
 

 

 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Houtvaart 25 maart 2021 20.00 uur 
via Zoom 
  
 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
Dit is de eerste keer dat er online vergaderd wordt door de Vereniging Vrienden van de Houtvaart. 
Er zijn 26 leden aanwezig. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Hilde de Haan, lid van onze vereniging. Zij heeft het 
boek over de geschiedenis van de Houtvaart geschreven dat in 2012 is verschenen. Wij zijn haar 
daarvoor zeer erkentelijk.  
 

3. Vaststellen verslag van de ALV, 2020.  
Door de omstandigheden is de ALV van 2020 per email afgehandeld. De leden hebben ingestemd 
met het jaarverslag 2019 en het financiële jaarverslag 2019, alsmede met de benoeming van Paul 
Platt tot voorzitter van de VVvdH en Reinier Hille Ris Lambers als bestuurslid. Het verslag hiervan 
staat op de website www.houtvaart.nl en wordt door de vergadering vastgesteld.  
     

4. Financiële zaken. 
 a) financieel jaarverslag 2020.  
Door de leden worden enkele suggesties gedaan om te bevorderen dat leden hun contributie 
betalen. Het verzoek in de uitnodiging voor de ALV is niet erg zichtbaar. Het bankrekeningnummer 
van de vereniging zou vet en groot vermeld moeten worden. Ook wordt aangeraden te 
onderzoeken of het mogelijk is om een ideal-betalingslink te realiseren. 
Hanna van Ekeren geeft enkele correcties op de jaarrekening 2020 en de begroting 2021, deze 
zullen worden doorgevoerd.  
De ledenvergadering keurt het financiële jaarverslag (met inbegrip van de correcties die zijn 
aangegeven) goed en verleent decharge aan het bestuur. 
 b) verslag van de kascommissie 2020. 
De kascommissie heeft de boeken, de jaarrekening en de bankafschriften gecontroleerd en in orde 
bevonden. 
 c) verkiezing kascommissie voor 2021. 
De kascommissie voor 2021 bestaat uit Paulien Assema en Maria Wiebosch. Henk Sloos treedt af 
na drie jaar lid te zijn geweest van deze commissie. 
 d) begroting 2021 wordt vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2020.  
 
Naar aanleiding van het concept-jaarverslag 2020 worden enkele onderwerpen besproken: 

http://www.houtvaart.nl/


 

 

- De bezoekcijfers van SRO ontbreken nog. Ze zullen worden aangeleverd door Michiel 
Heimgartner.  

- Lia van Velzen zal het artikel in de Telegraaf over monumentendag 2020 in de Houtvaart 
opnemen in het archief nadat Hans Bakker haar deze heeft toegezonden.  

- De ontwikkeling van de gedenksteen verloopt voorspoedig.   
- Het uitgevoerde energieonderzoek is te beperkt, het betreft alleen het gebouw en niet het 

zwemdeel. Michiel Heimgartner vertelt ter vergadering dat SRO de organisatie 
Hellebrekers heeft benaderd voor nader advies over het op temperatuur houden  van het 
zwemwater in de Houtvaart in voor- en naseizoen. Hans Bakker zal er bij betrokken 
worden. De leden dringen er op aan dat er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren. Er wordt al 
jaren aangekondigd dat er een energieonderzoek plaats zal vinden, wat er tot nu toe 
gebeurd is, is ondermaats gebleven. Gezien alle belangstelling voor winterzwemmen in 
openluchtbaden in de afgelopen maanden is er alle redenen op korte termijn met urgentie 
te onderzoeken wat er in de Houtvaart mogelijk is. 
 

6. Vacature coördinator-activiteiten.  
Ter vergadering is toegelicht dat er dringend behoefte is aan een ‘extra’ coördinator naast Lia van 
Velzen en Kees Korner, in het bijzonder in het geval een van hen uitvalt. 
 
Pauze 
   

7. Organisatie vriendenuren seizoen ’21 
Het voornemen is de vriendenuren in 2021 als normaal te organiseren, dat wil zeggen dagelijks 
vanaf 7.00 – 9.45 uur. Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers die het toezicht willen verzorgen. De cursus 
Life Guard zal in twee groepen verzorgd worden door SRO.  Het is niet mogelijk om een EHBO 
training te organiseren. Voor vrijwilligers die een certificaat hebben is dit geen probleem deze is 
automatisch verlengd. Over de BHV training vindt overleg plaats. De trainer is bereid deze 
opnieuw te verzorgen. Er wordt nog een locatie gezocht.   
 

8. Toelichting op de activiteiten voor het komende zwemseizoen. 
Michiel Heimgartner licht het beleid van SRO voor het komende seizoen toe. Er is begonnen met 
het vullen van het bad. Het is de bedoeling dat het bad op 25 april opengaat. SRO werkt aan een  
nieuw toegangssysteem voor de Houtvaart, een combinatie tussen reserveren en betalen aan de 
kassa. De Vrienden pleiten voor de mogelijkheid gebruik te maken van abonnementen en 12 
baden kaarten en wijzen er op dat een periode waarin voorverkoop van abonnementen 
plaatsvindt voor veel zwemmers van belang is. Stefan Schulte wordt coördinator van de praktische 
zaken van de Houtvaart en is het aanspreekpunt voor Lia en Kees. Thijs gaat over de roostering. 
Marion verzorgt de Life Guard trainingen.   
 

9. Wat verder ter tafel komt. 
Lia van Velzen vertelt dat ze mogelijk vanwege haar gezondheid minder inzetbaar is dit seizoen. 
Henk Sloos pleit voor een tweede Algemene Ledenvergadering dit seizoen op het moment dat dit 
weer fysiek kan. Tijdens die vergadering kan dan ook meer aandacht gegeven worden aan de 
planning van de activiteiten voor het honderdjarig bestaan. 
 
11.  Sluiting van de vergadering om 21.30 uur. 
 

                                             
 


