
  

Aanwezig:  

Bestuur: Martijn van den Berge (Wedstrijdzwemmen), Linda Goderie (Secretaris), Conja 
van der Hoeven-Rook (Penningmeester), Rutger Dalm (Wedstrijdzwemmen), Harm 
Rebergen (Waterpolo). 

Leden: Petra van Achteren, Jeroen van Blanken, Cora van der Gaag, Simone van 
Engelsdorp, Anneke van Oudheusden, Christa van Santen,  Jaco Twigt, Audrey Wijma en 
Johrick Wijma 

*** 

1. OPENING 
Secretaris van het Dagelijks Bestuur Linda Goderie opent de vergadering om 
19:35u. 

2. MEDEDELINGEN 
De Penningmeester is iets later. 

3. NOTULEN ALV 18 APRIL 2016  
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

4. INGEKOMEN STUKKEN 
Geen. 

5. JAARVERSLAGEN 
 
Secretaris  
Linda Goderie vertelt dat 2016, met het aftreden van de Voorzitter, Penningmeester 
en ledenadministrateur en het aantreden van een nieuwe Secretaris en 
Penningmeester, een jaar was van in het diepe springen, ontdekken en gewoon 
doen. 
 
Met de Grote Clubactie zijn bijna 100 loten meer dan in 2015 verkocht. De totale 
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clubopbrengst van € 1.348,94 is teruggegaan naar de afdelingen aan de hand van 
het aantal verkochte loten per afdeling. Het geld wordt besteed aan trainings-
materialen en sportieve en sociale activiteiten. 
 
Andere mooie resultaten waren een vernieuwde website, een nieuw clubtenue en 
de oplevering van een sponsoring plan. 
 
Aandachtspunt voor het nieuwe jaar is de terugloop in het aantal vrijwilligers en 
een dreigend tekort op structurele functies (instructeurs/trainers) bij met name de 
recreatieve afdelingen en op incidentele taken bij de wedstrijdafdelingen.  

 
*** 
 
Recreatief Zwemmen  
De afdeling Recreatief heeft veel nieuwe leden welkom geheten, maar helaas ook 
afscheid genomen van een aantal (trouwe) leden, waaronder trainster Margreet die 
veel voor de afdeling recreatief heeft betekend. 
 
Op zaterdag 11 juni 2016 is de afdeling recreatief met een groep van ongeveer 30 
kinderen onder begeleiding van een aantal trainers en een enkele ouder naar 
familiepark Drievliet geweest. 
 
Voor de zomerstop 2016 is in samenwerking met de andere afdelingen voor de 
tweede keer de clubmiddag georganiseerd ter vervanging van de 
clubkampioenschappen. Ter afsluiting van het seizoen hielden we in juli 2016 ook 
onze eigen barbecue met de oudere leden van de afdeling recreatief. 
 
Na de zomervakantie, begonnen de voorbereidingen voor het belangrijkste 
evenement van het jaar: het diplomazwemmen voor zwemvaardigheid 1,2 en 3. 
Alle deelnemende kinderen waren goed voorbereid en dat werd beloond: iedereen 
haalde het diploma. Ook heeft een groot aantal kinderen hun B en/of C diploma 
gehaald in het afgelopen seizoen. 
 
In maart mocht een aantal kinderen afzwemmen voor het basisdiploma. Met het 
basisdiploma wordt een brug geslagen tussen het C-diploma en de 
zwemvaardigheidsdiploma’s, aangezien voor veel kinderen deze sprong erg groot is. 
 
Alle trainingen en activiteiten vinden plaats dankzij de inzet van vrijwilligers. De 
afdeling spreekt haar dank uit voor hun inzet en spreekt uit haar zorgen uit voor 
dreigend tekort aan trainers mede door het vertrek van een aantal trouwe leden.    
 
*** 
 
Trimzwemmen 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De afdeling Trimzwemmen heeft geen jaarverslag ingediend. Er is nog steeds 
niemand gevonden die de afdeling wil vertegenwoordigen bij het Algemeen Bestuur.  
 
Namens de afdeling zijn Anneke van Oudheusden en Cora van der Gaag aanwezig 
bij de ALV. Zij geven aan gezamenlijk de rol van coördinator te willen vervullen en 
(wisselend) aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen. Het Bestuur is erg blij 
dat zij deze rol willen oppakken en spreekt af hen uit te nodigen voor de volgende 
bestuursvergaderingen.  
 
*** 
 
Waterpolo 
Voorzitter van de Waterpolo Commissie Harm Rebergen doet verslag. 
 
Aan het einde van het seizoen heeft de coach van heren 1 afscheid genomen; hij is 
begonnen als coach van onze pupillen om deze klaar te maken voor de toekomst bij 
De Lansingh. Zijn opvolger is Remco van Utrecht geworden. 
 
Een mooie ontwikkeling aan het begin van seizoen 2016-2017 is het ontstaan van 
een C-meisjes team in samenwerking met Waterpolovereniging BZC uit 
Bergambacht. De meiden hebben het zwaar, maar het is een leuk en gezellig team. 
Daarnaast ligt er nu wekelijks een enthousiaste groep dames in het bad, die 
mogelijk in seizoen 2017-2018 een team kunnen inschrijven. Na vele jaren lijkt het 
dameswaterpolo weer terug te keren bij de Lansingh! 
 
De seniorenteams van De Lansingh deden weer mee aan de meerdaagse 
toernooien in Borculo en Ter Apel. Het jeugdteam heeft na jaren weer meegedaan 
met het Pannenkoekentoernooi van SVH. Natuurlijk hebben de senioren 
traditiegetrouw ook weer deelgenomen aan de 6 uur van Schuagt. 
 
Harm bedankt iedereen die zich op welke wijze dan ook – trainers, coaches, 
begeleidende ouders, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat – heeft ingezet en 
spreekt de hoop uit dat hij ook in het nieuwe jaar op ieders steun kan rekenen.  
 
 
*** 
 
Wedstrijdzwemmen 
Voorzitter van de Zwemcommissie Rutger Dalm doet verslag. 
 
Sportieve prestaties 
Het jaar begon goed. Het laatste deel van het seizoen 2015-2016 was met name 
gericht op het promoveren naar de A-klasse in de Regio West Competitie en 
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promoveren naar de B-klasse op nationaal niveau (3e niveau van Nederland). Deze 
dubbele promotie is gelukt. De afdeling heeft hiermee haar middellange termijn 
doelstellingen binnen 3 jaar gerealiseerd.  
 
Voorafgaand aan het seizoen 2016-2017 is ten doel gesteld om in de nieuwe 
klassen van beide competities in de middenmoot mee te draaien. Na drie ronden in 
de regionale competitie staat de wedstrijdploeg derde achter MNC Dordrecht en de 
Wiekslag, wat een ongelofelijke prestatie is.  
Ten tijde van de ALV is de wedstrijdploeg in de Nationale Zwemcompetitie 
gepromoveerd naar de landelijke A-Klasse (2e niveau van Nederland) en zijn ze 4e 
geworden in de hoogste klasse van de regionale competitie. Een ongelofelijke 
prestatie waar we met de hele afdeling ontzettend trots op zijn en wat we ook met 
zijn allen hebben gevierd.  
 
Daarnaast is De Lansingh ook op landelijk niveau goed vertegenwoordigd geweest. 
Hiermee tonen we aan dat onze aanpak ook op individueel niveau zwemmers 
verder brengt. Britta Koehorst en Emma Schurink hebben de Lansingh 
vertegenwoordigd op de NJJK korte baan. Aan het NJJK lange baan deden mee: 
Britta Koehorst, Emma Schurink, Roma Vrijhof en Esther Reinders. 
 
De jeugdzwemmers hebben ook meegedaan aan de Speedo Talent Cup in 
Amsterdam en de Pieter Cup in Eindhoven. En diverse master zwemmers hebben 
meegedaan aan de Open Nederlandse Master Kampioenschappen op de korte baan 
en lange baan.   
 
Vooruitblik 
De doelstellingen voor het seizoen 2016/2017 en 2017/2018 blijven onverminderd 
ambitieus. Als kleine vereniging beginnen we richting ons plafond te komen gezien 
de huidige contributiestructuur en uren badwater die we kunnen faciliteren aan 
onze zwemmers.  
 
Een ander onderdeel waarover wordt nagedacht is de opzet en samenwerking 
tussen de wedstrijdafdeling en recreatief. Dit gaat over het breed opleiden van 
zwemmers, het faciliteren van clinics, samen zoeken naar talent en het behoud van 
plezier bij jonge zwemmers. Dit alles met het doel om zwemmers binnen de 
vereniging actief te laten blijven zodat de kinderen ook na het diplomazwemmen lid 
blijven van onze mooie vereniging en te zorgen dat we ook financieel gezien weer 
een volgende stap kunnen gaan maken, want uiteindelijk zijn de leden de kern van 
een vereniging.  
 
Aan dit alles ligt een nieuw beleidsplan ten grondslag wat de komende vijf jaren zal 
gaan omvatten. Het plan is bijna gereed waarmee we 2017/2018 kunnen gaan 
aanmerken als start van een nieuwe “cyclus”. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot 
het verder oprekken van ons plafond en een meer stabiele basis geven voor de 
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komende vijf jaar. Een kapstok waar we ons aan vast kunnen houden.    
 
*** 

7. FINANCIEEL JAARVERSLAG  
 
Resultaten 2016 
Penningmeester Conja van der Hoeven-Rook licht de financiën toe.  
 
Het resultaat van baten en lasten over het boekjaar 2016 van KZV de Lansingh is 
uitgekomen op een positief resultaat van € 5.441 ten opzichte van een begroot 
resultaat van € 198. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van hetgeen 
begroot is. Deze verbetering komt door een beter kernresultaat dan begroot, 
enerzijds veroorzaakt door een hogere contributie opbrengst en anderzijds door 
met name een lagere badhuur bij wedstrijden. Verder is er aanzienlijk bespaard 
door de afdelingen op de kosten waardoor deze tevens lager uitkomen dan begroot. 
Het bestuur heeft het resultaat volledig toegevoegd aan de algemene reserves.  
 
Kascontrolecommissie 
Jeroen van Blanken vertelt, namens de kascontrolecommissie, kort over de 
bevindingen van het correct gevoerde financiële beleid. Door middel van een 
vrijwaringsverklaring adviseert de kascommissie de leden tot het verlenen van 
décharge.  
Via hand opsteken stemmen alle aanwezige leden in met de verlening van décharge 
aan het Dagelijks Bestuur voor het in 2016 gevoerde financiële beleid  
 
Ledenverloop 2016 
De tweede helft van 2016 kenmerkte zich door een aanzienlijk verloop van het 
aantal leden. Van 342 betalende leden per 1-1-2016 zijn we per 1-1-2017 gedaald 
tot 320 betalende leden. Hierdoor valt de begrote contributieopbrengst weer ver 
terug. Door de afdelingen wordt hierop ingesprongen door te zoeken naar 
samenwerking om zo nieuwe aanwas van leden te bewerkstelligen. Tevens hebben 
alle afdelingen kritisch gekeken naar de kosten en zijn hierop maatregelen 
getroffen. 
 
Begroting 2017  

Contributieverhoging per 2e kwartaal 2017 
Het bestuur wenst te komen tot een begroting die minimaal resultaat neutraal is. 
Daarom is besloten om gebruik te maken van het mandaat zoals vastgesteld in de 
voorgaande ALV om de contributie te kunnen verhogen met 2% (1% verhoging 
badhuur + 1%) deze verhoging zal worden doorgevoerd over alle afdelingen per 1 
april 2017.  
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Extra contributieverhoging wedstrijdafdelingen per 3e kwartaal 2017 
De hogere kosten van vooral badhuur en de verhoging van de KNZB-tarieven 
drukken met name op de waterpolo- en de wedstrijdzwemafdeling. Wij achten een 
extra contributieverhoging voor alleen deze afdelingen dan ook op zijn plaats. Het 
bestuur vraagt daarom toestemming om bij de wedstrijdafdelingen nog eens een 
extra verhoging van 2% toe te passen vanaf 1 juli 2017. 
Door middel van hand opsteken gaan alle aanwezige leden unaniem akkoord met 
dit voorstel. 

Selectietoeslag wedstrijdzwemmen 
Bij de afdeling wedstrijdzwemmen is een hervorming ingezet en heeft zich een 
selectie gevormd. De hoeveelheid trainingsuren (water en land) en de begeleiding 
van de selectie is meer dan voor de rest van de zwemploeg. In seizoen 2017-2018 
neemt dit voor de selectie toe. Wij achten een selectietoeslag op z’n plaats voor 
deze extra uren/begeleiding. Deze toeslag zal € 50,00 per kalenderjaar bedragen.  

Aanpassingen additionele kosten individuele leden 
In de loop van 2016 is meer inzicht gekomen in de door te belasten additionele 
kosten aan de individuele leden. We stellen een aantal aanpassingen voor in de 
structuur die meer recht doen aan de bedoeling van een regeling en/of de kosten 
meer terug slaan op het individu waarvoor ze ook gemaakt worden. Hierdoor 
komen wij tot een betere financiële structuur. Het betreft kosten voor het volgende: 
• Administratiekosten bij eigen overschrijving 
• Inschrijving 
• Overschrijving van andere vereniging 
• 2e aanmaning 
• 3e aanmaning  
Door middel van hand opsteken gaan alle aanwezige leden unaniem akkoord met 
dit voorstel. 

Familiekorting 
Als meerdere leden uit een gezin lid zijn, waardeert de vereniging dit financieel 
door korting te geven op de contributie, deze korting bedraagt 50% van de 
contributie van het derde gezinslid. De bedoeling van deze korting is gezinnen 
tegemoet te komen in de kosten van een lidmaatschap bij onze vereniging. Het 
Bestuur wil daarom voor de huidige regeling aan te passen zodat die meer recht 
geeft aan de bedoeling ervan. Het Bestuur stelt voor om de gezinskorting voortaan 
alleen aanhouden voor leden tot en met 18 jaar uit één gezin en woonachtig op 
hetzelfde adres.   
Door middel van hand opsteken gaan alle aanwezige leden unaniem akkoord met 
dit voorstel. 
 
Verlenging mandaat contributieverhoging 
Voor 2018 vraagt het Bestuur de leden weer om een flexibel mandaat om de 
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contributie te verhogen, namelijk maximaal 1% meer dan de stijging van de 
badhuurtarieven. Dit geeft het bestuur de nodige bewegingsruimte om tijdig op 
inflatieverhogingen in te kunnen springen. Het bestuur heeft er geen belang bij de 
contributie onnodig te verhogen. Wel streeft het bestuur ernaar een neutrale 
begroting te kunnen waarborgen in volgende jaren en indien mogelijk reserves op 
te bouwen om gemakkelijk op toekomstige ontwikkelingen in te kunnen spelen.  
Door middel van hand opsteken stemmen de aanwezige leden unaniem in met het 
mandaat voor het Dagelijks Bestuur om de contributie te verhogen met maximaal 
de badhuurtarieven + 1%. 

10. RONDVRAAG  
Jeroen van Blanken vraagt naar de status rondom sponsoring. Zoals vermeld is er 
dit jaar een sponsoring plan opgeleverd. Werving van leden voor een 
sponsoringcommissie heeft niets opgeleverd. De huidige bestuursleden hebben 
geen tijd om dit op een zorgvuldige manier erbij te doen. Jeroen geeft aan zitting te 
willen nemen in een sponsoringcommissie, maar niet als ‘trekker’.   

11. SLUITING  
Linda sluit de vergadering om 20.45u. 
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