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Even voorstellen 

Met ingang van 2016 hebben we een volledig nieuw bestuur!  

Pascal Boender voorzitter voorzitter@zpcmobydick.nl 

Marcel Wierenga secretaris secretaris@zpcmobydick.nl 

Kirsten Hendriks en Amanda Nijmeijer penningmeester / ledenadministratie penningmeester@zpcmobydick.nl 

Jan Bartels pr-zaken / afgevaardigde poloTC pr@zpcmobydick.nl 

Vacant afgevaardigde zwem TC 

 

Van de bestuurstafel 

Er zijn binnen de vereniging veel punten welke grote aandacht nodig hebben en wij, als nieuw bestuur, 

proberen deze punten stuk voor stuk op te pakken. En natuurlijk hopen we zo spoedig mogelijk op een 

verbeterde structuur binnen de vereniging, alleen hebben een aantal zaken tijd nodig en daarom rekenen wij 

op jullie begrip en vertrouwen. 

 Vertrouwenspersoon 

Ewald Janssen is jaren de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging geweest en had aangegeven 

per 29 februari 2016 deze functie neer te leggen. Wij zijn op zoek gegaan en hebben een vervanger 

gevonden: Jeanet Welink. Jeanet is er voor zaken die je graag buiten trainers en/of coaches om in 

vertrouwen met iemand wilt bespreken, waarbij je samen gaat kijken naar een geschikte oplossing.  

Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-835 699 65 of eventueel via het volgende mailadres 

vertrouwenspersoon@zpcmobydick.nl. 

 Financiële positie 

De financiële positie van de vereniging is de afgelopen niet erg positief. Op dit moment zijn we druk 

bezig om op een aantal punten kosten te besparen. Een aantal punten hebben we reeds doorgevoerd 

en de resultaten kunnen we hier ook al van zien.  

 De maandelijkse uren van Zwembad de Slagen in Schoonebeek zijn naar beneden geschroefd, 

elke maand besparen wij hier behoorlijk mee. 

 Aanstellen van een kantinecommissie. Hiervoor hebben we twee enthousiaste leden 

gevonden: Jasper Haan en Gerben Zwiep. Zij zorgen er voor dat er iedere week iemand 

anders kantinedienst heeft, voor als nog is dit op de woensdag en vrijdagavond bij de polo.  

Zij kijken tevens naar de in- en verkopen van alle consumpties in de kantine van Zwembad de 

Slagen in Schoonebeek. 

 De introductie van de consumptiekaarten in de kantine van Zwembad de Slagen in 

Schoonebeek. Deze kaarten kunnen gekocht worden voor € 15,- per stuk. Consumpties 

worden niet meer opgeschreven, maar direct betaald door middel van contant geld of een 

consumptiekaart.   
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 De kosten welke betaald worden aan de KNZB verlagen. We zien dat de kostenpost van alle 

boetes welke betaald worden aan de KNZB in een seizoen behoorlijk oplopen. En met ingang 

van het nieuwe seizoen zullen alle leden dus hun eigen boetes van de KNZB moeten betalen. 

 De kosten welke betaald worden voor zowel de zwem- als polowedstrijden in kaart brengen. 

 Duidelijkheid en transparantie creëren in de startgemeenschap bij de waterpolo tussen Moby 

Dick en de Plons. 

 Communicatie / beleidsplan 

 In het verleden is er binnen de vereniging een beleidsplan gemaakt en wij willen dit 

beleidsplan aanpassen naar de normen en waarden van vandaag de dag. Maar nog 

belangrijker: wij willen dit beleidsplan als bestuur weer handhaven. Dit is een behoorlijke 

klus, omdat er de afgelopen jaren regels zijn ‘ontstaan’ welke totaal niet in het beleidsplan 

passen. 

 Verbeteren communicatie. Alle leden van het bestuur, de vertrouwenspersoon, commissies, 

zwem- en poloTC hebben hun eigen mailadres ontvangen en gebruiken alleen dit mailadres 

om te communiceren over zaken van de vereniging.  

 Aanpassen van onze site. We hebben Alex Hendriks (waterpoloër) bereid gevonden om onze 

site te onderhouden en aan te passen. Misschien hebben jullie al een blik geworpen op de 

vernieuwde site, maar wij vinden deze al erg mooi. Wedstrijdverslagen of andere leuke 

aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom. 

 

Wij hopen dat wij met onder andere de bovenstaande maatregelen en natuurlijk met de eventuele 

aanvullingen van onze leden weer een financieel gezonde vereniging te worden. 

 

 

Voor vragen / opmerkingen kun je terecht bij het bestuur: bestuur@zpcmobydick.nl. 
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