sportvereniging arnhem en omstreken
april 2018

Alle sporten op een rij
Zwemmen
Zwembad De Grote Koppel
Olympus 29
6832 EL Arnhem
maandagavond
18.00 uur tot 19.00 uur zwemles diploma A, B
19.00 uur tot 19.45 uur zwemles diploma C
19.00 uur tot 19.45 uur wedstrijd trainingen en
medaille zwemmen
19.45 tot 20.30 uur recreatief zwemmen voor
verstandelijk gehandicapten
20.30 uur tot 21.15 uur zwemmen voor alle
leeftijden
Contact: Maaike Kotterman
zwemmen.isva@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------Zwembad Groot Klimmendaal
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Woensdagavond 18.00-19.00 alle leeftijden
Contact: Ed van den Engel 06-51467289
isva.voorzitter@gmail.com
Donderdagavond 20.30-21.30 alle leeftijden
Contact: Frank van Klaveren 026- 443 3416
--------------------------------------------------------------------------zwembad ’s Koonings Jaght
Koningsweg 8
6816 TB Arnhem
Dinsdagavond 19.00-20.30 alle leeftijden
Bewegen en zwemmen
Contact: Chris Craanen 06-52359415
---------------------------------------------------------------------------

Duiken
Zwembad De Grote Koppel
Olympus 29
6832 EL Arnhem
Maandagavond 20.30-21.15 vanaf 16 jaar
Contact: Didi Borkus 026-3334666
arknoach@hetnet.nl
---------------------------------------------------------------------------

Tafeltennis
Sportzaal Briant College
Bethanienstraat 250
6826 TJ Arnhem
Woensdagavond 20.00-22.00 alle leeftijden
Contact: Janneke Pouw 026-3115848
jannekepouw073@gmail.com
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Boccia
Sporthal
Mr. J.M. Kempenaersingel 2a
6836 MH Arnhem
woensdagavond 19.00-20.15 alle leeftijden
Contact:
Marloes Wijnhoff 06-51322545
marloes_wijnhoff@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------

Recreatiesport
Sportzaal Briant College
Bethanienstraat 250
6826 TJ Arnhem
Woensdagavond 19.00-20.00 alle leeftijden
Contact: Anja Velderman-Witte 026-3233230
Tonanja.velderman@gmail.com

Van de voorzitter
We hebben al weer het traditionele tafelten
nis toernooi achter de rug. Altijd weer een
genoegen om te zien dat er zoveel sporters
fanatiek gaan voor een beker of medaille.
Het jaar 2017 is weer afgesloten. We sluiten
het jaar af met een beperkt negatief saldo.
Gezien onze financiële situatie is dat niet een
groot probleem. Marloes is weer terug van
haar lange trip naar het verre zuiden. Voor
Boccia is een professionele goot besteld.
Hiermee is het prettiger werken en kunnen
leden, indien ze dat willen, meedoen met
toernooien.
Op 24 mei is er weer de algemene ledenver
gadering. Dan zal Fred afscheid nemen van
de ISVA. Hij heeft ruim 4 jaar heel veel werk
verzet, vooral op de achtergrond. Gelukkig
heeft Angela van den Ven zich aangemeld
naar aanleiding van onze advertentie bij de
vrijwilligers centrale. Zij stelt zich in dit blad
voor. Ook op de algemene ledenvergadering
wordt een oude bekende voorgesteld als be
stuurslid: Ine Israel keert weer terug in het
bestuur met als speciale taak de stagebege
leiding binnen de ISVA. Ik hoop dat er naast
leden ook de vrijwilligers weer goed zijn
vertegenwoordigd in de algemene ledenver
gadering.
Ook bij de redactie van dit clubblad is gewij
zigd. Marion heeft de redactie verlaten en
Jopie Furtjes neemt haar taken over.
We zijn druk bezig om de licentie voor het
zwem ABC te bemachtigen. Dat is nodig om
de kinderen die bij ons oefenen voor hun
zwemdiploma ook een echt diploma te kun
nen geven.
Bert en Irene Groeneveld vechten nog steeds
tegen de ziekte van Bert. We denken vaak
aan hun oneerlijke strijd.
Tot slot: dit jaar wordt er begonnen met de
bouw van het nieuwe zwembad op het terrein
Valkenhuizen. Dat nieuwe bad krijgt, net als
de Grote Koppel, een doelgroepen bad. Dat
biedt dus allerlei mogelijkheden ook voor de
ISVA.
Graag tot de algemene ledenvergadering op
24 mei.
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COLOFON
Redactie:
Wilma Kusters, Jopie Furtjes en Peter van
Ham
Redactieadres:
Peter van Ham
Veerweg 4
6862 VW Oosterbeek
Het eerst volgende nummer komt half
juli uit.
Kopij daarvoor moet 1 juli binnen zijn.
Wilt U het magazine digitaal ont van
gen? Stuur dan een E-mail naar:
redactie.isva@gmail.com

Agenda
Boccia:
16 mei is er geen training
13 juni is de jaarlijkse afsluitende bbq en
prijsuitreiking.
27 juni is de laatste les.
29 augustus is de eerste les.
31 augustus is de officiële dag dat Marloes
voor de wet gaat trouwen.
Recreatiesport:
heeft van 1 augustus tot 1 oktober vakantie.
Onze les begint weer op 3 oktober.
Duiken:
17 juni is het jaarlijkse uitje
De laatste training is 2 juli
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van de redactie
Met een extra dik blad is er veel te lezen.
Zoals de voorkant al laat zien: verslagen van
het tafeltennistoernooi met foto's van Bert
Smits. Ook verslagen van de sponsoractie
voor het Fonds Gehandicaptensport. En
omdat binnenkort de Algemene Leden Ver
gadering wordt gehouden zijn er de notulen
en een nieuw Huishoudelijk Reglement.
Jopie is nieuw toegetreden tot de redactie, ze
stelt zich middels 10 vragen aan jullie voor.
En we hebben en nieuwe secretaris, ook zij
stelt zich voor (met foto).
En ik maak nu ook van de gelegenheid ge
bruik om iedereen op te roepen om foto's op
te sturen. Dat maakt het blad erg kleurrijk
en zo kunnen de ander leden zien waar jullie
mee bezig zijn.
Geniet van het voorjaar en tot ziens op de
Ledenvergadering.

10 vragen voor Sien
1. Hoe heet je? Hallo, ik ben Sien Feenstra.
Hoe oud ben je? Ik ben 34 jaar.
2. Waar woon je? Ik woon al bijna 13 jaar in
Velp in het Barentzhuis, waar ik het erg naar
mijn zin heb.Ik woon in Klein Barentsz. In
dat gedeelte koken we als bewoners samen.
Ik woon op loopafstand van het station en
de winkels van Velp. Ik ga daar regelmatig
even naar toe.
3. Welke sport doe je? Ik doe bij de ISVA op
maandagavond zwemmen. Dat doe ik al
zeker 15 jaar. Eerst was dat nog bij IJssel
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vliet. Toen dat opgeheven werd zijn we naar
de Koppel gegaan. Dat vind ik wel een fijn
zwembad. Zwemmen is een goede sport voor
mij, je kunt er niet bij winnen of verliezen.
Soms vind ik het wel leuk om met de wed
strijden mee te doen. Ik heb al heel veel
medailles. Heb je ook andere sporten gedaan?
Buiten de ISVA doe ik nog aan wandelen met
mijn Nordic walkingsticks.
4. Waarom is sporten bij ISVA zo leuk? Omdat
je allemaal gelijk bent. En door de ISVA heb
ik veel nieuwe contacten met mensen ge
maakt. Sinds een aantal jaar doe ik ook bij
de ISVAvrijwilligerswerk. Waardoor ook
andere mensen fijn kunnen sporten.
5. Welke sport doen of deden je ouders? Mijn
vader Hans en mijn moeder zaten vroeger
op hockey. Tegenwoordig zwemt mijn moeder
met mij op maandag avond. Dat vind ik heel
leuk. Maar als ze een keer niet kan, ga ik
alleen.
6. Wat is je lievelingseten? Lasagne en alle
Italiaans eten.
7. Welk werk doe je? Ik werk in Regina Pacis
(verpleeghuis in Arnhem), daar werk ik in
een bewonersrestaurant. Ik mag daar dan
helpen met koffie en thee zetten. En een
aantal avonden help ik ook mee de maaltijden
uit serveren voor de bewoners. Ik heb er heel
veel plezier in. Ook omdat mijn werk echt
gewaardeerd wordt door mijn collega’s, ze
zijn altijd blij dat ik er ben. Ook de bewoners
vind ik leuk en gezellig.
8. Heb je hobby’s? Met mijn beste vriendin
Maaike van den Engel koken of naar de stad
toe gaan. Of met mijn vriendje een stukje
wandelen. Lezen of computeren. Ook ga ik
heel graag op vakantie. Ik ga dan met Flow
reizen (www.flowreizen.nl). Ik heb al veel
landen gezien, zelfs Finland, IJsland, Tur
kije, Marokko en heel veel Europese landen.
9. Heb je een Faceboek of twitter account?
Ik heb wel een facebook account, maar daar
doe er niet heel veel mee. Ik vind het wel
leuk om te appen met mijn vrienden of om
Wordfeut te spelen.
10. Wie is je beste vriend of vriendin? Mijn
beste vriendin is Maaike van den Engel, maar
volgens mij heeft zij deze vragen al een keer
gehad. Van wie moeten we volgens jou de
volgende keer maar eens het naadje van de
kous te weten komen? Ik schuif deze vragen
door naar Annette Kapoen, die bij mij op de
Boccia groep zit.

Hallo,
Ik luister naar de naam Angela, ben 35 jaar
en geboren en getogen in Arnhem.
Momenteel ben ik full time mama en dat
bevalt mij prima.
Aangezien ik door mijn beperkingen niet
meer full time kan werken wilde ik graag
vrijwilligerswerk gaan doen.
De ISVA zocht een secretaris en dat sprak
mij meteen aan.
Ik heb jarenlang in het bestuur gezeten van
de biljartbond en heb de functie van wed
strijdleider vervuld. Dus enige ervaring is
wel aanwezig hier, het is niet compleet nieuw

voor mij.
Verder hou ik van puzzelen, wandelen,
computeren en heerlijk genieten van mijn
gezinnetje bestaande uit manlief Stefan en
zoonlief Matti ( nu 6 jaar oud).
Ik ben werkzaam geweest in de zorg maar
door mijn beperkingen kan ik dat niet meer
doen.
De doelgroep van de ISVA is mij dus niet
geheel onbekend.
Persoonlijk vind ik dat iedereen moet kunnen
wat iedereen kan en daar valt ook sporten
onder.

Sponsoractie Fonds
Gehandicaptensport
Op donderdag 5 april heerste er in het
zwembad van Klimmendaal een opgewonden
sfeertje. Gingen we onze doelen voor het
Fonds Gehandicaptensport halen? Zou het
oefenen geholpen hebben?
Er waren 2 activiteiten gepland: in 10 minu
ten zoveel mogelijk baantjes zwemmen en in
10 minuten zoveel mogelijk ballen door een
poortje gooien. Boukje deed beide.
De timer werd gezet en daar gingen we.
Wilma zwom baantjes met de zwemmers mee.
Frank,
Tineke en Ben waren ballenrapers/ ballen
aangevers en Margreet bewaakte de tijd.
Nou die doelen hebben we ruimschoots ge
haald hoor:
Banen gezwommen: Ella 22 (ja dat wedstrijd
badpak heeft geholpen!), Martijn 17, Boukje
15
Ballen gescoord: Elize 100, Boukje 100, Sean
125
We zijn erg trots op onze zwemmers en ie
dereen was erg trots op zichzelf. En terecht.
Hopelijk waren de andere sportgroepen ook
zo succesvol, zodat we het Fonds een mooi
bedrag kunnen overhandigen.
Frank, Ben, Tineke, Peter en Wilma

Ik ga met plezier deze functie aan en wellicht
tot snel!
Groeten,
Angela van de Ven
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Tafeltennistoernooi ISVA
17-03-2018
17 maart was het weer zo ver: ons tafelten
nistoernooi. Samen met Martin gingen in die
morgen om 7.15 uur door die lekkere kou
heen op weg naar Duiven naar de sporthal
Endespring. In de sporthal werd die morgen
weer opgebouwd door de scouting en vrijwil
ligers. Ze moesten wel 30 tafels opzetten met
de netjes en tafeltjes erbij; ook de stoelen
voor de scheidsrechters.
Rond 9 uur kwamen de eerste sporters al
binnen wandelen, er hadden zich 98 spelers
aangemeld die vanuit heel Nederland kwa
men. Rond 10 uur opende Joost, samen met
Ed, het toernooi en daarna konden de spor
ters beginnen. Ook wat sporters van de ISVA
waren weer van partij: er deden 5 spelers
mee.
Alles ging goed; de uitslagen werden in de
computer gedaan en die kon gelijk alle uit
slagen berekenen. Het invoeren en uitdraai
en deden Peter, Bastiaan en Jimmy goed. Er
waren aardig wat mensen die vrijwillig
hielpen bij het tellen en Joost liep rond of
alles naar wens ging en dit deed ik ook.
Maar dit jaar hadden wij iets nieuws erbij dit
was: schuiftafeltennissen. Er deden 8 men
sen mee, het is een tafeltennissport voor

mensen met een zwaardere beperking maar
dit gaat ook echt om de wedstrijd wat best
spannend kon zijn. Tegen 14.00 uur begon
nen de finale en de verliezers ronde dit
duurde ongeveer tot vijf uur maar dit waren
wel mooie wedstrijden om te zien. Na die tijd
werden de bekers en medailles uit gereikt.

Alles ging de hele dag goed en het was een
zeer gezellig toernooi. Met dank aan alle
vrijwilligers en de scouten die balletjes voor
de mensen in de rolstoel op pakte, de EHBO
was er ook voor kleine ongelukjes en volgens
mij had niemand iets gehad. Maar dank

jullie wel voor de goede inzet en de gezellig
heid; alles was weer volop top en hopelijk
willen jullie volgend jaar 16 maart 2019 weer
helpen bij dit tafeltennistoernooi.
Janneke Pauw
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uitslag tafeltennistoernooi
Klasse 1
Erryshar Filomena
Nick Zander
Jan Kootstra
Klasse 2
Demi Ronda
Arthur Brans
Sander van der Reest
Klasse 3
Yannick Paredis
Gert Bolmer
Christiaan Sterenborg
Klasse 4
Adriaan Vermond
Mark Alberti
Stijn Wehgs
Klasse 5
Ivo Brouwer
Ivanna Maas
Esther Brink
Klasse 6
Koen Bongers
Sjoerd Koetsier
Darjan Wamelink
Schuiftafeltennis
Mark Hofman
Joost Noteboom
Willem-Peter Vixseboxse

gebruiken. Naar iets op zoek dus meer
handzaam en modern. Gevonden maar deze
materialen zijn nogal prijzig. Gelukkig heb
ben we in de loop der jaren wat geld opzij
gelegd en was daar de toezegging van het
Fonds Gehandicaptensport dat ze ons wilden
steunen in deze aanschaf. En daarmee steu
nen ze dus ook de sporters die mee willen
doen aan reguliere wedstrijden! Hartelijk
dank daarvoor. Inmiddels is Annet hard
bezig met oefenen om alle mogelijkheden van
de nieuwe goot te leren kennen.

Nieuwe Bocciagoot
Het was even zoeken op het internet. Geluk
kig een bedrijf gevonden in Denemarken die
ons kon helpen. Voor de Boccia groep zijn er
wel al heel lang twee houten goten gemaakt.
Deze zijn echter groot en zwaar in het ge
bruik. Als je ambitie hebt om aan wedstrijden
mee te gaan doen kun je die eigenlijk niet
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Tafeltennistoernooi 2018
Zaterdag 17 maart, deze datum stond al lang
in mijn agenda met groen onderstreept. Het

tafeltennistoernooi in de Trinominos Sport
hal in Duiven. Georganiseerd door ISVA.
’s Morgens om half 9 kwam ik daar aan met
een aantal andere vrijwilligers.
Het was er al een drukte van belang. In de
zaal waren alle tennistafels al opgezet, mede
door de vrijwilligers van de scouting uit Ze
venaar. Veel van hen waren ook bijna de hele
dag ballenraper voor de deelnemers.
In de hal kwam een tafel te staan waarachter
Janneke en Maaike de deelnemers welkom
heette en zo konden ze zien of iedereen die

zich opgegeven had ook aanwezig was. Dat
was dan weer belangrijk voor Jimmy en Bas,
want die waren druk in de weer met het
toernooiprogramma. Er werd in 6 verschil
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lende klassen gespeeld. De dames van de
keukenploeg voorzagen ieder die dat wilde
van koffie, thee of fris. In de middag konden
de vrijwilligers daar ook een lunch ophalen.
Om 10 uur begon het programma voor de
deelnemers. Maaike riep de namen om en de
deelnemers begonnen met hun wedstrijden.
Er waren natuurlijk ook scheidsrechters bij
iedere wedstrijd. Er werd dit jaar voor het
eerst schuiftafeltennis gespeeld, wanneer je
de foto bekijkt zie je dat dit spel tafeltennis

zonder net is.
In de zaal was het een gezellige drukte en
werd er serieus gespeeld. Er waren bijna 100
deelnemers.
Om ongeveer 17.00 uur waren alle winnaars
bekend en hielpen Ine en Janneke, Ed met
het uitreiken van de prijzen.
Daarna moest natuurlijk alles weer opge
ruimd worden.
Het was een gezellige, drukke en voor som
mige ook vermoeiende dag. Maar iedereen
ging met een voldaan gevoel weer naar huis.
Tot volgend jaar!
Jopie Furtjes

We willen graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
Om dit allemaal mogelijk te maken

Heel hartelijk bedankt
Voor ons met namen de dinsdag avond
Dat is geweldig (met een kopje koffie)

Wij zijn een gezellige zwemclub op de dinsdag avond
In Koonings Jaght van 19 uur tot 20.30 uur.
Met water tempratuur van ±30 gr .
Eerst bewegen in water met onder ander: flesje, een hoepel, zwembelt, spons.
Daarna vrij zwemen wat je wil of baantjes zwemmen.
Of gezellig een praatje maken.
Wij gaan 1 keer per jaar gezellig met elkaar uit eten.
Deze keer was Wok Atlantis wereld restaurant te Arnhem.
Op woensdag 17 januari van 17.30 tot 20.00 uur
Iedereen kon eten wat die wilde en hoe veel.

Er was keuze genoeg van vis, vlees, kip, maar ook vegetarisch.
Deze gezellige club is op zoek naar nieuwe zwem liefhebbers
Kom erbij
De zwemclub van de dinsdag avond
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10 vragen voor Jopie
Sponsoractie duiken
Net als vorig jaar hebben we meegedaan om
geld op te halen voor het fonds sport gehan
dicapten. Vorig jaar zijn we gesponsort voor
elke meter die we onder water af konden
leggen. Dat waren heel veel meters en dus
veel geld.
Dit jaar wilden we iets anders doen en het
moest wel moeilijker zijn dan vorig jaar !
En als duikclub moet het wel onder water
zijn dus al snel kwam het idee om onderwa
terhockey te doen. We spelen dit wel vaker
als training omdat je er een goede conditie
van krijgt. Dus met een hockeystick de puck
zo ver mogelijk onderwater voortduwen. En
het resultaat was weer geweldig:Mathijs
kwam tot 10,5 meter. De andere konden met
zwemvliezen zwemmen en dus kwam Wouter
tot 25 meter (een hele baan onderwater !).
Maaike zwom nog verder: 31 meter. En Jibbe
zwom, zoals gewoonlijk de grootste afstand:
50 meter.
Totaal hebben deze 4 duikers 203,= euro bij
elkaar gezwommen. Niet gek voor een
avondje hard zwemmen!
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1.Hoe heet je? Mijn naam is Jopie Furtjes en
sinds kort ben ik de redactie van het clubblad
komen versterken. Hoe oud ben je? 62 jaar.
2.Waar woon je? In Duiven.
3.Welke sport doe je? Op dit moment sport
ik niet. Heb je ook andere sporten gedaan?
Ja, ik heb wel gesport, gymnastiek, judo,
zwemmen, tennis.
4.Waarom is vrijwilliger zijn bij ISVA zo leuk?
Al die mensen die sporten en meehelpen, het
is net één grote familie. Daar word ik blij van.
5.Welke sport doen of deden je ouders?
Zwemmen en atletiek.
6.Wat is je lievelingseten? Daar moet ik even
over nadenken; in de zomer eet ik graag
salade met kip, of tonijn, of met kaas. In de
winter vind ik erwtensoep lekker.
7.Welk werk doe je? Ik werk bij oude en zieke
mensen in de huishouding. Vind je dat leuk
werk? Meestal wel.
8.Heb je hobby’s? Heb je even? puzzelen,
legpuzzels, lezen, borduren, mensen helpen,
fietsen, surfen.
9.Heb je een faceboek of twitter account? Nee.
10.Wie is je beste vriend of vriendin? Mijn
beste vriendin is Loes van Loon. Van wie
moeten we volgens jou de volgende keer maar
eens het naadje van de kous te weten komen?
Van Debby Koldeweij.

notulen algemene ledenvergade
ring 01-06-2017
Aanwezig: Van het bestuur: Ed van den Engel,
Riny van den Broek, Narges Noori (kandidaat
penningmeester) en Fred van Bussel.
Aantal aanwezige leden: 14
Afwezig met bericht van verhindering: Maaike
Kotterman, Janneke Pouw, Didi Borkus, Wilma
Kusters, Anja Velderman, Willemien ten Barge.
Verslag: Fred van Bussel
Datum verslag: 23-06-2017
1.
Opening
Ed opent om 20.00 uur de vergadering en heet
iedereen welkom. Er zijn minder aanwezigen dan
vorig jaar.

Agenda algemene ledenvergade
ring donderdag 24 mei 2018
Locatie vergaderzaal van De Grote Koppel.
De zaal is open om 19.30 uur; de vergadering
begint om 20.00 uur.
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen algemene ledenvergadering van 1
juni 2017
4 Jaarverslagen 2017
5 Jaarrekening 2017
6 Verslag kascontrolecommissie en vaststel
len nieuwe commissie
7 Jubilarissen
8 Pauze
9 Vaststellen begroting 2018 en voorlopige
begroting 2019
10 Bespreken en vaststellen nieuw Huishou
delijk Reglement
11 Benoeming nieuwe bestuursleden. Het
bestuur draagt Angela van der Ven voor als
secretaris, en Ine Israel als stagecoördinator.
12 Aftreden huidige secretaris
13 Rondvraag en wat verder ter tafel komt
14 Sluiting

2.
Mededelingen en ingekomen stukken
Behalve een aantal berichten van verhindering
zijn er geen ingekomen stukken. Mededelingen:
er is recent een bijeenkomst geweest over de
toekomst van het zwemwater in Arnhem. Valken
huizen gaat renoveren, als het mee zit wordt daar
volgend jaar mee begonnen. Daar komt een
bad met vergelijkbare voorzieningen als in De
Grote Koppel. Momenteel zijn er in Valkenhuizen
geen voorzieningen zoals tilliften en dergelijke. Er
is een behoorlijk tekort aan zwemwater, dus een
gerenoveerd Valkenhuizen zou een behoorlijke
uitbreiding zijn. Na een moeizame collecte van
vorig jaar voor Gehandicaptensport is dit jaar
een andere weg bewandeld. Ine Israel en Anne
Koster verdienen de nodige credits voor hun idee
en uitwerking om een soort sponsoractie op te
zetten in plaats van de collecte. Uiteindelijk heeft
dat ongeveer € 1600.- opgeleverd. Omdat de
ISVA 25% van de opbrengst mag houden hebber
we er zo’n € 400,-aan verdiend.
3.
Notulen algemene ledenvergadering van
12 mei 2016
De notulen worden doorgenomen. Er zijn geen
aanvullingen of opmerkingen. De notulen wor
den vastgesteld met dank aan Fred.
4.
Jaarverslagen 2016
De jaarverslagen 2016 zijn voor zover ze binnen
zijn gekomen, ook al gepubliceerd in het club
blad. Er zijn geen vragen over de verslagen, ze
worden elk jaar steeds duidelijker. Volgens de
verslagen hebben alle afdelingen naar tevre
denheid gefunctioneerd. Het aantal leden loopt
iets terug, in het bijzonder bij Boccia en een van
de groepen op Klimmendaal. Mede daarom is
de informatiefolder van de ISVA in een nieuw
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jasje gestoken. De komende weken wordt deze
folder op een aantal strategische plekken neer
gelegd, bijvoorbeeld bij de Mariendaalschool
en de Ligtenbeekschool, De Grote Koppel, Klim
mendaal, groepen van Elver en SIZA etc. Voor
meer plekken om folders te verspreiden houdt
het bestuur zich aanbevolen. Verspreiden bij
activiteitencentra in Het Dorp is een mogelijk
heid. Een andere mogelijkheid is stukjes in kran
ten, ons 50 jarig bestaan biedt hiervoor een mooi
handvat.
5.
Jaarrekening 2016
De jaarrekening wordt doorgenomen. De huur
van locaties blijft een grote uitgavenpost, net
zoals vergoedingen en reiskosten, en de contri
buties die wij moeten betalen aan Gehandicap
tensport Nederland en voor verzekeringen. De
totale kosten bedroegen zo’n € 38.900.- , Daar
tegenover staan de contributies en de bijdragen
van gemeentes en het Fonds Gehandicapten
sport. Vorig jaar hadden wij een positief resul
taat van zo’n € 405,- . Qua inkomsten en uitgaven
zijn we mooi in balans geweest. Ook gelet op
onze financiële reserves zien wij de toekomst vol
vertrouwen tegemoet.
6.
Verslag kascontrolecommissie en vaststel
len nieuwe commissie
De kascontrolecommissie heeft op 24 april naar
de boeken gekeken. Steekproefsgewijs is er een
aantal zaken gecontroleerd. Hierbij zijn geen
onregelmatigheden aan het licht gekomen.
Het bestuur en de penningmeester worden ge
dechargeerd. Er wordt een nieuwe kascommis
sie vastgesteld die bestaat uit Anja Velderhof,
Janneke Pouw die al reservelid was, en Wilma
Kusters, die zich heeft aangeboden als nieuw
reservelid.
7.
Jubilarissen
We hebben weer een jubilaris in ons midden,
Gerard Peters. Ed overhandigt hem een certifi
caat en een bos bloemen ter gelegenheid van
zijn 25 jarig lidmaatschap. Gerard bedankt het
bestuur en krijgt een applaus van de vergade
ring. Guido Burger, ook 25 jaar lid van de ISVA,
is verhinderd om vandaag aanwezig te zijn.
8.

Pauze

9.
Vaststellen begroting 2017 en voorlopige
begroting 2018
De begroting 2017 en de voorlopige begroting
2018 worden doorgenomen. Ed geeft een toe
lichting op de begroting. De begroting voor het
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lopende jaar wordt altijd tijdens de ALV van
mei/juni vastgesteld. Op die manier kan je ei
genlijk gedurende het jaar niet meer bijsturen.
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de
jaarvergadering eerder te houden, maar dan
zou je in de problemen kunnen komen omdat
dan niet alle stukken tijdig klaar zijn. Tijdens de
ALV wordt ook altijd de begroting over het vol
gende kalenderjaar besproken, dit jaar dus de
voorlopige begroting 2018. De begrotingen voor
2017 en 2018 lijken veel op elkaar. Voor 2018 is
de begroting in elk geval sluitend. De post zaal
huur is verhoogd ter voorbereiding op mogelijke
verhoging van de zaalhuur. De verzendkosten
voor het clubblad zijn bijna gehalveerd. Er wor
den minder clubbladen verstuurd, en die worden
via Sand verzonden in plaats van via Post.nl,
maar dat rechtvaardigt niet helemaal de opge
voerde besparing. In de begroting voor 2018 zal
deze post worden aangepast, net zoals de post
“opbrengst collecte”.
Er zijn geen verder vragen over de begrotingen,
dus die zijn hierbij vastgesteld met inachtneming
van de hiervoor genoemde wijzigingen van de
begroting 2018.
10. Benoeming penningmeester
Het bestuur heeft Narges Noori bereid gevonden
om het penningmeesterschap op zich te nemen.
Narges is een half jaar intensief door Ed begeleid
en wegwijs gemaakt in de werkzaamheden het
penningmeesterschap. Narges stelt zich aan de
vergadering voor en vertelt wat over haar ach
tergrond, en hoe ze de werkzaamheden als
penningmeester tot nu toe heeft ervaren. Het
bestuur stelt aan de vergadering voor Narges te
benoemen als penningmeester. De vergadering
gaat hiermee, met een applaus voor Narges,
mee akkoord.
11. Bespreken en vaststellen nieuw Huishoude
lijk Reglement
Fred geeft een toelichting voor de noodzaak van
een nieuw Huishoudelijk Reglement. Het oude
reglement dateert van 28 maart 1973, de wereld
waarbinnen de ISVA opereert en de ISVA zelf zien
er nu anders uit dan 44 jaar geleden. Het is hoog
tijd dat het reglement wordt geactualiseerd. Het
concept reglement heeft al in het clubblad ge
staan, en wordt nu per hoofdstuk besproken. De
opmerkingen worden hieronder weergegeven:
·
Hoofdstuk 1, leden, eerste bullit: “Geestelij
ke” beperking wordt vervangen door “verstande
lijke”.
·
Hoofdstuk 3, geldmiddelen, lid 1 contribu
ties en donaties: Het onderscheid tussen junior

leden en seniorleden is vervallen, dus ook het
onderscheid in contributies. De tekst zal worden
aangepast.
·
Hoofdstuk 4, commissies, lid 2 redactie
commissie, 4e regel: “Het clubblad verschijnt
minimaal 4 maal per jaar” wordt op verzoek van
de vergadering gewijzigd in: “Het clubblad ver
schijnt minimaal 3 maal per jaar”.
·
Hoofdstuk 13, gedragscodes: Uitgangs
punt voor dit hoofdstuk zijn de gedragscodes
van het NOC/NSF. Een groot deel van deze ge
dragscodes wordt door Peter van Ham echter als
niet specifiek toegespitst op de ISVA ervaren, en
hebben naar oordeel van de vergadering vaak
een negatieve ondertoon. De gedragscode is
teveel afgestemd op valide sporters. Veel leden
van de ISVA kunnen bijvoorbeeld niet lezen, en
weten dus ook niet wat de gedragscodes inhou
den. Peter zal per mail aangeven tegen welke
specifieke onderdelen hij bezwaar heeft. Het
bestuur zal zich dan beraden of hoofdstuk 13
anders kan worden vormgegeven. Het is wel
zaak dat je als bestuur in voorkomende gevallen
ergens op terug kunt vallen. Misschien kan bij
artikel 13 worden volstaan met alleen een verwij
zing naar de gedragscodes van het NOC/NSF.
Het reglement wordt nu nog niet vastgesteld, de
opmerkingen worden verwerkt in een volgende
conceptversie die tijdens de volgende ledenver
gadering zal worden besproken. Deze concept
versie zal onder voorbehoud van goedkeuring
door de Algemene Ledenvergadering wel alvast
worden geplaatst op de ISVA website.
12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
·
16 september is het grote feest voor de
leden van de ISVA ter gelegenheid van het 50
jarig bestaan!
·
Als Valkenhuizen er bij komt als tweede
goede voorziening voor minder validen zou je
kunnen overwegen of een verre buitenlocatie
als ’ s Koonings Jagt niet kan worden ingewisseld
tegen Valkenhuizen.
·
De sponsoractie was een goede actie die
ook met veel plezier door de sporters is gedaan.
·
Peter heeft problemen met de belasting
dienst over zijn aangifte 2015 in verband met de
ANBI-verklaring, en vraagt zich af of ook andere
leden daar last van hebben. Peter neemt con
tact op met Ed voor aanvullende informatie voor
een bezwaarschrift.
13. Sluiting
Ed sluit de vergadering en bedankt iedereen
voor hun komst.

Het Financieel jaarverslag 2017
Het financieel jaar 2017 is met een negatief re
sultaat van €-2.070,03 afgesloten. Op basis van
de resultaatlijst worden hieronder de kosten en
de opbrengsten geanalyseerd:
Kosten:
De uitgaven voor het huren van sportlocaties zijn
in 2017 iets gestegen. Het heeft te maken met de
gebruikelijke huurverhogingen. Er was iets forser
ingezet in de begroting omdat we wellicht al
hadden moeten vertrekken uit een locatie waar
we nu nog gratis terecht kunnen.
De aanschaf van spelmateriaal in 2017 is ge
daald. Het is altijd lastig om vooraf te voorspellen
of er materiaal nodig is voor de groepen. Dus
begroot op 300 euro was maar een tiende
daarvan nodig.
De kosten voor eigen toernooien & evenementen
zijn bijna verdubbeld. Vorig jaar is besloten om
voor de broodjes en drinken voor het tafeltennis
toernooi een cateraar in de arm te nemen. Dit
om de vrijwilligers te ontlasten. Uiteraard zijn
daarmee de kosten hoger dan in 2017. Voor 2018
mogen we van de tafeltennis bond een hogere
bijdrage van de deelnemers vragen.
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De vergoedingen voor de vrijwilligers laten al
enige tijd een dalende lijn zien. De reiskosten
vergoedingen zijn stabiel.
De kantoor en telefoon vergoeding voor de be
stuursleden is gemiddeld over meerdere jaren
gelijk. De fluctuatie met 2016 zit hem in declara
ties in 2017 over 2016.
De reiskosten voor de bestuursleden en de ver
gaderkosten vallen lager uit omdat veelal ons
overleg bij iemand thuis plaatsvindt.
De representatiekosten zijn ook verdubbeld door
meer attenties in geval van ziekte enz.
De drukkosten van het clubblad zijn weer een
stuk hoger geworden. Het blijft een bewuste
keuze van het bestuur om het clubblad te blijven
verzorgen. Ook is er in 2017 gebruik gemaakt van
de drukkerij om onze informatiefolder te drukken
en zo een aantrekkelijk uiterlijk te geven.
De portokosten en de kosten van kantoorbeno
digdheden zijn verdubbeld. Onder kantoor be
nodigdheden is geboekt materiaal dat nodig
was voor printwerk (collecte, anbi verklaringen
enz.)
De contributies en abonnementen zijn de beta
lingen aan het fonds gehandicapten sport ver
zekering van vrijwilligers, de tafeltennis bond enz.
Bij de overige algemene kosten zijn oude contri
butie achterstanden die niet meer te innen zijn
en vergissingen bij de contributie inning wegge
werkt.
Dit jaar hebben we ons vijftigjarig jubileum ge
vierd. Alle uitgaven voor het feest zijn ten laste
van de voorzieningen gebracht, daarom zijn de
voorzieningen een stuk lager geworden. De
voorzieningen op de balans bedragen zo’n
€13.189,29.
Reservering voorgaande jaren: er bleek van lang
geleden een reservering gedaan te zijn na de
enorme verhoging van de zwembadhuur van
Klimmendaal. Die reservering is nooit aangespro
ken. In 2016 en 2017 is die weer actief gemaakt
voor algemeen gebruik.

Opbrengsten:
De inkomsten van ISVA bestaan uit contributies,
subsidies van gemeenten en donaties en spon
sering.
De inkomsten van contributies leden laten een
stabiel beeld zien. Het aantal leden is in 2017 iets
teruggelopen maar de contributieverhoging
heeft dat opgevangen.
Dit jaar zijn de bijdragen van donateurs met een
derde gedaald. Het is steeds lastiger om dona
teurs aan onze vereniging te binden. Een jaarlijk
se vraag onder oud leden levert nauwelijks reac
ties op.
In 2017 hebben we weer subsidies ontvangen
van 6 gemeenten. Er is een stijging in de totale
jaarlijkse bijdragen van de gemeenten. We
hebben dit jaar een aardige bijdrage van de
gemeente Westervoort ontvangen die we vorig
jaar niet hadden ontvangen. En de bijdrage van
gemeente Arnhem is hoger in vergelijking met
het vorig jaar.
Dit jaar zijn de bijdragen van sponsors afgeno
men ten opzichte van het vorige jaar. Het komt
doordat we dit jaar geen sponsors meer hebben.
De collecte opbrengst was door de sponsor
activiteiten fors hoger. Voor 2018 mogen we nog
meer verwachten omdat we nu 50% van de
gelden zelf mogen behouden.
De administratiekosten zijn negatief. Dit heeft te
maken met correcties vanuit de balans die op
onverklaarbare reden zijn ontstaan en die op
advies van de accountant zijn gerepareerd.
(eenmalige actie).
Er is vorig jaar iets mis gegaan met de aanvraag
voor het tafeltennis toernooi in 2017. Derhalve
hebben we een bijdrage van het fonds gemist.
Al met al is er voor zo ongeveer 1500 euro een
eenmalige correctie uitgevoerd; enerzijds onbe
grepen posten uit de balans en anderzijds nog
open staande oninbare contributies van de af
gelopen jaren. Mogelijk moeten de toekomstige
begrotingen worden aangepast.
Met vriendelijke groet,

Bij overige lasten is een onbegrepen post die bij
kruisposten door de jaren heen terugkwam ge
corrigeerd.
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Narges Noori
Penningmeester ISVA

jaarverslagen 2017
Jaarverslag 2017 voorzitter
Het was een bewogen 2017. We hadden een prachtig 50 jarig feest in het najaar. Speciaal voor
de sporters en perfect door de voorbereidingscommissie verzorgd. Ik vond het een genoegen te
zien dat zoveel mensen genoten hebben. Daarnaast weer de gebruikelijke toernooien en niet te
vergeten de gewone sportavonden waar iedereen van geniet. Het is goed je te realiseren dat er
nog steeds behoefte is aan sporten in een aangepaste omgeving. Goed dat we dat nog steeds
kunnen en dat we nog steeds een flink aantal sporters kunnen bedienen.
We hebben in 2017 wat technische correcties uitgevoerd op basis van het advies van een accoun
tant. Mede daarom is er over vorig jaar een negatief saldo ontstaan van 2000 euro. Wat het bestuur
betreft hoeft dat geen aanleiding te zijn om bestaande afspraken te veranderen. Dus geen verho
ging van de contributie!
Naast vele goede zaken bereikte ons ook het droeve bericht dat Bert Groeneveld ernstig ziek is. Hij
en Irene vielen plotseling weg als sportcoördinator voor de donderdag zwemgroep. We wensen
hem en Irene veel sterkte toe in deze hele moeilijke tijd. . De leiding voor de donderdag zwemgroep
is collectief overgenomen door Frank en Wilma en Peter van Ham. Ook de langdurige afwezigheid
van Marloes vanwege haar vakantie is soepel overgenomen door Peter van den Broek. Voelt goed
dat dit zomaar kan en gebeurt. Veel leesplezier met de berichten van de verschillende functiona
rissen en uit de groepen.
Ik hoop velen te zien op de algemene ledenvergadering van 24 mei aanstaande.
Ed van den Engel, voorzitter
Jaarverslag secretariaat over het jaar 2017
Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Ed van den Engel
Secretaris:
Fred van Bussel
Penningmeester:
Narges Noori
Ledenadministratie:
Riny van den Broek
Bestuurslid Algemene Zaken: Maaike Kotterman
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 1 juni 2017 is Narges Noori formeel tot penningmeester
benoemd, na te zijn ingewerkt door Ed van den Engel. Die had het penningmeesterschap tijdelijk
overgenomen van Maaike Kotterman.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur heeft in 2017 zeven maal vergaderd en wel op 24 januari, 14 maart, 21 april, 14 juli, 15
september, 24 oktober en 15 december.
Op 14 maart en 24 oktober heeft voorafgaand aan de bestuursvergadering het periodiek overleg
met de sportcoördinatoren plaatsgevonden om de lopende zaken per afdeling te bespreken.
Op 14 juli heeft tijdens de bestuursvergadering het jaarlijkse overleg met de redactie plaatsgevon
den.
Ledenvergadering:
Op 1 juni 2017 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de vergaderzaal van De
Grote Koppel. Deze vergadering werd door 14 leden bezocht.
Besproken onderwerpen tijdens bestuursvergaderingen:
Er is vergaderd op basis van een vooraf vastgestelde agenda. Tijdens elke bestuursvergadering zijn
de ingekomen stukken besproken. Verder is tijdens de vergaderingen de voortgang besproken van
zaken op het gebied van financiën, ledenadministratie en secretariaat. Elke vergadering is geno
tuleerd, en er is na elke vergadering een lijst met actiepunten en een besluitenlijst opgesteld. Ook
deze actielijst is elke bestuursvergadering doorgenomen.
Een bloemlezing van onderwerpen die ondermeer uitgebreid aan de orde zijn gekomen:
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Voortgang Jubileumfeest 50 jarig bestaan van de ISVA
Voortgang en procedure calamiteiten/ongevallenprotocol
Concept nieuw Huishoudelijk Reglement
Sponsoractie
Ledenwerfacties
Voorbereiding ALV (algemene Leden Vergadering)
EHBO en reanimatietrainingen
Aansprakelijkheidsverzekering van de ISVA
Opvolging secretaris in 2018
PR/Activiteitencommissie
Vervanging Bert Groeneveld
Stagebeleid en stages
Aanstelling stage coördinator
Licentie Zwem-ABC
Aantrekkelijker maken bezoek ALV
Concept Klachtenreglement
Concept beleidsplan
Algemeen
Er is weer een goed jaar voor de ISVA afgesloten. De vooruitzichten voor 2018 zijn ook goed. Met
de steun van onze onmisbare vrijwilligers, leden en sympathisanten verwachten wij ook van dit jaar
een geslaagd ISVA jaar maken!
Met sportieve groet,
Fred van Bussel, secretaris

Jaarverslag 2017, ledenadministratie
Door middel van grafieken (op de volgende bladzijde) wil ik u een indruk geven hoe het met de
ledenstand gesteld is. Het aantal leden wordt wel steeds minder, maar voor sommige onder ons is
het goed dat de ISVA bestaat, ze kunnen nergens anders sporten dan bij ons, maar voor de an
dere leden is het fijn dat ze bij reguliere sportverenigingen kunnen sporten.
Riny van den Broek, ledenadministratie.
Jaarverslag 2017, redactie
Ook in 2017 kwam ons clubblad elk kwartaal uit. Peter heeft er veel werk aan, maar elke keer valt
er toch weer een prachtig en kleurig blad in de brievenbus of mailbox. We hopen dat de ontvangers
het met net zoveel animo lezen als waarmee wij het samenstellen. Toch vragen we ons wel eens af
of het clubblad wel goed gelezen wordt, bijvoorbeeld omdat er vragen komen waarop het antwoord
in het blad staat. We hebben in 2 keer een prijspuzzel geplaatst. Je kon je antwoord inzenden op
het mailadres van de redactie. Aantal inzendingen? 0!!!!
Marion heeft ons ook in 2017 weer lekkere recepten voorgeschoteld en ze stelde een aantal leden
de beruchte 10 vragen. Leuk om onze leden op deze manier te leren kennen. Helaas heeft zij in
november besloten de redactie te gaan verlaten met ingang van het nieuwe jaar.
Wilma zorgde voor de puzzels en voor een aantal stukken. Peter schrijft veel stukken, vooral namens
de duikgroep, en is eindredacteur.
We kunnen eigenlijk best hulp gebruiken. Schrijf ook eens iets over een toernooi, over de trainingen,
over een uitstapje, over iets wat je hebt gezien of gelezen. En stuur dat aan de redactie.
Vind je zo’n blad eigenlijk zonde van het papier? Meld dan bij de redactie dat je liever een digitaal
blad krijgt, dan regelen wij dat je het volgende exemplaar in jet mailbox vindt in plaats van in je
brievenbus. Zoek je het mailadres? Dat staat in het clubblad!
Peter van Ham, Marion Lenselink en Wilma Kusters
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Riny van den Broek, ledenadministratie.
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Jaarverslag 2017, zwemmen maandagavond
Van 18.00 uur tot 19.00 uur beginnen we met de zwemlessen voor onze jongste leden.
Dit zijn momenteel ± 19 zwemmers vanaf ongeveer 5 jaar. Er is op dit moment geen wachtlijst om
te leren zwemmen.
Daarna zwemmen de jongeren van 19.00 uur tot 19.45 uur voor hun C diploma, of trainen voor
wedstrijden en voor medailles. Dit zijn ±40 zwemmers. Voor deze groep is er een wachtlijst.
Er is dit jaar ook weer verschillende keren afgezwommen voor een diploma:
5 keer diploma A en
4 keer diploma B
En op 18 november 2017 hebben we weer ons ISVA toernooi georganiseerd.
Het was een zeer geslaagde dag.
Ook in december lukte het Sinterklaas weer om voor onze jongste zwemmers een cadeautje te
brengen mede dankzij ons potje voor het vrij zwemmen.
Vrijwilligers: Elly van der Zee, Paul Peelen, Marla Regtering, Frank van Klaveren, Willemien ten Barge,
Wolly Kiezenberg, Marga van Holland, Anna Koster, Karlijn van Beek.
Stagiaires: Maaike W. en Anne.
Maaike Kotterman, uurleider.
Jaarverslag 2017, zwemmen maandagavond 19:30 – 20:15
Het afgelopen jaar verliep rustig het zwem uur werd goed bezet, gemiddeld hebben we zo’n 40
a 50 zwemmers in ons zwemblok. Voor de niet zwemvaardigen hebben we in het ondiepe water
begeleiding lopen die zorgen dat de leden in het ondiepe actief blijven, door spelvormen, slepen
en naast een praatje ook een luisterend oor aan te bieden.
Zo worden ook in het diepe water mensen begeleid die wel kunnen zwemmen maar vanwege hun
beperking daar wel begeleiding nodig hebben omwille van hun veiligheid.
De begeleiders voor deze groep; zijn Chris en Lenie Craanen, Maaike v/d Engel, Dick Minersma,
en stagiaire Anne v/d Werf.
Naast deze twee zwemgroepen zijn er nog twee andere groepen actief in dit zwemblok.
De eerste groep is een recreatieve trainingsgroep die op dit moment begeleid wordt door de sta
giaire Maaike Wiggerinck. Naast deze recreatieve trainingsgroep hebben we ook een groep
waarin we puur op de wedstrijdslagen trainen deze groep word door mij zelf getraind.
Paul Peelen: Uur leider:
Jaarverslag 2017, zwemgroep maandagavond 20:30 – 21:15
Deze zwemgroep bestaat uit recreatieve zwemmers en is bedoeld voor volwassenen.
De leden binnen dit zwemblok komen hoofdzakelijk banen zwemmen, maar voor hen die het leuk
vinden wordt er door de stagiaires Maaike Wiggerinck en Anne v/d Werf een activiteit georgani
seerd.
Het aantal banen zwemmers binnen deze zwemgroep is 24 waardoor er genoeg ruimte is voor
iedereen.
Het zwemblok wordt gedeeld met de duikgroep die anderhalve baan in gebruik heeft.
Deze heeft een eigen begeleiding en staat los van de groep banen zwemmers.
Paul Peelen: Uurleider.
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Jaarverslag 2017,zwemmen dinsdagavond
Op onze dinsdagavond wordt er gezwommen met een fijne en gezellige groep mensen
Er wordt eerst bewogen onder leiding van degene die op dat moment
haar idee heeft om wat te doen, lachen gieren en veel pret.
Daarna wordt er nog gezwommen en gepraat, dat is het belangrijkste wat er bij hoort.
We zijn, als er iedereen er is, met 12 plus drie personen die toezicht houden.
We kunnen er nog wel wat mensen bij gebruiken, ongeveer 4 a 5 personen.
We beginnen om 19.00 tot 20.45 uur in Konings Jacht.
Dus iets voor u? We zien u graag.
Chris Craanen
Jaarverslag 2017, zwemmen donderdagavond op Klimmendaal
Op de donderdagavond zwemt er in het zwembad van Klimmendaal een vrolijke groep. Margreet
is tijdens het omkleden al aan het geinen, maar eenmaal in het water zwemt ze serieus haar
baantjes. Elize en Martijn zwemmen en dobberen wat en kletsen gezellig. Ella ging aan het eind
van het jaar eens even serieus aan het trainen, want ze ging meedoen aan het ISVA zwemtoernooi.
En met succes, want ze kwam met een medaille terug. Ook Boukje haalde dit jaar een medaille.
Sean is een nieuwe deelnemer en ook hij zwemt met veel plezier rond. Jan kwam met zijn dochter
zwemmen, maar het gaat momenteel niet zo goed met hem, daardoor hebben we ze al langere
tijd niet gezien. Hayat komt niet zo vaak, maar iedereen is altijd blij haar te zien.
Wat allemaal minder plezierig is, is de ziekte van Bert. Ineens sta je dan voor het blok, er moet iets
geregeld worden, want Bert heeft een herseninfarct gehad. Later blijkt dat hij ook ALS heeft. De hele
groep is er ondersteboven van. Wilma heeft Bert vervangen tot de jaarwisseling, in het nieuwe jaar
is dat geregeld met het trio Frank, Peter en Wilma. Ed is de reddende engel als er een invaller nodig
is en eventueel kunnen we ook een beroep doen op Didi. Vaste rotsen in de branding Ben en Tin
eke zijn er gelukkig nog.
Vanuit de zwemgroep wensen we Bert en Irene heel veel sterkte,
Mocht je bij ons willen komen zwemmen, er is nog wel een plaatsje vrij. Heb je hulp nodig bij het
aan- of uitkleden of tijdens het zwemmen, dan is het fijn als je die hulp zelf meebrengt.
Ben Jacobs, Tineke Waterweerde, Peter van Ham, Ed van den Engel, Frank van Klaveren en Wilma
Kusters.

Jaarverslag 2017, duiken maandagavond
Onze duikafdeling bestaat uit 6 deelnemers, 3 adl –hulpen en 6 instructeurs.
We trainen op de maandag avond van 20.30 uur – 21.15 uur in het doelgroepen bad van de
Koppel.
Op dit moment hebben we 1 plek vrij, als je 16 jaar bent kan je je aanmelden.
Op de training zijn we voornamelijk bezig met de basis uitrusting om de technieken te continueren.
Daarnaast hebben we 1 keer per maand een oefening met perslucht en houden we ook de con
ditie in de gaten.
De basis uitrusting bestaat uit een duikbril – snorkel en zwemvliezen.
Dit jaar was de buitenduik wederom in Zutphen, het zicht was prima, ook het weer was ons goed
gezind.
Een deelnemer gaat met 2 instructeurs onder water om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.
We maken gebruik van instructeurs van een valide duikvereniging die ons onder steunen.
Altijd leuk dat ook familieleden deze duik bij wonen en de sfeer was opperbest.
De duikmaterialen worden 1 keer per jaar gecontroleerd en de instructeurs komen 1 keer per jaar
bij elkaar om de stand van zaken door te spreken.
Het jaarlijkse uitje, wat door een deelnemer en vrijwilliger wordt georganiseerd, stond nu in het teken
om een bezoekje te brengen aan de Panda’s in Rhenen.
In het Sportcafé van de Koppel openen en sluiten we het jaar af.
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We hebben een goed sportief jaar gehad. Ik wil jullie bedanken voor alle hulp van het afgelopen jaar.
Didi Borkus

Jaarverslag 2017, boccia woensdagavond
In september 2017 zijn we met 7 deelnemers gestart. Het is een hele afwisselende en gezellige groep.
Elke woensdagavond spelen we een uurtje Boccia en houden we alle standen netjes bij.
Marloes is op wereldreis gegaan waardoor Peter de training overnam.
In oktober is er een nieuwe stagiair gekomen die de opleiding tot Bewegingsagoog volgt. En in
november is er ook nog een nieuwe vrijwilligster bijgekomen!
In december hebben we lootjes getrokken om vervolgens een cadeautje te kopen voor iemand,
vanwege sinterklaas en kerst. Deze pakjes hebben we aan elkaar gegeven onder het genot van
een beker warme chocolademelk en wat lekkers. Zo hebben wij het jaar samen afgesloten en zijn
we na de vakantie weer met een frisse start begonnen.
Op 14 januari 2018 was het Boccia toernooi in Beneden Leeuwen. Hier hebben 3 sporters van onze
groep aan meegedaan. Er kwamen wisselende resultaten uit en we hebben een leuke dag gehad.
Ook hebben we in het nieuwe jaar in januari een nieuwe sporter erbij gekregen, al met al is de
groep erg gegroeid en heeft iedereen het naar zijn zin!

Jaarverslag 2017, recreatiegroep
Het afgelopen jaar is Reinier Hamer gestopt op 90 jarige leeftijd als sporter bij de recreatiegroep
op woensdagagvond van 19.00 tot 20.00 uur. Willy Wijers is ook gestopt. Wij hebben ook een
nieuwe sporter gekregen en dat is Hermie Boekhorst. Hermie vindt het heel gezellig bij ons.
Wij kunnen nog sporters gebruiken. Onze groep gaat niet naar wedstrijden.
We zijn dit jaar ook weer naar Burgers Zoo en Pannenkoekenrestaurant de Strooper geweest en
aan het eind van het jaar naar Restaurant Kuifjes Corner.
De sporters komen iedere week sporten en dat is heel gezellig en aan het eind van de les gaan wij
koffie drinken en daarna worden de sporters opgehaald met de regiotaxi.
Anja Velderman
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Een nieuw huishoudelijk reglement
voor de ISVA, waarom eigenlijk?
Algemeen
Elke vereniging heeft een huishoudelijk regle
ment dat een aanvulling is op de statuten, zo ook
de ISVA. In de statuten liggen de belangrijkste
regels vast over de gang van zaken binnen de
ISVA. De statuten zijn notarieel vastgelegd op 15
oktober 1981.
In het reglement zijn regels, richtlijnen, afspraken
en ook taken/bevoegdheden van bestuursle
den opgenomen. Het reglement van de ISVA
dateert van 28 maart 1973.
In tegenstelling tot een wijziging van de statuten,
hoef je voor een wijziging van het Huishoudelijk
Reglement niet langs de notaris. Een wijziging
kan gebeuren tijdens een Algemene Ledenver
gadering.
Waarom is een huishoudelijk reglement
handig?
Het opstellen van een huishoudelijk reglement is
niet verplicht, maar kan wel handig zijn. Als ie
dereen binnen de ISVA weet welke regels er
gelden, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter
en kunnen problemen worden voorkomen. Ieder
lid moet zich aan het Huishoudelijk Reglement
houden.
Waarom wordt het huishoudelijk reglement nu
aangepast?
Het reglement is opgesteld in 1973, dat is 44 jaar
geleden! De wereld ziet er nu anders uit dan toen,
en ook de praktische gang van zaken bij de ISVA
is sinds die tijd drastisch gewijzigd. Het is hoog
tijd dat het reglement wordt geactualiseerd,
zodat ieder lid weet hoe zaken zijn geregeld bij
de ISVA.
Hoe is de procedure?
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
vorig jaar is het eerste concept van het huishou
delijk reglement al besproken. Daar waren een
aantal aanmerkingen op, die nu zijn verwerkt in
een nieuw concept. In dit clubblad is dit nieuwe
concept opgenomen. Tijdens de Algemene Le
denvergadering van 24 mei in de vergaderzaal
van De Grote Koppel zal dit aan de orde komen.
Na goedkeuring door deze vergadering zal het
huishoudelijk reglement worden opgenomen op
de website van de ISVA, zodat het reglement voor
iedereen toegankelijk is.
Fred van Bussel
Secretaris ISVA
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Huishoudelijk regelement
Algemeen
De Invaliden Sport Vereniging Arnhem en omstreken, hierna genoemd ISVA, is een sportvereniging
voor mensen met een beperking in Arnhem en omgeving. De ISVA is opgericht op 30 oktober 1967,
en statutair gevestigd in Arnhem. Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van
15 oktober 1981.
Hoofdstuk 1, Leden
De ISVA kent gewone leden en ereleden. Ook kent de ISVA begunstigers (donateurs).
Leden zijn personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die op actieve wijze sport
willen beoefenen. Degene die lid wil worden geeft zich op bij de ledenadministratie.
Ereleden zijn personen, die grote verdiensten voor de vereniging hebben gehad. Een benoeming
tot erelid vindt plaats op voorstel van het bestuur of de Algemene Leden Vergadering (ALV), door
de ALV bij een meerderheid van tenminste twee derde van de geldige uitgebrachte stemmen.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
Begunstigers zijn personen die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en de vereniging
met een financiële bijdrage steunen.
Leden, ereleden en begunstigers hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde
evenementen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van in elk geval drie maanden. Opzeggen ge
beurt via de ledenadministratie, na de eerste drie maanden is de opzegtermijn één maand.
De leden verplichten zich bij aansluiting tot de vereniging:
De bepalingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement na te leven.
De vastgestelde contributie en eventuele andere financiële verplichtingen te betalen.
Als de leden niet aan de verplichtingen voldoen, kan het bestuur maatregelen nemen zoals een
boete, schorsing of royement van het lidmaatschap.
Hoofdstuk 2, Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. In de statuten van de ISVA wordt in artikel10, 11 en 12
een aantal zaken procedureel geregeld. In aanvulling hierop nog het volgende:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
De voorzitter:
leidt de vergaderingen,
is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging woordvoerder, tenzij hij deze taak aan
een ander bestuurslid heeft overgedragen,
kan het recht doen gelden, dat hij alle belangrijke stukken, de vereniging betreffende, ter inzage
krijgt en dat alle uitgaande stukken mede door hem worden ondertekend,
heeft toegang tot alle bijeenkomsten en vergaderingen binnen de vereniging.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt diens taak overgenomen door een van de bestuursleden,
te kiezen door de aanwezige bestuursleden.
De secretaris:
houdt de administratie van de vereniging bij en houdt van alle uitgaande stukken een afschrift,
brengt jaarlijks op de algemene vergadering verslag uit over de werkzaamheden van het bestuur
in het afgelopen jaar,
draagt zorg voor de notulen van vergaderingen en het verzenden van de aankondiging van de
vergaderingen,
is verantwoordelijk voor alle officiële bestuursmededelingen, welke in publicaties verschijnen.
Bij ontstentenis van de secretaris wordt diens taak overgenomen door een van de bestuursleden,
te kiezen door de aanwezige bestuursleden.
De penningmeester:
houdt de boeken van de vereniging bij en bewaart de bescheiden,
is gerechtigd alle uitgaven te doen die binnen het raam van de begroting vallen; buitengewone
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uitgaven die een bedrag van € 3.000 te boven gaan moeten goedgekeurd worden door het
voltallig bestuur,
brengt jaarlijks op de algemene vergadering verslag uit over het financiële beheer en dient de
begroting van het volgende jaar in,
verleent inzage van kas en boeken aan de bestuursleden en aan de door de algemene vergade
ring benoemde kascommissie,
Houdt het bestuur gevraag en ongevraagd op de hoogte van de financiële situatie van de vere
niging,
Zorgt voor de contributie inning, afhandeling van declaraties en de betaling van facturen.
Bij afwezigheid van de penningmeester wordt diens taak overgenomen door een van de bestuurs
leden,te kiezen door de aanwezige bestuursleden.
De ledenadministrateur:
houdt het ledenbestand up to date,
verwerkt de aan- en afmeldingen van leden,
zorgt voor aan- en afmelden van de leden bij het Gehandicaptensport Nederland voor de afdracht
bondscontributie en de verzekering van onze leden,
registreert en houdt up to date welke leden en/of vrijwilligers taken of functies binnen de vereniging
uitvoeren
Bestuurslid Algemene zaken
geeft mede leiding aan de vereniging,
is de overige bestuursleden behulpzaam bij de uitvoering van hun werkzaamheden en vervangt
hen zonodig,
kan belast worden met specifieke taken
Hoofdstuk 3, geldmiddelen
Het financiële beleid is gericht op het voortbestaan van de vereniging en zorg dragen voor een
bepaalde vorm van continuïteit. Tevens probeert de vereniging de contributie zo laag mogelijk te
houden gezien de bescheiden financiële middelen van de meeste sporters.
Contributie en donaties
De maandelijkse contributie wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene
vergadering.
De leden zijn verplicht de vereniging een machtiging tot automatische incasso te verstrekken voor
de betaling van de contributie en andere financiële verplichtingen. De contributie wordt geïncas
seerd op de eerste dag van de maand.
De ISVA kent begunstigers (donateurs) die jaarlijks een individuele vrijwillige financiële bijdrage
geven. Deze bijdrage wordt geïnd in de maand juli van enig jaar door middel van een automatische
incasso van het opgegeven bedrag.
Wanneer een lid op de vervaldatum niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan wordt hij
hieraan door de penningmeester herinnerd. Voldoet een lid binnen drie maanden niet aan zijn
financiële verplichtingen, dan informeert de penningmeester het dagelijks bestuur, dat de geëi
gende maatregelen treft. De kosten die door de vereniging gemaakt worden ter inning van de fi
nanciële verplichtingen, zoals hierboven bedoeld komen te allen tijde voor rekening van het be
treffende lid. In bepaalde gevallen is het bestuur gerechtigd af te wijken van de vastgestelde
contributie.
Wanneer het lidmaatschap, ongeacht reden of oorzaak, eindigt, dient de contributie, evenals
andere geldelijke verplichtingen, te worden betaald tot en met de maand waarin het lidmaatschap
wordt beëindigd.
Sponsoring
Naast leden en begunstigers kent de ISVA ook sponsoren die jaarlijks hun financiële bijdrage leve
ren voor bepaalde sportactiviteiten.
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Subsidies
De gemeenten van herkomst van onze leden leveren een belangrijk bestanddeel van de jaarlijkse
inkomsten. Deze bijdragen zijn individueel en verschillen per gemeente. Om de kosten te dekken
van toernooien en om bij te dragen in de aanschaf van specifiek sport- en spelmateriaal wordt een
beroep gedaan op het Fonds Gehandicaptensport.

Kosten
Kosten die door bestuursleden, of door leden op verzoek van het bestuur, gemaakt worden ter
vertegenwoordiging van de vereniging worden na overlegging van de rekening ter beoordeling
van het dagelijks bestuur vergoed.
Reiskosten die door leden gemaakt worden bij vertegenwoordiging van de vereniging worden, na
voorafgaande toestemming van het dagelijks bestuur, door de vereniging vergoed.
Reiskosten worden vergoed door een kilometervergoeding die jaarlijks door het bestuur wordt
vastgesteld. Overige kosten die door de leden ten bate van de vereniging gemaakt worden kunnen
na overlegging van de rekeningen ter beoordeling van het dagelijks bestuur worden vergoed.
Hiertoe dient vooraf toestemming verleend te worden door het dagelijks
Hoofdstuk 4, commissies
De vereniging kent de volgende commissies:
Kascommissie
De commissie wordt elk jaar door de ALV op voorstel van het bestuur benoemd. De kascommissie
bestaat uit twee seniorleden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. Naast de twee kascommis
sieleden wordt er ook een reservelid benoemd, die bij verhindering een commissielid kan vervangen.
Dit reservelid wordt het daaropvolgende jaar door het bestuur voorgedragen als commissielid. De
commissie is verplicht uiterlijk veertien dagen voor de jaarlijkse ALV over te gaan tot het controleren
van de boeken, bescheiden en kas en tevens tot verificatie van de rekening en verantwoording
van de penningmeester over het afgelopen jaar. Zij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering
schriftelijk verslag uit van haar bevindingen en doet al of niet voorstel de penningmeester te de
chargeren.
Redactiecommissie
De commissie wordt elk jaar door de ALV op voorstel van het bestuur benoemd. De redactie is
verantwoordelijk voor het uitgeven van het ISVA clubblad. Voor de inhoud van het clubblad wordt
onder andere een beroep gedaan op bijdragen van leden, bestuur en redactieleden.
De redactie bestaat uit tenminste 3 personen. Het clubblad verschijnt minimaal 3 maal per jaar.
Het clubblad wordt verzonden naar alle leden, donateurs en externe contacten. De redactie be
oordeelt de conceptinhoud van het clubblad en heeft het recht kopij te weigeren. In geval van
twijfel raadpleegt de redactie een lid van het dagelijks bestuur.
Naast deze twee vaste commissie kunnen er door het bestuur ook ad hoc commissies worden
benoemd, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten bij jubilea.
Hoofdstuk 5, afdelingen
De ISVA is onderverdeeld in diverse afdelingen. Iedere afdeling kent zijn eigen leiding en is gericht
op de eigen sportgroep.
De ISVA bestaat uit de volgende afdelingen:
Zwemmen
Tafeltennis
Boccia
Recreatiesport
Duiken
Bewegen en zwemmen
Hoofdstuk 6, vrijwilligers
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Het kader van ISVA bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur stelt vrijwilligers aan. De aanstelling geschiedt
door wederzijdse ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst is opge
nomen de aard van de werkzaamheden/taakomschrijving, de verzekering voor uitvoering van het
vrijwilligerswerk en het recht op een vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers van de
ISVA hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligersvergoeding bedraagt nooit meer
dan de wettelijk toegestane vergoeding die is vastgesteld door de belastingdienst.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de ISVA. De vereniging wil zijn waardering voor het vrijwilligerswerk
laten blijken door onder andere het betalen een onkostenvergoeding, het voorzien van sportkleding,
het scheppen van een zo goed mogelijke onderlinge sfeer en de mogelijkheid bieden om de
deskundigheid te bevorderen.
Hoofdstuk 7, stagiaires
De ISVA biedt aan stagiaires van onderwijsinstellingen de mogelijkheid om ervaring op te doen in
het begeleiden van sportactiviteiten van mensen met een beperking. Stagiaires ontvangen een
vergoeding in de vorm van een cadeaubon.

Hoofdstuk 8, accommodaties
De ISVA heeft geen eigen vereniging -of ontmoetingsruimte. De ISVA huurt de benodigde sportac
commodaties, al dan niet tegen betaling. Deze accommodaties zijn voldoende aangepast en
toegankelijk voor onze doelgroep.
Hoofdstuk 9, vergaderingen
Bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen zijn procedureel uitgebreid vastgelegd in de
statuten van de ISVA d.d. 15 oktober 1981. Ter aanvulling hierop is nog het volgende van toepassing:
De voorzitter bepaalt in overleg met de overige bestuursleden de vergaderingen. Er wordt minimaal
zes maal per jaar vergaderd. Spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende be
stuursvergadering worden door het dagelijks bestuur afgehandeld.
De leden hebben het recht om de jaarlijkse algemene vergadering en een door het bestuur uitge
schreven buitengewone algemene vergaderingen bij te wonen. In geval van verhindering wordt
een bericht aan de secretaris op prijs gesteld.
Hoofdstuk 10, trainingen, toernooien en wedstrijden
De trainingen worden geleid door de door het bestuur aan te wijzen trainers.
Een lid kan trainen op de door het bestuur ingehuurde accommodaties met bijbehorende dagen
en uren.
De leden dienen aan toernooien en wedstrijden deel te nemen in het officiële verenigingstenue,
dat door de vereniging in bruikleen wordt gegeven. Indien voor een team door een sponsor kleding
ter beschikking is gesteld, zijn de spelers verplicht deze kleding te dragen. De spelers dienen hun
kleding op een correcte wijze te dragen.
.
Hoofdstuk 11, communicatie
De vereniging kent diverse media waarin publicaties worden gedaan. Er wordt een website en een
Facebook pagina onderhouden. Daarnaast wordt er een clubblad uitgegeven. Publicaties vallen
onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.
Hoofdstuk 12, verklaring omtrent gedrag (VOG)
Voor vrijwilligers en bestuursleden vraagt de ISVA een VOG. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het
verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld werken
met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend
als bewijs van goed gedrag.
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Een VOG wordt gevraagd bij het aantreden van de vrijwilliger en bestuurslid, en zal na vijf jaar
opnieuw worden gevraagd. Zonder VOG kan een vrijwilliger en bestuurslid niet bij de ISVA aan de
slag.
Een (VOG) is een maatregel die de ISVA neemt om de kans op seksuele intimidatie binnen de club
te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begelei
ders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een
functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door een VOG te verlangen van iedereen die in
zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of
andere kwetsbare groepen, laat de ISVA zien dat zij de veiligheid van haar leden serieus neemt.
Hoofdstuk 13, gedragscodes
De ISVA conformeert zich aan de gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en
experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel van deze gedragscodes is
sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden voor iedereen. Dus ook voor de be
stuurder, vrijwilliger, scheidsrechter, trainer/coach en sporter. Deze gedragscodes zijn te vinden op:
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport.
Ook conformeert de ISVA zich aan de gedragscode zwembranche van het Nationaal Platform
Zwembaden/NRZ, die te vinden zijn op: https://www.nrz-nl.nl/gedragscode-zwembranche/.
Hoofdstuk 14, wijziging reglement
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts plaatsvinden:
in een algemene vergadering, met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten schriftelijk of per e-mail bij de
secretaris worden ingediend, tenminste vier weken voor de algemene vergadering.
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement treedt in werking onmiddellijk na publicatie van een
nieuwe versie van het reglement op de website.
Hoofdstuk 15, slotbepalingen
Dit reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 24 mei 2018.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website van de vereniging
Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van het bepaalde in de statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging en zich daar naar te gedragen.
In alle gevallen, waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van het Huishoudelijk Reglement
en in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Indien onbestelbaar retour: Croydonplein 306, 6831 LJ Arnhem

