
Notulen van de algemene ledenvergadering 10 maart ’15 

 

Aanwezig: 16 seniorleden, 1 junior lid, 1 belangstellende + 7 bestuursleden 

 

1.  Welkom en mededelingen 

Erik heet als voorzitter iedereen welkom. 

 

2.  Ingekomen stukken 

` Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3.  Notulen algemene ledenvergadering vorig jaar 

De notulen worden goedgekeurd en getekend. 

 

4.  Jaarverslag secretariaat  

Het jaarverslag wordt voorgelezen en vervolgens vastgesteld.  

 

5.   A. Jaarverslag penningmeester 

Balans: Aartje geeft een toelichting op de balans. 

- Reservering algemeen: op basis van de financiële lange termijn planning is deze 

reservering nodig. Erik geeft een toelichting a.d.h.v. de meerjarenbegroting. Het is goed 

om de meerjarenbegroting 1x in de 5 jaar te evalueren.  

- Op basis van de financiële planning van de jubileumcommissie is de reservering voor het 

jubileum vergroot; € 2.270,00 i.p.v. €1.000,00. Hierin is ook de opbrengst van het rad van 

avontuur tijdens de kerstborrel opgenomen. 

  B. Verslag kascontrolecommissie door Esther de Jong en Peter Boeren 

 De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en alles goed bevonden.  

 De ALV verleent het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid van 2014.  

C. Vaststellen contributie:  

Voorstel van het bestuur is om de contributie dit jaar het zelfde te houden als afgelopen jaar. 

Argumenten hiervoor zijn het grote ledenaantal en de huidige financiële situatie.  

- Een aantal leden geven aan dat het beter is om de contributie met de inflatie (1%) te 

verhogen, aangezien er in een eerdere ALV besloten is om jaarlijks de contributie te 

indexeren en er op de meerjarenplanning nog rode cijfers te zien zijn.   

- De vergadering wordt korte tijd geschorst. Het bestuur beraadt zich tijdens de schorsing 

op de wijze van reageren op de wens van een aantal leden om de contributie te 

verhogen.  

- Er wordt neutraal aan de vergadering voorgelegd om de contributie te verhogen met 1% 

= ongeveer €1,00 of om de contributie gelijk te houden. Bij meerderheid zal besloten 

worden. Voor verhogen: 10 stemmen. Voor gelijk houden: 3 stemmen. Blanco: 5 

stemmen. Het bestuur neemt het standpunt van de vergadering over. De exacte 

bedragen worden nog berekend en gepubliceerd in de Boei.  

- Is korting voor meerdere gezinsleden mogelijk? Dit vraagt om een breed beleid, waar 

goed over nagedacht moet worden. Op dit moment lijkt daar geen aanleiding toe.  

 D. Vaststellen begroting 

 Aartje geeft een toelichting op de begroting.  

- Er zijn geen sponsorinkomsten opgenomen in de begroting. Rondom de werkgroep is 

onduidelijkheid geweest over wat de daadwerkelijke taak is van de werkgroep. De wens 



is dat sponsoring ondergebracht gaat worden binnen de PRC en dat er dan daadkrachtig 

gehandeld gaat worden.  

- Wordt er geld van de JC gebruikt voor het jubileum? Dit is niet het geval.  

- Hoe is het bedrag van de actie begroot? In 2014 is €1000,00 begroot. Dit is laag begroot, 

aangezien er in 2012 en 2013 €1464,00 en €1257,00 is opgehaald. Het begrootte bedrag 

van €1388,00 ligt in deze lijn.  

- In de begroting worden de extra inkomsten van de contributie (circa € 200,-) verrekend 

met de post Acties. Na een discussie of dit de juiste manier is, wordt besloten om de 

aangepaste begroting toe te voegen aan de contributiebrief die onder alle leden wordt 

verspreid. 

- De vergadering keurt met bovengenoemde opmerkingen (post Contributie verhogen met 

circa € 200,- en met datzelfde bedrag de post Acties verlagen) de begroting goed. 

6.  Jaarverslag technische commissie – TC 

Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

7.  Jaarverslag commissie varend redden – CVR 

Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

8.  Jaarverslag jeugdcommissie – JC 

Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

9.  Jaarverslag public-relations commissie – PRC 

- Nagekomen inkomsten vanuit 2013 zijn niet vermeld in het jaarverslag. Alert blijven op 

het op tijd ontvangen van de advertentie-inkomsten.  

Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

10.  PAUZE: wordt, gezien reeds gehouden schorsing, overgeslagen. 

11.   A. Bestuursverkiezing 

 Niet aftredend: Erik den Breejen, Johan Heikoop, Monique Huisman, Mels de Zeeuw 

 Aftredend en herkiesbaar: Suzanne Heikoop, Bart van de Minkelis 

 Aftredend en niet-herkiesbaar: Aartje den Uil 

 Nieuw te kiezen: Marjolein van Diepen. 

Er hebben zich geen andere kandidaten aangediend. De ALV gaat akkoord met de 

herbenoeming en nieuwe benoeming van de bestuursleden . 

Erik bedankt Aartje hartelijk voor haar inzet. Ze is sinds 1997 bestuurslid met als functie 

penningmeester. Tegen de gewoonte in, vindt het bestuur dat hierbij een bloemetje wel op 

haar plaats is.  

 B. Benoeming voorzitter 

Johan, vice-voorzitter, vraagt de vergadering om instemming om Erik opnieuw als voorzitter 

te kiezen. De ALV gaat hiermee akkoord.  

- 2015 wordt voor Erik en Monique het laatste jaar als bestuurslid. Als profiel is er 

voorkeur voor een man en een vrouw, waarvan 1 ouder. Voor deze vacatures zal actief 

geworven gaan worden. In eerste instantie zal het profiel nog niet nadrukkelijk 

gecommuniceerd worden. Dit zou belemmerend kunnen werken voor mensen om zich 

beschikbaar te stellen.   

11.  Benoeming commissies    

- TC: Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Sanne Heeres,   

- CVR: Johan Heikoop , Chris Boer, Roy Groenendijk, Dominique Geurts, vacature. 

- JC: Suzanne Heikoop, Martine Stam, Diana Erkelens, Els de Jong, Joëlla den Breejen 

- Beheer: Jeroen van der Bout, John Post, Esther de Jong, Arjan Baardman 

- Ledenadministratie: Annemarie de Nijs 

- Vertrouwenspersonen: Peter Visser en Monique Huisman 



- Brigadekleding: Arjan Baardman 

- Kascontrolecommissie: 1e Esther de Jong, 2e Roy Groenendijk, reserve: Kees van Veen 

- PRC: Rina de Zeeuw, Maartje Rietveld, Ciska van Herwijnen. Plakboek: Maartje Rietveld  + 

Claudia Baas 

 Structureel beleid voor sponsoring & donateurs: past dit binnen de PRC? Hiervoor zijn 

dan aanvullende mensen nodig.  

 Suggesties m.b.t. sponsorbeleid:  

o sponsorboekje met daarin alle sponsormogelijkheden binnen de vereniging; 

o ondernemers binnen de vereniging bevragen wat zij zouden willen/kunnen; 

o er zijn goede middelen nodig om sponsoren te kunnen benaderen; 

o water-gerelateerde bedrijven en organisaties benaderen en samenwerking mee 

zoeken; 

o tegenprestatie aanbieden aan sponsoren; 

o sponsoren zoeken voor eenmalige activiteiten; 

o duidelijk hebben voor welke doeleinden sponsorgelden gezocht worden; 

o duidelijk doel bepalen voor de commissie: bijv komend jaar 2 nieuwe sponsoren 

binnen halen; 

o huidige sponsoren benutten voor inkopen. 

- Binnen bestuur zal beleid verder uitgezet worden, er zal gesproken worden met de 

huidige leden van de werkgroep sponsoring hoe zij hun rol zien en hoe het sponsorbeleid 

en –uitvoering geborgd gaat worden binnen de vereniging.   

12.  Rondvraag: 

- Martine: 21 maart is er een SERC-wedstrijd voor leden die EHBO hebben. Wie doet er 

mee? 

- Martine: wil graag meer wedstrijden zwemmen. Discussie over deelname aan 

wedstrijden: wedstrijden moeten vroegtijdig aankondigen worden, er is nog steeds een 

wens om een wedstrijdploeg te organiseren, sommige wedstrijden worden op zondag 

georganiseerd. Het is misschien goed om na te denken of het bespreekbaar is om te 

peilen hoe er binnen de vereniging nagedacht wordt over activiteiten op zondag.  

- Roy: er wordt een goede wedstrijdcoach gemist. Dit zou vanuit de TC of uit de actieve 

wedstrijdleden georganiseerd moeten worden. Op dit moment richt de TC zich vooral op 

de opleiding. Als dit goed loopt, komt er meer ruimte voor het wedstrijdzwemmen. 

Belangrijk om tijdens de lessen aandacht te besteden aan de wedstrijdonderdelen. 

Afwegen hoeveel tijd er wordt geïnvesteerd tijdens de zwemuren aan 

wedstrijdonderdelen? Wedstrijdonderdelen voor aanstaande wedstrijden in lesmappen 

doen, zodat een ieder ze kan trainen. 

- Jeroen: wanneer worden de nieuwe zwemtijden geëvalueerd? Woensdagavond is eerder 

opgeheven. Zwemtijd voor de senioren is nu erg laat op de vrijdagavond om ruimte te 

maken voor de jongere leden eerder op de avond. Late tijdstip wordt door Jeroen als 

niet-prettig ervaren. Er komt een evaluatie aan het einde van het seizoen, voordat de 

nieuwe zwembadhuur aangevraagd wordt.  

- Esther: wat is de stand van zaken van de VOG. Bart heeft op dit moment contact met het 

ministerie, aangezien er een klachtenprocedure loopt.  

- Chris: vraagt om prettig zittende stoelen.  

13.  Sluiting om 22.10 uur 

Voorzitter, Erik, bedankt een ieder voor zijn/haar actieve deelname aan de vergadering. 

 


