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Concept-notulen ALV 02062022, 20.00-21.30h ’t Drummerke Sambeekseweg 23,  

5831 GK Boxmeer. 

 
Aanwezig: Volledige DB 

 

Verder, Ansjenet v. Reeuwijk; Bets v. Kempen; Kitty Lely-v. Raaij; Ulrich Ankersmit; Harry 

Heinemans; Gerardo Petronilia; Maria v. Beek; Marian Stevens; Rob Stevens;Berny Jansen;Math 

Kleynen, Jolieke Reijnen; Hans v. Hooij; Jack Heijnemans; Marielle de Best 

 

Opening, Maurice opent precies op tijd en verteld over de gang van zaken in het afgelopen seizoen en 

de voorliggende agenda. Er zijn geen nieuwe punten vooraf ingebracht zodat de agenda zoals die 

voorligt afgewerkt kan worden. Presentielijst gaat rond en wordt getekend. Aanwezigen zijn hierboven 

genoemd. 

 

Notulen van de vorige ALV @iedereen  

Zie https://www.bzpc.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering/ deze notulen worden eenstemmig 

gearresteerd. Vanuit de leden komt een vraag omtrent harmonisatie. Hier wordt toelichting op 

gegeven. September a.s. komt dit in de raad, mogelijk consequentie voor de vereniging vwb subsidie. 

  

Huishoudelijk reglement is veranderd, dus graag aandachtig lezen instemming van de ALV wordt 

gevraagd! @iedereen 

  

https://www.bzpc.nl/algemeen/huishoudelijk-reglement/ 

 

- Vanuit de zaal komt een vraag wat er daadwerkelijk is aangepast. Vanuit DB toelichting; 

feitelijk in lijn gebracht met de actuele wetgeving. De aanwezigen in de zaal stemmen hier 

unaniem mee in. Evenals aanpassen statuten ivm WBTR. 

 

 

Jaarverslag van het bestuur  @Maurice 

Concept-Jaarverslag BZ&PC seizoen ’21-‘22 

Beste zwemvrienden, en -vriendinnen, 

Gelukkig zijn de Covid-beperkingen voorbij. Als bestuur zijn we hier hartstikke blij mee, en kunnen 

we ons weer richten op waarvoor we in het leven zijn geroepen. Zorgen dat de club reilt en zeilt. Om 

de 6 weken zijn we online bij elkaar geweest. Vermeldenswaardig is dat er vanuit de nieuwe gemeente 

een actie is opgestart om te komen tot harmonisatie van sportaccommodaties. 

Hierbij zijn we als bestuur aanwezig geweest en hebben onze zienswijze verteld. In het najaar wordt 

dit aangeboden aan de raad. We houden jullie op de hoogte. 

Daarnaast is er gepoogd om, wat op de vorige ALV ook is besproken, een cursus basisscheidsrechter 

te organiseren in Boxmeer. Dit heeft voortdurende aandacht. 

De contacten met Hoogkoor verlopen goed. Er loopt nu wel een ‘nieuwe’ discussie omtrent een oud 

probleem. Dit behelst zgn. “contractuele verplichtingen”. 

 

Als vereniging hebben we in het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van een lid van de 

vrijdagavond zwemgroep. 

 

Wat betreft het ledenverloop kunnen we ons andermaal gelukkig prijzen, hier zal Monique v.d. Ligt 

ledenadministratie tijdens deze bijeenkomst verder toelichting over geven. We komen van een ledental 

van 149 en staan momenteel op 156. 14 nieuwe leden hebben zich gemeld waarvan 9 jeugdleden en 5 

voor de recreantengroep. Vanuit de zaal komt een vraag omtrent de groeiambitie van de vereniging. 

Hieromtrent is er een algemeen antwoord te geven, en dat is het verminderde kindertal. Iedere 

vereniging vist in dezelfde vijver. Basis is een gezonde vereniging die flexibiliteit en visie heeft op de 
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toekomst. Het is een voortdurende zorg van het DB. Er is een actie opgezet in samenspraak met 

Optisport, nadat kinderen hun zwemvaardigheidsdiploma hebben behaald. 

 

Speciale aandacht voor afscheid van Don v. Elst. @Maurice licht dit verder toe en zal daar separaat 

zorg voor dragen. 

 

Jaarverslag van de penningmeester -> @Bob het jaarverslag en begroting voor komend seizoen wordt 

ter inzage aan de vergadering uitgereikt en door Bob toegelicht. Algemeen beeld een financieel 

gezonde vereniging. Wat resulteert in een besluit dat de jaarlijkse contributieverhoging deze keer geen 

doorgang zal vinden. Hierna: 

Verslag van de kascommissie  -> Jack, en Hans, deze hebben geen ongeregeldheden kunnen 

constateren. 

• Vaststelling van de begroting -> Bob, wordt daarmee als penningmeester officieel door de 

ALV decharge verleend. 

• Vanuit de zaal worden nog vragen gesteld omtrent de optie Sponsorkliks, Daan verteld 

hierover en zegt toe opnieuw een handleiding met de vereniging te zullen delen. 

• Jolieke zegt toe tot de kascommissie toe te treden 

 

  

Verslag trainers 

 

@Jos Hendriks 

Kort verslag recreanten BZ&PC Boxmeer, maandag, woensdag en vrijdag seizoen 2021 en 2022. Dit 

was het 2e seizoen waarin Corona een rol gespeeld heeft. Gelukkig geen hoofdrol dit keer maar 

evengoed wel weer vervelend. Des al niet te min zijn er veel trainingen wel door kunnen gaan met een 

wisselend aantal zwemmers per training. Door de Corona onderbreking in december hebben we 

eigenlijk 2x een seizoenstart gemaakt en hebben we niet echt naar een seizoenfinale toe kunnen 

trainen. Er komen nog wel wat uitdagingen in de laatste weken maar die zullen minder zwaar worden 

dan oorspronkelijk gepland. Helaas hebben we door overlijden dit jaar afscheid moeten nemen van 

Piet van Sambeek. Hij was een lid die trouw kwam zwemmen op de vrijdagavond. Ik ben blij dat er op 

de website van BZ&PC aandacht aan besteed is. Omdat ik vandaag niet aanwezig kan zijn wil ik van 

hier uit toch alle 9 de jubilarissen feliciteren met de 41 lidmaatschap jaren, Maria, 40 lidmaatschap 

jaren, Bernie en Math en nog 6 jubilarissen met 25 zwemervaring jaren. Verder nog een speciaal 

bedankje aan Kitty, moeder de kloek van de recreanten op maandag en woensdag die het afgelopen 

jaar alweer het wel en wee van de recreanten onder haar hoede heeft genomen en waar nodig actie 

heeft ondernomen. Petje af Kitty! Hopelijk gaat seizoen 2022-2023 weer meer normaal worden.  

 

@Gerardo: verteld over het afgelopen seizoen. H1 goed gedraaid in de middenmoot geëindigd. H2 in 

de onderste regionen. Jeugd is 4e geworden. Algemeen beeld is dat de trainingen beter bezocht zouden 

kunnen worden. Hij zegt toe het komende seizoen door te willen gaan als trainer. 

 

@Marielle: wedstrijdzwemmers zijn gestopt. Te grote tijdsinvestering 

  

Aanvulling organisatiecomité 60 jarig bestaan BZPC @Maurice Jolieke geeft aan han- en 

spandiensten te willen verlenen 

 

 

hoe en wat mbt puntensysteem @Daan 

Daan licht hieromtrent de gang van zaken toe. De regeling staat momenteel in de ijskast. 

  

 verkiezingen bestuur 

 

-  aftredend en verkiesbaar?  Maurice de Best als voorzitter en Daan Eising , PR de zaal stemt hier 

unaniem mee in. 
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- Officiële installatie van mw. Monique v.d. Ligt als vervanger voor Don v. Elst , 

ledenadministratie. Nadat de plichtplegingen zijn verlopen, spreekt Bob zijn waardering uit 

voor de actie van Monique v.d. Ligt. Als ouder van een jeugdlid heeft zij zich beschikbaar 

gesteld voor deze functie. Hulde! De aanwezigen in de zaal stemmen hier unaniem mee in. 

 

- Als mededeling melden we de wisseling van positie Monique de B./Daan Eising, De 

aanwezigen in de zaal stemmen hier unaniem mee in. 

- Kan de ALV kan instemmen met het verplaatsen van de ALV naar het voorjaar? Wat het DB 

aan het onderzoeken is of en zo ja dit positief uitwerkt voor de vereniging? De aanwezigen in 

de zaal stemmen hier unaniem mee in. 

- Kan de  ALV instemmen met statutenwijziging ivm WBTR? De aanwezigen in de zaal 

stemmen hier unaniem mee in. 

 

f. huldiging van jubilarissen 25 en 40 jaar 

c. Lidsoort Volledige naam (1) 

25 jaar   

Bondslid 

1.Eising, Daan 

 

Daan Eising 

Daan, Lid nr 579 en aangemeld bij de vereniging op 01-09-1997.  

Ook jij bent, op jonge leeftijd (8 jaar) gestart met zwemmen bij de Alvertjes,  

samen met je oudere broer Bas. Na 2 jaar bij de Alvertjes ging je bij de zwemselectie, 

 want jij was een snelle menneke in het water. Je hebt lang wedstrijd gezwommen en  

je bent ook gaan trainen bij de jeugd waterpolo. Via de H2 ben je al een hele poost een  

vaste kracht in het H1 en tevens de aanvoerder. Ik ken jou van je snelheid, 

 je harde afstandsschot, goede inzet en fair spel. Kortom: Een voorbeeld speler !  

Nou is het misschien wel aardig om te vertellen dat Daan ook korte carrière als  

Metworstruiter heeft gehad. Hij is daarvoor zoveel afgevallen dat hij zijn snelheid 

 inleverde en het zelfs koud in het water had ! Gelukkig is hij op tijd tot bezinning 

 gekomen en is hij weer helemaal de oude. Daan we kennen jou verder van het  

organiseren van de BZ&PC toernooitjes en BBQ. Sinds een paar jaar ben je ook lid  

van het bestuur en vanaf nu in de functie van waterpolosecretaris. Daan, ik hoop dat  

we nog lang mogen genieten van jou als lid bij de club en op naar het volgende jubileum ! 
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Bondslid 

2. Reijnen, Jolieke 

 

 
Jolieke, Lid nr 570 en aangemeld bij de vereniging op 01-08-1997.  

Jij bent, op jonge leeftijd (6 of 7 jaar) gestart met zwemmen bij de 

 Alvertjes, zo heette dat destijds. Je startte samen met je oudere broer Loek (lid 569) 

 (die vanwege een vakantie er vanavond niet bij is). Loek begon bij de jeugdpolo, 

 hij was toen 10 jaar, maar jij dus bij het zwemmen bij de Alvertjes. 

In 2000 zat je inmiddels bij de zwemselectie; je was toen 9 jaar.  

Het was natuurlijk heel voor de hand liggend dat jij bij BZ&PC kwam, want op dat 

 moment was de familie Reijnen al goed vertegenwoordigd met Cor, Tom, Myriam 

 en Miranda. En daar kwamen jullie met z’n 2en dan nog bij.  

Vanuit de selectie ging je wedstrijd zwemmen en op wat latere leeftijd ben je ook 

 gaan waterpoloën. Je hebt met veel plezier diverse seizoenen gespeeld 

 in het Damesteam; weet jij nog hoeveel jaren dat zijn geweest? 

Een paar jaar geleden ben je verhuisd naar Tegelen, maar je kwam nog altijd  

een aantal keren naar de waterpolowedstrijden kijken en W-officiallen.  

Dit doe je nog steeds en dat vinden wij heel erg fijn dat je dit doet en blijft doen!  

Wegens een vervelende blessure zit zwemmen of waterpoloën er niet meer 

 in voor jou, maar je bent, sinds dit seizoen als ondersteunend lid nog altijd aan 

 onze vereniging verbonden en we hopen dat je nog lang bij ons blijft. 

Applaus ! Uitreiking pen en bloemen 
 

 

Bondslid 

3. Reijnen, Loek (Loek → Jeugd polo, H2, H1, scheidsrechter) 

Een zeer gewaardeerd lid, helaas afwezig vanwege een vakantie. Dmv. een 

 live-verbinding via de smartphone van Jolieke je zus ben je er toch bij. 
Ook jij hebt een track-record opgebouwd waar je U tegen kunt zeggen. 
Loek → Jeugd polo, H2, H1, scheidsrechter). De zwemsport  
kan van je ervaring genieten. 
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40 jaar   

Bondslid 

4. Jansen, Berny 

 
Berny, Lid nr 71 en jij zwemt (meestal op woensdag) bij de Recreanten sinds 19-01-1982. 

Vroeger heb jij nog wedstrijden gezwommen, dus jij bent, nog steeds, 

 een  technisch goede zwemster.  

Ik heb me laten vertellen dat jij de zgn conversatieslag uitgevonden hebt. 

 Dit is een zwemslag op de zij, waardoor je kunt praten met diegene die naast je zwemt. 

 Maria v.Beek en Berty van Haren zijn/waren haar conversatiepartners, 

 want Berty is er de laatste tijd niet zo vaak meer. 

Vroeger had jij, Berny nog wel eens moeite om direct het water in te gaan.  

Op de kant was ’t altijd gezellig kletsen met Henriette van Rens of Paul Flachs.   

Ik heb me laten informeren dat jij, naast het zwemmen, ook zo nu en dan met 

 de fiets naar jouw werk gaat, en dat is in Nijmegen.  

Je bent dus nog een hele sportieve dame en ik hoop dan ook dat je nog lang bij onze club blijft.  

Op naar de 50 zou ik zeggen !  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kleijnen, Martien de 
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Martien de Kleijnen  geb. 5-06-53 = bijna 69 jaar.  

en Berny Jansen, ik heb de geboortedatum hier ook staan,  

maar die ga ik natuurlijk niet vertellen 24-01-59 63 jaar),  

Berny is iig jonger en voor wie dat niet weet, deze 2 mensen horen bij elkaar als 

 man en vrouw.  

En het zijn beide trouwe leden van BZ&PC.  

Berny, Lid nr 71 en jij zwemt (meestal op woensdag) bij de Recreanten sinds 19-01-1982. 

Vroeger heb jij nog wedstrijden gezwommen, dus jij bent, nog steeds, 

 een  technisch goede zwemster.  

Ik heb me laten vertellen dat jij de zgn conversatieslag uitgevonden hebt. 

 Dit is een zwemslag op de zij, waardoor je kunt praten met diegene die naast je zwemt. 

 Maria v.Beek en Berty van Haren zijn/waren haar conversatiepartners,  

want Berty is er de laatste tijd niet zo vaak meer. 

Vroeger had jij, Berny nog wel eens moeite om direct het water in te gaan.  

Op de kant was ’t altijd gezellig kletsen met Henriette van Rens of Paul Flachs.   

Ik heb me laten informeren dat jij, naast het zwemmen, ook zo nu en dan 

 met de fiets naar jouw werk gaat, en dat is in Nijmegen.  
Je bent dus nog een hele sportieve dame en ik hoop dan ook dat je nog lang bij  
onze club blijft. Op naar de 50 zou ik zeggen !  

Bondslid 

6. Maria van Beek 

 
Maria van Beek: nog een lid van de recreantengroep op de maandag en woensdag  

avond. Ook jouw leeftijd ga ik niet verklappen. 
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Maria, Lid nr 68 en jij zwemt bij de Recreanten sinds 10-11-1981.  

Jij bent dus inmiddels 40,5 jaar lid. Toen nog woonachtig in Beugen en later 

 ben je naar Boxmeer verhuisd.  

Ook Maria slaat bijna geen training over.  

Van mijn vorige verhaaltje over Berny weten we dus dat jij ook graag de klepslag zwemt. 

 In het water ff bijkletsen met Bernie, Bertie of Paul.  

Ik heb gelezen dat, toen jij 25 jaar lid was, is verteld dat jij toen nog steeds moeite 

 had om de schoolslag beenslag goed te zwemmen. En dat jij de kampioene van de 

 schaarslag was. Ik ben nu dus wel benieuwd of je nu, 15 jaar later 

 (en dat zijn ongeveer 600 trainingsuren), de schoolslag beenslag goed onder de knie 

 hebt? Na al die jaren is Maria nog steeds een trouw lid, die de trainer keurig laat weten 

 wanneer ze er niet is; daar kunnen veel leden nog een voorbeeld aan nemen !  

Maria, ook jou wil ik namens BZ&PC bedanken voor je trouwe lidmaatschap  

bij onze club en uiteraard hoop ik dat je nog lang plezier blijft beleven aan het 

 zwemmen in baan 1, en op naar het 50 jarig jubileum ! 

   

  

 Daarnaast zijn er nog de volgende jubilarissen aan toegevoegd. Ruud Surig 25 jaar, Carla Hegmans 

25 jaar, Gitte Jacobs 25 jaar. Deze mensen konden om redenen niet aanwezig zijn. 

Maurice als voorzitter zal hier persoonlijk zorg dragen voor de separate uitreiking. Bijgaande foto’s en 

tekst van Maurice spreken boekdelen.  

 

g.Inbreng van leden (rondvraag) 

  

@ Ansjenet  VCP-heeft in het afgelopen seizoen geen melding omtrent grensoverschrijdend gedrag 

van deze of gene ontvangen. Hulde dus. Zij verteld nog een keer hoe en wat omtrent een VCP in de 

vereniging. 

@Kitty zorgt namens de recreanten voor een aanvullend presentje aan de jubilarissen 

@Jolieke spreekt haar waardering uit voor al het werk van de vrijwilligers. 

@Hans v. Hooij sluit zich hierbij aan. 

h. Hierna sluit de voorzitter de jaarlijkse ALV en nodigt de aanwezigen nog uit voor een gezellige 

nazit. 

  

 


