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Beste leden, ouders en verzorgers 
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van RZC zal dit jaar gehouden worden op woensdag 10 
maart 2021. Vanwege de Covid-19 maatregelen die het kabinet heeft opgelegd zal deze vergadering 
om 19.00 uur beginnen en tot uiterlijk 20.30 duren. Voor leden en ouders/verzorgers is deze 
vergadering online te volgen. Alleen het Dagelijks Bestuur zal bij elkaar aanwezig zijn. Om toegang te 
krijgen tot deze vergadering is aanmelden vooraf echter noodzakelijk. Hiervoor stuur je voor 
woensdag 10 maart 16.00 uur een mail naar secretaris@rzcrenkum.com (in de onderwerpregel 
“aanmelden ALV RZC”), waarna je een link ontvangt voor de online vergadering uiterlijk 2 uur voor 
aanvang.  
 
De gebruikelijke onderwerpen zullen aan bod komen, zoals de notulen van de vorige vergadering, de 
verslagen van de secretaris, de ledenadministratie en de afdelingen, het financieel verslag van 2020 
en de begroting 2021. Ook zal de contributie worden vastgesteld. Daarnaast zal een 
bestuurswisseling plaatsvinden. De voorzitter Werner Koch is aftredend en stelt zich niet meer 
herkiesbaar. De functie van penningmeester was al twee jaar vacant en werd waargenomen door 
Rita van der Horst. Voor beide functies hebben twee leden zich kandidaat gesteld namelijk Chretien 
Mali en Jasper Mater. Beide kandidaten stellen zich hieronder aan je voor. 
 
In de vorige aankondiging heb ik gemeld dat de ALV van 2021 voorafgegaan zou worden door de 
zogenaamde tweede en verlate ALV van 2020. De tweede ALV van 2020 waar de statuten alsnog 
bekrachtigd zou worden stond gepland op 1 april 2020 maar heeft als gevolg van de Covid-19 crisis 
nooit plaats gevonden. Op aanraden van de KNZB heeft het bestuur besloten deze ALV nu volledig te 
laten vervallen omdat de KNZB haar eigen statuten ook aan het herzien is. Indien RZC de statuten nu 
zou bekrachtigen zullen deze later het seizoen nogmaals aangepast moeten worden. Om deze reden 
heeft het bestuur besloten de statuten zoals besproken op de ALV van 2020 op die punten die de 
KNZB aanpast bij te werken en daarna aan de leden voor te leggen. Tot die tijd blijven uiteraard de 
huidige statuten van kracht. 
 
De vergaderstukken voor de komende ALV 2021 zullen dit weekend op de website worden geplaatst. 
Je kunt deze vinden onder de kop praktische informatie/bestuur en afdelingen 
https://www.rzcrenkum.com/praktische-informatie-rzc/bestuur/ 
 
De agenda van de vergadering tref je hieronder aan. Ik hoop op een goede opkomst en zie je graag 
10 maart a.s. 
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond, 
Hans Zweers 
Secretaris RZC 
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Agenda Algemene Leden Vergadering RZC 2021 
 
Aanvang 10 maart 2021 om 19.00 uur 
Locatie: online (link volgt op 10 maart om 17.00 uur na opgave voor 10 maart voor 16.00 uur) 
  
 
 

1. Opening 19.00 uur 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken  
4. Notulen vorige vergadering (11 maart 2020)  
5. Jaarverslagen  

a. Secretaris 
b. Ledenadministratie 
c. Afdelingen  

6. Financiën  
a. Exploitatieoverzicht 2020 

7. Kascontrolecommissie  
a. Decharge verlenen aan dagelijks bestuur 
b. Instellen nieuwe kascontrolecommissie  

8. Bestuurswisseling 
a. Penningmeester 

i. Verkiesbaar Jasper Mater 
b. Voorzitter  

i. Aftredend en niet herkiesbaar: Werner Koch  
ii. Verkiesbaar: Chretien Mali 

9. Vaststellen begroting en contributie 2021  
a. Begroting 2021 
b. Contributie 2021 

10. Rondvraag  
11. Sluiting uiterlijk 20.30 uur 
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Kandidaat voorzitter - Chrétien Mali 
 
Ik ben Chrétien Mali en ik stel me kandidaat voor het voorzitterschap van RZC. Sommigen van jullie 
kennen me waarschijnlijk wel. Ik zwem bij de Masters en geef af en toe training. Hieronder zal ik me 
uitgebreider voorstellen. 
 
Zwemmen, of beter gezegd water, is een rode draad in mijn leven. Ik ben opgegroeid in Zoetermeer 
in een echt zwem-gezin. Zowel mijn vader als moeder zetten zich in voor de zwemvereniging. Dat 
ging van official tot voorzitter en van waterpolocoach tot scheidsrechter. Waterpolo of 
wedstrijdzwemmen, ik hoefde geen keuze te maken. Vanaf mijn achtste deed ik beide met veel 
plezier. Met wedstrijdzwemmen stopte ik op mijn 17e, waterpolo bleef ik doen tot ongeveer 10 jaar 
terug. 
 
Toen ik 2 zomers geleden op vakantie was in Italië, en ik baantjes aan het trekken was in een veel te 
klein zwembad, kreeg ik weer zin om meer te zwemmen. Via de internetsite van RZC stuurde ik een 
mailtje met de vraag of er nog ruimte was bij het masterzwemmen. Rita stuurde binnen een half uur 
een reactie dat er zeker ruimte was en nodigde mij meteen uit om te komen trainen in Bennekom. 
Zoveel enthousiasme kon ik natuurlijk niet weerstaan. 
 
Dat enthousiasme is ook kenmerkend voor het RZC dat ik de afgelopen paar jaar heb leren kennen. 
Of het nu gaat om clubkampioenschappen, oliebollen bakken of de Rijntocht, het is ongekend 
hoeveel enthousiaste vrijwilligers zich hiervoor inzetten. En dat allemaal naast de reguliere 
activiteiten waar ook zoveel mensen actief zijn om alles draaiend te houden. Toen ik zag dat Werner 
wilde stoppen met het voorzitterschap begon het bij mij te kriebelen. RZC is een vereniging waar ik 
me graag voor wil inzetten. Faciliterend zijn om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk draait.  
 
Ik ben natuurlijk niet alleen maar bezig met zwemmen. Het belangrijkste in mijn leven is mijn dochter 
van bijna 17. Ze zwemt niet maar duikt en supt wel, en dat zijn nu precies dingen die ik ook graag 
doe. Voor mijn werk plan ik projecten bij een netbeheerder. Hiernaast ben ik nog bestuurslid bij 
GemeenteBelangen. Politiek is iets waar mijn interesse ligt, maar niet zo zeer als politicus. 
 
Uiteraard hoop ik dat ik het vertrouwen van jullie als leden krijg en ik tijdens de ALV het 
voorzitterschap mag overnemen van Werner. We leven in een rare tijd. Door Corona is alles anders 
en is het zwembad dicht. Dat zal waarschijnlijk ook nog even duren. Ik hoop dat we deze tijd spoedig 
achter ons kunnen laten en we elkaar weer kunnen ontmoeten in het zwembad. 
 
 
Kandidaat penningmeester – Jasper Mater 
 
Mijn naam is Jasper Mater en ik stel mijzelf kandidaat voor de functie van penningmeester. Ik ben 42 
jaar en werk als projectmanager bij een GGZ instelling. Sinds 2018 speel ik met veel plezier bij het 
RZC waterpolo team. Mijn dochter Lieke zwemt bij de junioren. Ik vind het leuk om actief bezig te zijn 
binnen de vereniging. Zo heb ik training gegeven aan de minioren en bied ik regelmatig een helpende 
hand bij het organiseren van wedstrijden. Graag neem ik daarnaast de rol van penningmeester op 
mij. Mijn kennis en ervaring op financieel gebied zal mij helpen om een goede invulling aan deze 
functie te geven. Ik kijk ernaar uit om bij RZC als penningmeester aan de slag te gaan! 
 
 
 
 


