfestijn 

staat voor 2016 op het programma.  

Wij verwelkomen Tara Visser en Bram Tombergen als algemeen lid van de CR. We nemen vanavond 

afscheid van Ewald Berendsen en Roy ter Bille. 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

11. Jaarverslag PR commissie 

Joost leest het verslag voor: 

 

De redactiecommissie, of PR-commissie, heeft ook in 2015 weer gepoogd de LIVO leden te informeren over 

allerlei zaken die spelen in onze vereniging. Dit leverde in totaal 11 nieuwsbrieven en een boel items op de 

website en facebook op. Ook is er weer een LIVO bord in het Meekenesch aanwezig waar nieuws en andere 

LIVO informatie opgehangen kan worden. 

 

Momenteel wordt de LIVO facebookpagina door 250 mensen gevolgd, een verdubbeling ten opzichte van 

vorig jaar. Een bericht dat wordt geplaatst op de facebookpagina bereikt meer dan 4000 mensen. Met het 

steeds belangrijker worden van de sociale media voor het verstrekken van informatie, is het dus ook steeds 

belangrijker de facebook-pagina goed up to date te houden. We zijn dan ook erg blij dat Ruben Knufing de 

commissie komt versterken. Al een tijdje hielp hij de commissie met het plaatsen van berichten, maar sinds 

begin dit jaar maakt hij ook deel uit van de commissie, samen met Dirk, Karlijn en Joost.  
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Helaas moesten we dit jaar ook afscheid nemen van Aranka. Na 8 jaar dienst in de redactiecommissie heeft zij 

besloten ermee te stoppen. We vinden het erg jammer en willen haar graag via deze weg nogeens bedanken 

voor haar inzet. 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

12. Jaarverslag clubruimte commissie 

Chris leest het verslag voor: 

 

In het jaar 2015 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van de clubruimte. Er zijn activiteiten georganiseerd 

voor jong en oud. Het jaar begon met een drukbezochte nieuwjaarsreceptie.  

Het kaderfeest met het thema ‘Zweedse avond’ was ook een groot succes. De clubruimte was mooi in Ikea 

stijl aangekleed en er waren ook Zweedse hapjes aanwezig.  

Aan het eind van het seizoen was er ook weer de terugkerende seizoensafsluiting voor de waterpolo en 

zwemtak. Deze werd ook druk bezocht.  

 

Het vernieuwen van de inventaris van de clubruimte stond afgelopen jaar op een lager pitje. Dat kwam omdat 

de afgelopen jaren het geld van het rabo-cooperatiefonds hieraan was besteed. Dit jaar zijn er enkele kleine 

dingen aangeschaft in de vorm van decoratie materiaal en een nieuw dartbord. Daar wordt momenteel erg veel 

gebruik van gemaakt.  

 

Wat het schoonmaken betreft is de clubruimte commissie erg blij met de komst van Herbi en de leerlingen 

van Prakticon. Elke donderdag zijn zij te vinden in de clubruimte. Er wordt veel schoongemaakt en 

afgewassen. Daarnaast worden ook kleine klusjes geklaard zoals het maken van een fotopaal en nieuwe 

kapstokken.  

 

Tot slot de financiën. In 2015 heeft de clubruimte erg goed gedraaid. Alle vooraf gestelde doelen zijn 

ruimschoots gehaald en daar zijn we erg blij mee. Waar we wel nog steeds mee te maken hebben is het feit dat 

niet alle gemaakte consumpties direct betaald worden en/of op de consumptielijst bijgehouden worden. Dit 

blijft een aandachtspunt dat elk jaar weer terugkeert. We vinden het jammer dat we dit als commissie nog 

steeds moeten aankaarten. We willen daarom iedereen vragen die gebruik maakt van de clubruimte om hier in 

de toekomst aan te denken. 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

13. Jaarverslag sponsorcommissie 

Ron leest het verslag voor: 

 

Wij als sponsorcommissie hebben in 2015 ons meer gericht op bedrijven die LIVO langdurig willen 

ondersteunen. Dit heeft naast eenmalige giften geleid tot twee nieuwe sponsorcontracten met een looptijd van 

3 jaar. 

De sponsorcontracten zijn getekend door Miranda Grutters en Gebr. Bouwens. 

 

Wij hopen dit resultaat in 2016 verder uit te breiden. 

Namens de sponsorcommissie bedankt voor uw aandacht. 

Als laatste punt wil ik namens de sponsorcommissie iedereen bedanken die LIVO ondersteund in welke vorm 

dan ook. 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

14. Jaarverslag zwem-4-daagsecommissie 

Dit jaar was de zwem4daagse voor de 34ste keer. 

Ook dit jaar hebben we inkomsten geworven met de bekende winkeliers actie, er deden  38 winkeliers mee. 

De logo’s lieten we door middel van een slide-show op de twee tv schermen zien.  

Het aantal deelnemers was 288 personen. Dat zijn 19 personen minder dan 2014. Maar we zijn zeer tevreden. 

De opbrengst is 2752,12.  

De kaarten waar de deelnemers op staan, zijn allemaal gedigitaliseerd. En dat was een hele klus. 
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Dit jaar hadden we ook weer verschillende rand activiteiten. Studio-Stip heeft een knutselmiddag gesponsord, 

waar deelnemers mokken konden beschilderen. Er was een bingo, met veel leuke prijsjes. De ijsco kar was er 

twee dagen. De laatste dag was DJ Glenn er, en konden de deelnemers lekker smikkelen van een suikerspin. 

En het spijkerbroek, paraplu hangen is ook niet meer weg te denken tijdens de zwem4daagse. 

Ook hadden we weer genoeg vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn. 

We gaan dit jaar ook weer een super leuke zwem4daagse organiseren. 

 

Vragen/opmerkingen: Geen 

 

15. Verkiezing technische commissie 

Raymond bedankt Vera en Aranka Bloemberg voor hun inzet in de zwemcommissie en Robbin Lensink voor 

haar inzet in de waterpolocommissie 

 

Manfred vraagt wie er van de ZC in de TC gaat. Dat wordt in de komende vergadering bepaald. Herbi kaart aan 

dat de stemming eigenlijk niet nodig is omdat de kandidaten niet in de TC gestemd worden. 

 

Ceress Fiering (zwemcommissie), Herbi Bomers (waterpolocommissie) worden met algemene stemmen gekozen 

als nieuw lid. 

 
16. Verkiezing commissie recreatie 

Raymond bedankt Roy ter Bille en Ewald Berensen voor hun inzet in de commissie recreatie 

Tara Visser en Bram Tombergen worden met algemene stemmen gekozen als nieuwe leden 

 
17. Verkiezing redactiecommissie 

Raymond bedankt Aranka voor haar inzet in de redactiecommissie 

Ruben Knufing wordt met algemene stemmen gekozen als nieuw lid 

 
18. Verkiezing clubruimtecommissie 

Arjan Bokkers wordt met algemene stemmen aangenomen voor nog een termijn als lid in de 

clubruimtecommissie 

 

18a.Verkiezing Financiële controlecommissie 

Jorg Ebbers wordt met algemene stemmen aangenomen voor nog een termijn als lid in de Financiële 

controlecommissie 

 

19. Rondvraag 

Jorg vraagt waarom er niet uit de onderhandelingen gekomen wordt met ’t Walfort in Aalten. Voor 1400 euro 

zou dat geen probleem moeten zijn. Hij stelt voor er eens een afspraak met de beheerder te maken, in plaats van 

een offerte aan te vragen. Manfred reageert: Het grootste probleem is dat er zaterdagmiddag zwemmen is, dus de 

tijd. Maar dit kan ook een onderhandelingspunt zijn. Herbi vraagt: In hoeverre vindt het bestuur de kosten 

belangrijker dan het product waterpolo? Raymond geeft aan dat er maar 18 van de 80 enquêtes teruggegeven zijn 

dus dat het animo voor verandering niet zo groot leek. De verschillen zijn niet zo groot, en het bestuur vindt het 

verschil in prijs te groot. Manfred geeft aan dat onderhandelen erg lastig is met Aalten.  

 

Henriette geeft aan dat het voor Eline ook lastig is met de vroege tijdstippen. Vera geeft aan dat het grootste 

obstakel is de vroege tijden. Komende weken wordt er meer over gesproken. Jorg geeft tenslotte aan dat er 

harder onderhandeld moet worden. Raymond geeft aan dat er meer onderhandeld wordt. 

 

Jorg: Waarom kregen zijn kinderen geen kaartjes voor Livo inschrijving? De begeleiders van het 

diplomazwemmendelen de kaartjes niet uit. Er moet dus meer door Livo aan gedaan worden. 

 

Jorg: Namens de CR: Graag weer af en toe een papieren nieuwsbrief ter vervanging van flyers van de CR. 

Mooier om iets op de deurmat te krijgen dan via de mail. 
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Raymond laatste mededeling: Dit jaar mag Livo weer meedoen met corporatiefonds. Raymond ligt structuur toe. 

Als iemand ideeën heeft, melden bij bestuur. 

 

20. Sluiting. 

Raymond sluit de vergadering om 21:19 en dankt de aanwezigen. 

Er wordt afgesloten met een drankje en een bingo. 


