
 

 

Jaarverslag van de secretaris van 2019. 

De samenstelling van het bestuur over het jaar 2019 was als volgt: 

De heer H. Bosboom, voorzitter;                                                                                                                            

De heer P. W. v.d. Engh, secretaris; 

De heer W. Jipat, penningmeester; 

De heer Th. Van Oppen, coördinator binnen- en buitensporten, tevens vice- voorzitter; 

Mevrouw  M. v.d. Berg en de heer M. Schuit, coördinatoren ABC zwemmen;  

Mevrouw M. Helfrich en mevrouw A. Janse, coördinatoren WWF en ledenadministratie; 

De heer J. Wingelaar, 2e secretaris en 2e penningmeester. 

 

In ons jaarverslag over het jaar 2018 hebben wij u gemeld dat het bestuur qua takken van sport een andere 

weg was ingeslagen. Diverse artsen en andere zorgverzekeraars verwezen patiënten door naar onze 

vereniging . Zo hebben diverse andere sporten haar intrede gedaan binnen onze vereniging. In dit verslagjaar 

is daar de nodige invulling aan gegeven. Niet alleen leden hebben zich aangemeld maar ook uw bestuur 

moest op zoek naar begeleiders en meerdere vrijwilligers om deze nieuwe leden goed te kunnen opvangen 

en een juiste plaats binnen onze vereniging te geven. Geen eenvoudige opgave maar met veel overgave is 

daar op verschillende onderdelen invulling aan gegeven. Dat heeft betekend dat overleg met onder andere 

de gemeente Den Haag, als onze meest belangrijke subsidiënt, en andere instanties moest worden gevoerd. 

Geen eenvoudige opgave maar wij menen daar tot op heden op een bevredigende wijze invulling aan 

gegeven te hebben. Het betekende eveneens dat ons gebouw verder aangepast moest gaan worden. Niet 

alleen qua milieu-eisen maar vooral veiligheidseisen moesten worden aangepast. Gelukkig is een en ander 

gerealiseerd kunnen worden, omdat we enige schenkingen hebben ontvangen. Opgemerkt wordt nog dat 

ook in het jaar 2020 hieraan een vervolg zal worden gegeven. 

De bestuurlijke invullling heeft een iets andere opzet gekregen. Dit ziet u in de aanhef van dit jaarverslag. 

Conform het bepaalde in het huishoudelijk reglement moet een rooster van aftreden worden opgesteld. Dit 

is in 2009 voor het eerst gedaan. Het lijkt ons goed een nieuw rooster samen te stellen. Ieder lid van het 

bestuur moet eens in de drie jaar worden herkozen. Het volgende rooster is samengesteld: 

2019-2022 enz.: voorzitter; coördinatoren ABC zwemmen  en 2e secretaris/2e penningmeester;    

2020-2023 enz.: secretaris en de coördinator binnen- en buitensporten/vice voorzitter; 

2021-2024 enz.: penningmeester en de coördinatoren WWF. 

Veel werk is verzet moeten worden om het ledenbestand op een goede wijze vast te leggen. Schriftelijk en 

telefonisch overleg heeft veelvuldig plaats gehad. Wij menen dat, en dan spreken wij ook al over een deel 

van 2020, er sprake is van een redelijk tot goed inzicht van het ledenbestand. De puntjes moeten nog wel op 

de bekende i gezet worden, maar toch…..Het betekent ook dat de inning van de contributie bijna weer op 

het oude niveau is gekomen. Dus de 2e maand in het eerste tot en met het vierde kwartaal van een jaar. Dit 

is natuurlijk ook vooral van belang voor onze leden, want dan weten zij waaraan zij toe zijn.  

 

 


