
Notulen Algemene ledenvergadering 2018 
 

Datum: 16 mei 2018 
Inloop: 19.30 uur 
Start vergadering: 20.00 uur 

Aanwezig:  

Afwezig met afgegeven volmacht: 

Afgemeld: 

—————————————————————————————————— 

1. Opening 
Algemeen voorwoord voorzitter. 
De vereniging word voor het eerst sinds tijden geconfronteerd met serieuze veranderingen in
haar samenstelling, samen met een stevige terugloop in het ledenaantal. (Forse terugloop 
kader recrearief) Niets doen is geen optie want dan word het voortbestaan van de vereniging 
binnen enkele jaren twijfelachtig doordat we dan fors op ons eigen spaargeld inleveren.
Deze ALV vanavond staat dan ook vooral in het teken van de begroting 2018,
Het zal een aantal van u, of wellicht iedereen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken 
binnen het bestuur een meningsverschil ontstaan is over de te volgen koers. Het bestuur 
heeft oprecht zijn best gedaan om er samen uit te komen, en dat is gelukt. Dit is vooral te 
danken aan de gedeelde mening dat we allemaal van elkaar zien dat we ons voor de 
vereniging oprecht willen inzetten. 4 van de 5 leden van het bestuur hebben zich eensgezind 
achter het voorstel geschaard dat Rutger en ik vanavond aan u zullen presenteren. wij 
geloven in dit plan. Harm ( nummer 5 van het bestuur) is een andere mening toegedaan en 
heeft aangegeven dat hij vanavond een eigen plan zal presenteren. En dat is prima.
Laat het duidelijk zijn dat er vele wegen naar Rome kunnen leiden, het is dan ook aan u om
vanavond een keus te maken en te stemmen voor uw keuze.
Hopelijk gaat u vanavond merken dat wij ons best hebben gedaan om een uitgangspositie te
creëren die de vereniging een startpunt naar een nieuwe gezonde toekomst kan geven, 
waarbij het sportieve plezier voor iedereen voorop staat.
Een aantal zaken zijn al aan het lopen, zoals het voldoen aan de kaders die de overheid
schetst voor het toezicht op zwemmers, en bijvoorbeeld de nieuwe wet op de privacy 
gegevens. Er moeten echter nog veel zaken bedacht en geregeld gaan worden de komende 
maanden. Zo is er geen vaste website redactie, en zouden we heel graag iemand hebben 
die zich kan richten op het vinden van sponsoren. en zeker niet als laatste moet er een 
campagne gestart om het ledenaantal op te krikken.
Dus bij deze een oproep aan alle leden; als je over vaardigheden beschikt en je vind het leuk 
om af en toe wat tijd in de vereniging te stoppen laat het alsjeblieft weten. Want de 
vereniging dat zijn wij letterlijk allemaal. En de vereniging regelt het alleen als één van ons 
allen het doet.
We hebben ervoor gekozen in het officiële gedeelte van deze avond ons te beperken tot de
financiële verantwoording, en de keuze mogelijkheden naar de toekomst toe. Dit om ervoor
te zorgen dat we ruim tijd hebben voor vragen en eventuele discussie over de onderwerpen.
De volgende ALV willen we vroeg in het nieuwe jaar plannen , en we hopen dan meer 
aandacht
en tijd voor de sociale thema’s te kunnen hebben, en de dan draaiende plannen van nu.
Voor nu hoop ik dat u een informatieve en bevredigende ALV zult hebben.



2. Vaststellen agenda 
Geen aanvullingen op de agenda 

3. Mededelingen 
De presentielijst is ingevuld door iedereen. Het voorstel om voor beide kinderen te mogen 
stemmen wordt akkoord bevonden door de leden. 

De ontwikkelingen rondom de cursus reddend zwemmen en EHBO stagneert doordat er veel 
medewerkers weg zijn bij optisport. De deadline van augustus zoals eerder me Optisport 
afgesproken is hierdoor niet langer haalbaar. In overleg wordt de deadline verschoven. Wij 
voldoen inmiddels al wel aan veel voorwaarden en zijn als vereniging op de goede weg. 

Het wegvallen van ons clubruimte is besproken met de wethouder. De gemeente wil niet 
meewerken. Er is dus nog veel werk te verzetten door het nieuwe bestuur. 

Op de achtergrond wordt hard gewerkt om per 25 mei te voldoen aan de nieuwe pirvacy 
wetgeving (AVG). Wij zijn hiervoor goed op weg en aan dit in grote lijnen halen. 

Het punt rondom de concept begroting zal worden geleid door externe vergaderleider in 
verband met inhoudelijke verschillen binnen bestuur en omdat het bestuur graag 
inhoudelijk deelneemt aan de vergadering. 

4. Ingekomen post 
Reactie van wethouder op het wegvallen van onze eigen clubruimte. 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 
De notulen van vorig jaar ontbreken en zijn om die reden niet akkoord. De notulen zijn op 
27 december 2017 wel verstuurd naar de diverse afdelingen, maar niet doorgestuurd naar 
de leden. We schuiven dit punt door naar de volgende vergadering. Het bestuur zorgt dat 
de notulen van de ALV 2017 alsnog zo snel mogelijk worden doorgestuurd. 

6. Financieel verslag 2017 
De jaarafsluiting is door het nieuwe bestuur gedaan omdat het oude bestuur al weg was. Er 
is een positief resultat behaald van ongeveer €3000,-. Dit resultaat is met name te danken 
aan de extra activiteiten en initiatieven van de leden, zoals de grote clubactie. Wel 
constateren we dan er een netto terugloop van 35 leden heeft plaatsgevonden. Het 
financiele jaarverslag zal nog worden nagestuurd naar alle leden. 

7. Verslag kascontrole commissie 
Jeroen heeft samen met Rutger de kascontrole gedaan. 

Alle veranderingen binnen de vereniging en de overgang van het zwembad van de 
gemeente naar Optisport hebben zijn weerslag gehad op de financiele zaken. Het was heel 
veel uitzoekwerk om alles boven tafel te krijgen. Onder de streep klopt het resultaat wel. 
Voorstel vanuit de kascontrole commissie: 

- Periodiek checken badhuur 
- 2 maal per jaar kascontrole  

Het bestuur zal er zorg voor dragen dat de voorstellen ten uitvoer worden gebracht. 

8. Decharge 2017 
Het financieel verslag van 2017 wordt akkoord bevonden en er wordt decharge verleent 
aan het bestuur. 



9. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie 
Het voorstel van de vergadering is om de kascontrole commissie zoals ook statutair is 
vastgelegd te laten bestaan uit drie leden, waarvan er twee de kascontrole uitvoeren en er 
één reserve lid is.  

De volgende leden zullen in de nieuwe kascontrole commissie zitting nemen: 
Jeroen Blanken (wedstijdafdeling) 
Fred Vollebregt (rescreatief) 
Reserve lid: Jeroen Addicks (waterpolo) 

10. Voorstel begroting 2018 
Het bestuur start door aan te geven dat zij op dit punt niet volledig als één mond praten. 
Reinier en Rutger lichten de voorstellen zoals rondgestuurd in het memorandum toelichten 
waarna Harm zijn toevoegingen doet. 

Na een goede inhoudelijke discussie ontstaat er binnen de vergadering overeenstemming 
over 4 voorstellen:  
Belangrijk: In alle voorstellen is uitgegaan van een contributieverhoging van 2%. 
Optie 1: geen tekort begroten dus uitgaan van een €0,- resultaat. Hiervoor moeten we 68 
uur badwater besparen. 
Optie 2: De contributie met 10% verhogen waarmee we het gehele tekort afdekken. 
Optie 3: Dit jaar (2018) eenmalig €10,- extra betalen waarmee we het gehele tekort 
afdekken. 
Optie 4: Een reductie van 32 uren badwater met een begroot tekort van €3000,- en daarbij 
een investeringsfonds van €5000,-. 

Optie 4 is unaniem aangenomen door de leden waarbij ook de 2% contributieverhoging met 
ingang van het derde kwartaal 2018 akkoord wordt bevonden. Hierbij zijn nog wel een 
aantal opdrachten meegegeven aan het bestuur. 

Er wordt een projectteam geformeerd die periodiek terugkoppeling geeft naar de leden 
over de status en voortgang van het uit te werken plan. In dit plan moeten in ieder geval 
de volgende punten tot uiting komen: 

o Focus op verhogen van de kwaliteit om ledenterugloop te minimaliseren 
o Focus op synergie tussen alle onderafdelingen 
o Het reduceren van badwater mag niet ten koste gaan van het zwemplezier 

van de leden 
o Scheefheid in kosten/inkomsten tussen onderafdelingen minimaliseren 

Overige initiatieven geopperd/aangeboden door de leden: 
- Publiciteit kan helpen in het werven van nieuwe leden. Irene Erekamp wil hier 

graag over meedenken. Het bestuur zal hierover in gesprek gaan met haar.  
- Meer aandacht voor doelgroep 50+ want dan kan potentieel heel veel nieuwe leden 

opleveren. 
- Hogeschool Rotterdam zou benaderd kunnen worden voor studenten. Zij kunnen 

wellicht voor studiepunten helpen met het neerzetten van een aantal stukken 
binnen de vereniging. Dustin kan hier wellicht een ingang bieden. 

- Mocht toezicht op sommige uren een probleem zijn waardoor de veiligheid in het 
gedrang komt dan zou Synerkri hierin wellicht iets voor de vereniging kunnen 
betekenen. 

- Onderzoeken of we kinderen na het abc zwemmen bij Optisport kunnen verleiden 
tot doorstroom naar onze vereniging door een aanbod te doen voor een aantal 
proeftrainngen. 



- Er zijn studenten die een stageplek zoeken voor het abc zwemmen maar dat nu niet 
via onze vereniging kunnen doen omdat we geen Crebo nummer hebben. Het 
bestuur gaat kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. 

- Kevin Kingma wil zichzelf aanbieden als zweminstructeur voor dinsdagavond bij 
recratief 

11. Rondvraag 
Het verzoek van Yvonne om inschrijfformulieren direct door te sturen naar de 
ledenadministratie anders missen we veel contributie inkomsten. 

De contributie zal vanaf kwartaal drie iedere keer één maand naar voren worden 
geschoven zodat we vooraf kunnen de contributie kunnen innen. Dit komt omdat Optisport 
ons vooraf factureert. 

12. Afsluiting 

13. Borrel 


