Algemene ledenvergadering 2019
Datum:
17/01/2019
Locatie: Bar-restaurant zwembad
Inloop:
19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
——————————————————————————————————
1. Opening
Alvorens de vergadering te openen memoreert de voorzitter het overlijden van ons ere-lid Cobi
Simons.
Vervolgens geeft hij een inleiding met een terugblik op het roerige jaar 2018. De opmerkingen en
oplossingen zullen ter sprake komen bij de bijbehorende agendapunten.
2. Vaststellen agenda
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda.
3. Mededelingen
Het bestuur vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
De stemprocedure wordt uitgelegd.
Afwezig met bericht van verhindering Tessel Hendriks (recreatief).
4. Ingekomen post/stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 en 2018
De notulen van 2017 en 2018 worden goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2018
Al enige jaren heeft KZV de Lansingh te maken met een uitstroom van leden. Vooral het afgelopen
jaar was deze sterk.
7. Financieel verslag 2018
Rutger Dalm en Mark Verkerk nemen het woord. Behalve door het afstoten van de trimafdeling
verloren we nog eens 69 leden. Hierdoor werd 8.000 euro aan contributie misgelopen. Daar het
nieuwe bestuur zich in eerste instantie met bestuurlijke zaken bezighield is er niet direct bijgestuurd,
waardoor de vereniging lange tijd te veel badwater heeft gehuurd. Vooral in de tweede helft van het
jaar is er ingegrepen en werden er trainingen samengevoegd.
Jeroen van Blanken: Wat zijn kortlopende schulden en materialen? Rutger verwijst naar kopje 3 van
de balans. Het betreft hier o.a. aanschaf van ballen voor waterpolo.
Korte toelichting op kosten afdrachten en wedstrijdinleg: afdrachten voor waterpolo- en
zwemwedstrijden. De penningmeester vindt dit een zodanig structureel bedrag dat hij dit apart
opneemt in de administratie.
De voorzitter licht nogmaals de transparantie toe a.d.h.v. maandelijkse rapportages.
8. Verslag kascontrolecommissie
Jeroen van Blanken (voorzitter) en Jeroen Addicks hebben deze controle uitgevoerd en in een
verslag weergegeven, waarin ook het functioneren van de penningmeester geëvalueerd wordt.

Aanbevelingen uit dit rapport zijn het up-to-date houden van de ledenadministratie en een scherpere
controle op de badhuur, waarbij soms water wel werd aangevraagd, maar niet afgenomen of het
omgekeerde.
9. Decharge verenigingsbestuur 2018
Daar de gevonden afwijkingen zeer beperkt waren, wordt decharge verleend aan het bestuur en de
handtekeningen van de kascontrolecommissie en de penningmeester werden onder het verslag van
de kascommissie gezet.
10. Installatie kascontrolecommissie 2019
I.v.m. het reguliere aftreden van Jeroen van Blanken (voorzitter 2018), wordt Jeroen Addicks (lid
2018) voorzitter van de kascontrolecommissie. Fred Vollebregt (2018 reservelid) wordt lid.
Inmiddels heeft Jaco Kraan zich gemeld als reservelid.
11. Kandidaten nieuwe bestuursleden.
Het bestuur heeft de volgende kandidaten op het oog voor de volgende functies:
Reinier de Jong - voorzitter
Rutger Dalm - penningmeester
Mark Verkerk - communicatie / algemeen bestuurslid
Yvonne Groen - secretariaat
Sandra van der Linden - algemeen bestuurslid
Laatstgenoemde is een nieuw gezicht binnen het bestuur. Zij geeft een presentatie over zichzelf met
de nadruk op haar vrijwilligerswerk bij andere (zwem-)verenigingen.
Harm Rebergen treedt uit het bestuur en wordt voorzitter van de waterpolocommissie.
Christa van Santen heeft om persoonlijke reden het bestuur verlaten.
12. Stemming nieuwe bestuur
De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van hierboven genoemde personen in de
verschillende functies.
korte pauze
13. Bestuursvoorstel: doelstelling 2019
Uitgangspunt is een solide financieel beleid en een kleine groei van het aantal leden. Het
hoofdbestuur houdt zich niet langer bezig met zaken langs de rand van het bad, maar meer met het
bestaansrecht, de missie en dergelijke zaken van de vereniging. Samenwerking tussen de afdelingen
blijft wel een punt van aandacht. De afdelingen krijgen meer verantwoordelijkheden bij het
uitvoeren van hun taken. Deze doelstelling wordt unaniem aanvaard.
14. Contributiemodel
Uitgangspunt: de contributie is kostendekkend, transparant en per afdeling berekend. Er wordt niet
gesubsidieerd van de ene afdeling naar de andere.
Marcel Ott vraagt of voorgestelde bedragen nog steeds van toepassing zijn bij huidige ledenaantal.
Zowel de voorzitter als penningmeester onderschrijven dit.
Jeroen Addicks / Hjalmar Weerts vragen of er ingegrepen wordt op korte termijn bij verandering in
ledenaantal.

Bestuur zegt constant te monitoren.
Omdat de bondscontributie per jaar in januari betaald wordt, wordt deze volledig doorberekend in
de ledencontributie van het eerste kwartaal. Hierdoor zal deze hoger uitvallen. Voordeel is dat een
lid dat halverwege het jaar opzegt wel de bondscontributie van dat jaar betaald heeft. Dit dient ook
aan niet-aanwezigen op de vergadering bekend gemaakt te worden.
15. Communicatie
Mark Verkerk geeft presentatie over zichzelf. Hij neemt afscheid als penningmeester en gaat de
communicatie voor de vereniging verzorgen. Hij pleit voor synergie, ziet mogelijkheden voor social
media. Streeft naar herstel van contact met lokale media. Ook ideeën van leden zijn welkom.
16. Zestig jaar KZV de Lansingh
Er melden zich drie vrijwilligers om het jubileumfeest en aanverwante activiteiten te organiseren; te
weten Nova Goodchild, Anna Hoogenboezem en Stefan Groen (allen van de wedstrijd afdeling). We
zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers, gestreefd wordt naar een samenstelling uit alle
afdelingen, zowel junior- als seniorleden.
Er wordt gediscussieërd over de financiële verantwoording. Besloten wordt tot het houden van één
of meerdere spiegelavonden zodra er een commissie met plannen is. Geen van de aanwezigen vindt
het een probleem als hiervoor het tegoed van de vereniging wordt aangesproken.
Hjalmar Weerts vindt dat er eerst een budget bekend moet zijn, voordat er een commissie
samengesteld wordt.
17. De vrolijke noot
Dit jaar heeft KZV De Lansingh de volgende jubilarissen:
Tjeerd Visser, 25 jaar master
Marcel Ott, 40 jaar recreatief
Jaco Kraan, 40 jaar waterpolo
Zij krijgen een fraai boeket overhandigd.
Floor van der Plicht, 25 jaar recreatief
Kees Visser, 25 jaar vrijwilliger zijn niet aanwezig.
Het bestuur heeft besloten Rowdy van Gelder te benoemen tot "Erelid voor het leven". De reden
hiervoor is zijn grote inzet en betrokkenheid bij de afdeling recreatief. Ondanks zijn opzegging blijft
hij altijd van harte welkom op trainingen van onze vereniging. Hij ontvangt de bijbehorende
oorkonde, een feestelijke fles en een fraaie bos bloemen.
Daarnaast worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
18. Rondvraag
Martijn van den Berge bedankt het bestuur voor alle tijd en moeite dat zij besteed heeft aan het
reorganiseren van de vereniging.
19. Afsluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de
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