
Notulen voor de jaarvergadering van de Haagsche Zwemclub Triton 

Locatie:  Prinsegracht 84, 2512 GC Den Haag 

Datum, Tijd: 30 maart 2022, 20.00 uur 

Aanwezig: Marco, Petra, Jan, Silvana, Wouter, Rob, Mari, Ad, Ellen, Mo, Shirley, Stefan, Henny, 

Marijke. 

 

     Agenda 

1. Opening door de voorzitter  

Marco opent de vergadering 

 

2. Ingekomen stukken 

Brief van de gemeente. Stefan ontvangt het Haags jeugdlintje vanwege zijn grote inzet en 

persoonlijke betrokkenheid bij Triton. Gefeliciteerd Stefan!  

 

3. Terugblik op de gang van zaken gedurende de afgelopen twee jaar  

Vanwege corona en het vertrek van Erik en Gabi zijn het 2 rommelige jaren geweest. Zwemles 

geven was vanwege Lock downs lang niet altijd mogelijk en de administratie is niet vlekkeloos 

bijgehouden. Tegelijkertijd staat de vereniging er nog goed voor en is er een flinke inhaalslag 

geweest de laatste maanden. 

 

4. Bestuurssamenstelling: 

Wouter Drinkwaard, Marco Bijl, Petra Hietbrink, Jan Fischer, Silvana Kruiskamp en Saskia Visser 

hebben zich voor het bestuur gekandideerd. Er zijn geen tegenkandidaten. 

 

a. Voorstel om Wouter Drinkwaard tot voorzitter te benoemen 

b. Voorstel om Marco Bijl tot secretaris/penningmeester te benoemen 

c. De overige bestuursleden hebben verklaard bereid te zijn hun bestuurstaak voort te 

zetten met voorstel tot herbenoeming 

d. Stemming over de benoemingen. 

 

Wouter wordt unaniem benoemd tot voorzitter.  

Marco wordt unaniem benoemd tot secretaris/penningmeester 

Petra, Jan, Silvana en Saskia worden unaniem benoemd tot bestuursleden. 

 

Mo wordt bedankt voor zijn grote bijdrage aan de administratie en financiën. 

 

5. Financiële zaken: 

a. Financieel verslag 2021  

Zie bijlage agenda 

b. Verslag kascommissie 



Ad en Rob geven een positief advies om de jaarrekening 2021 goed te keuren. 

c. Begroting 2022 

Zie bijlage agenda 

d. Decharge van het Bestuur. 

Het Bestuur wordt gedechargeerd. 

 

6. Update over Zwemscore 

Zwemscore is in 2021 geïmplementeerd. Zwemscore verenigt alle administratieve taken in 1 

systeem. Dit verbetert de transparantie, datakwaliteit en vergemakkelijkt de administratieve 

taken. Het bestuur is positief over Zwemscore. 

 

7. Kinderdag 2022 

Er wordt gestemd over de bestemming voor 2022. Dit jaar gaan we naar de Linnaeus hof. 

 

8. Gang van zaken tijdens zwemles en veiligheid 

- Veiligheid boven alles. Oproep aan alle vrijwilligers om ogen op het water te houden en 

elkaar scherp te blijven houden. Met name bij het klaar zetten en opruimen. 

- Er zijn en komen nieuwe vrijwilligers. Deze worden begeleid door Petra. 

- Marijke en Ian zullen zich meer toeleggen op het goed aanleren van de zwemtechniek, te 

beginnen bij badje 2. 

- Het bestuur zal 2-jaarlijks vrijwilligersbijeenkomsten organiseren direct na de zwemles, om 

de gang van zaken tijdens de zwemles te bespreken 

- Het bestuur heeft een veiligheidsleaflet gemaakt die spoedig verspreidt zal worden. 

- Het bestuur zal aanwezige kennis en zwemeisen per badje makkelijker beschikbaar maken 

voor vrijwilligers 

- Ouders zal gevraagd worden vooraf aan te geven als hun kind eerder weg moet. Ouders zijn 

zelf verantwoordelijk voor hun kinderen in de kleedkamer. 

- Junior vrijwilligers zullen, als zij daaraantoe zijn, op de mogelijkheid worden gewezen een 

zwemopleiding tot badmeester te volgen.  

 

9. Rondvraag 

Het vrijwilligersdiner zal voor de zomer plaatsvinden. 

Ad: wie komt er in de kascontrole commissie voor 2022? Ad en Rob worden aangesteld. 

Henny: Volgend jaar moet de vertrouwenscontactpersoon verslag uitbrengen tijdens de ALV. 

 

10. Sluiting. 

Wouter sluit de vergadering 

 


