
   

Nieuws vanuit het Bestuur 
 

Datum 28 februari 2020 
 

Beste leden en vrijwilligers van GoSwim, 
 

In 2019 is er voor de vereniging op bestuurlijk niveau veel gebeurd. Na de 
oproep tijdens de algemene ledenvergadering voor nieuwe bestuursleden, in december 
2018, van het toenmalige bestuur, hebben een aantal mensen zich aangemeld om deel 
te willen nemen aan het bestuur. 

Het voormalige bestuur bestond eind 2018 enkel nog uit een voorzitter en een 
penningmeester. In januari van 2019 is het oude bestuur gaan praten met de 
aangemelde kandidaten. Naar aanleiding van dit overleg, is er door een aantal 
gegadigden besloten om de uitdaging aan te gaan om actief deel te nemen aan het 
bestuur van de vereniging.  

In juni tijdens de ALV zijn de kandidaten voorgedragen aan de leden en met hun 
toestemming toegetreden tot het bestuur.  Tijdens deze ALV zijn de oude 
penningmeester en voorzitter formeel afgetreden. Er was nog geen nieuwe voorzitter 
gevonden.  
 
Het doel voor 2019, van het nieuwe bestuur, was voornamelijk: 

- Het inzichtelijk maken van de taken van het bestuur 
- Het verdelen van deze taken en daar waar mogelijk de overdracht ervan. 
- Elkaar leren kennen, zowel binnen het bestuur als naar de divisies toe. 
- Het nieuw leven inblazen van de activiteitencommissie, de ACCIE 
- Maar vooral onze nieuwe functie proberen vorm te geven en hier een goede 

invulling aan te geven. 
 
Wat tot gevolg had: 

- Dat het even duurde voordat we de contributies van het 1e deel van 2019 
konden incasseren 

- We een goed inzicht hadden in hoe het werkt met de indeling van het badwater 
- We de begroting voor 2020 nog niet afgerond hadden met als gevolg, nog geen 

ALV in december konden organiseren. 
- De ACCIE nog niet alle activiteiten kon organiseren 

 
Inmiddels is het februari 2020 en zijn we al op de goede weg om deze mooie vereniging 
aan te sturen.  
 
Onze doelen voor 2020 zijn: 

- De structuur van het bestuur verder uit te breiden, hiertoe behoren: 
* taken en activiteiten helder krijgen binnen de vereniging en waar nodig terug 
leggen bij het bestuur 
* GoSwim zichtbaar maken: in Houten, bij de gemeente (denk aan het 
Sportpunt Houten, het Houtens Sportakkoord en het Sportgala) en bij Optisport 

 - Plannen van een nieuwe ALV, in april 



- Plan maken voor het werven van nieuwe leden
- Zorgen voor een goede ondersteuning naar de divisies toe
- Het zoeken naar mogelijkheden voor sponsoring
- Het opzetten van een communicatieprotocol
- Werven van vrijwilligers*

Kortom: we willen ons weer zichtbaar maken zowel binnen de vereniging als naar 
buiten toe om zo de mogelijkheid te krijgen een gezonde basis te kunnen leggen voor 
de voortgang van de verening.  

* Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. We zoeken nog een aantal
mensen om onze de waterpolo- en de zwemdivisie te ondersteunen. We zoeken:
Algemeen Goswim;

- Ledenadministratie

Zwemdivisie; 
- iemand om bij de zwemdivisie thuiswedstrijden te organiseren, denk aan: regelen

officials, uitnodigingen versturen, contact met het bestuur en Optisport en regelen 
snacks en kaartjeslopers. 

- iemand voor de organisatie van wedstrijden voor de zwemdivisie (uitwedstrijden).
Activiteiten: uitnodigingen versturen aan zwemmers, ploegleiders en officials, contact 
onderhouden met verenigingen en het bijhouden van het zwemdepot.  

Waterpolo; 
- Trainer/coach voor de kinderen onder de 15 / 13
- Trainer/coach voor de mini’s
- Scheidsrechter

Aanmelden als vrijwilliger kan via bestuur@goswim.nl, wedstrijdzwemmen@goswim.nl 
of waterpolo@goswim.nl  

En wat is de vereniging zonder al die vrijwilligers die we al hebben. Via deze weg willen 
deze mensen die zich al jaren inzetten bedanken voor hun inzet, zonder jullie hadden 
wij hier niet gestaan, waarvoor veel dank. We hopen dat we ook in 2020 op jullie 
mogen bouwen. 

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van GoSwim 

Sarah Koefoed, waarnemend voorzitter 
Allard Blankensteijn, penningmeester 
Christina de Jong, secretaris 
Petra Vernooij, secretaris 
Olaf de Haas, bestuurslid 
Danny Bos, bestuurslid 
Robbin  van Kilsdonk, bestuurslid 
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