Vervolg proces alternatief zwembad
Inleiding
Al sinds de overdracht van het beheer van het zwembad van de gemeente Krimpen aan den
IJssel naar Optisport verloopt de samenwerking met Optisport niet goed en ontstaan er
meer en meer klachten. Voor een belangrijk deel zijn deze terug te voeren tot de sterk
verouderde installaties van het zwembad. In november van dit jaar heeft dit tot een botsing
geleid met Optisport, directe aanleiding hiervoor waren de hygiëne binnen het zwembad en
een aanstaande exorbitante huurverhoging.
Conform de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en één van de
belangrijkste taken hierbij is waken voor de continuïteit van de vereniging op sportief en
financieel vlak.
Op basis van de gebeurtenissen sinds Optisport het beheer en de exploitatie van het
zwembad voert en de huidige opstelling van het college van de gemeente verwacht het
bestuur dat de lastige gesprekken die de laatste maanden gevoerd zijn op sportief en
financieel vlak vaker voor zullen komen. De verwachting van het bestuur is dat dit op
sportief en financieel vlak nadelig zal uit pakken voor KVZ de Lansingh en haar leden.
Alternatief Zwembad
Op basis van bovenstaande constatering is het bestuur een vooronderzoek gestart naar een
nieuwe locatie voor onze vereniging. De onderzoeksfase is onlangs afgerond en
daaropvolgend zijn de leden inhoudelijk geïnformeerd via de informatieavond van 12
december jl.
De uitkomsten van de onderzoeksfase zijn:
- Het Zwembad Aquapelle biedt de faciliteiten die, met name voor de
wedstrijdafdeling, van meerwaarde zijn op sportief vlak.
- Het zwembad Aquapelle is voorzien van een energie neutrale installatie die voor de
toekomst minder afhankelijk zal zijn van fossiele grondstofprijzen.
- Uit de huidige verkenningen blijkt dat de gemeente Capelle aangegeven heeft
vergelijkbare badhuurprijzen te zullen rekenen. Daarmee lijken er op financieel vlak
geen negatieve effecten te worden verwacht.
- De exploitatie van het zwembad wordt nu ingeregeld en wij hebben plaats kunnen
nemen aan de onderhandelingstafel als volwaardige gesprekspartner. Wij zijn
betrokken bij alle processen vanaf de exploitatie start.
- Samenwerking met de Capelse zwemvereniging is een randvoorwaarde vanuit de
gemeente Capelle aan den IJssel (Sportief Capelle).
- Behoud van startlicenties is een belangrijk aspect voor onze vereniging.
Doorlopen proces en voorstel
Na de informatieavond op 12 december jl. is het bestuur een enquête gestart om inzicht te
verkrijgen in wat de afdelingen afzonderlijk voor mening hebben. De uitkomsten van deze
enquêtes vinden jullie in de bijlage terug. Uit deze enquête volgt dat de meerderheid van de
wedstrijdafdeling voorstander is van een verhuizing en dat bij recreatief en waterpolo er
geen meerderheid is voor een verhuizing (op korte termijn).

Belangrijkste uitgangspunten voor het bestuur zijn:
- Dat het voorstel de continuïteit van de vereniging op sportief en financieel vlak
waarborgt.
- Dat het voorstel breed gedragen wordt.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn we met een representatieve vertegenwoordiging van de
vereniging (werkgroep) aan de slag gegaan en hebben we geprobeerd recht te doen aan de
wensen van de enquête uitslagen. De werkgroep bestond uit het bestuur, aangevuld met de
leden Fred Vollebregt (recreatief), Chris Versluis (waterpolo), Martin Stout (masters) en
Martijn van den Berge (wedstrijd).
Overwegingen van de werkgroep
De werkgroep heeft geconstateerd dat de enquête niet door alle leden van de afdelingen
ingevuld is maar desondanks een duidelijk signaal hieruit af te leiden is. De wedstrijdafdeling
is voor een verhuizing op korte termijn en de overige afdelingen blijven bij voorkeur gebruik
maken van zwembad De Lansingh.
Om een antwoord te geven op deze verdeeldheid zijn twee modellen overwogen:
- De wedstrijdafdeling gebruik laten maken van het zwembad in Capelle vanuit KZV de
Lansingh
- Een zustervereniging opzetten waar de afdelingen in onder gebracht worden die
gebruik willen maken van het zwembad in Capelle
Om een invulling te kunnen geven aan (1) de samenwerking met Capelse zwemvereniging en
zodoende een alternatief zwembad zeker te stellen, (2) het behoud van startlicenties en (3)
het voorkomen van enig financieel risico voor KZV de Lansingh, acht de werkgroep het
model met het opzetten van een zustervereniging het beste model.
Hiermee wordt er tevens op termijn de mogelijkheid gecreëerd dat afdelingen kunnen
overstappen indien dit, vanuit die afdeling, gewenst is.
Voorstel van de werkgroep
Kennisgenomen hebbende van het uitgangpunt van het bestuur, de uitkomsten van de
enquête en de bespreking binnen de werkgroep legt de werkgroep de volgende zaken ter
stemming voor op de komende ALV.
a. Het bestuur krijgt de opdracht om een zustervereniging op te zetten.
• Die de samenwerking met de Capelse zwemvereniging aan gaat.
• Waarmee we de alternatieve locatie (voor de toekomst) zeker stellen.
• Die voorkomt dat KZV de Lansingh enig financieel risico loopt.
• Die een mogelijke toekomstige overstap mogelijk maakt voor elke afdeling.
b. Het bestuur a.i. van de zustervereniging te laten bestaan uit het dagelijks bestuur van
KZV de Lansingh en te vervangen door een nieuw bestuur zodra duidelijk is welke
afdelingen overstappen.
c. Tevens zal er een raad van commissarissen opgericht worden die bestaat uit twee
leden van KZV de Lansingh. (Continuïteit waarborging KZV)
d. Indien afdelingen gebruik gaan maken van deze alternatieve locatie, dan worden
deze afdelingen afgesplitst van KZV de Lansingh en kunnen worden onder gebracht in
de zustervereniging. Zowel op het gebied van de ledenadministratie als op financieel
gebied. Dit ter voorkoming van enig (financieel) risico voor KZV de Lansingh.

e. De financiële splitsing zal plaatsvinden op basis van de gemiddelde leden aantallen
over de afgelopen drie jaren met als ijkdatum één januari van het jaar waarin
overgestapt wordt.
De werkgroep is unaniem tot dit voorstel gekomen en is van mening dat met dit voorstel:
- De continuïteit op sportief en financieel vlak is gegarandeerd en daarbij onafhankelijk is
van de ontwikkelingen in het zwembad in Krimpen aan den IJssel.
- Recht gedaan wordt aan de uitkomsten van de enquête en elke afdeling zelf de
afweging kan maken of en op welk moment de overstap naar de alternatieve locatie
gewenst is (altijd aan het einde van een huurperiode in het huidige zwembad).
- Met dit voorstel de huidige startlicenties van de afdelingen zijn gewaarborgd.
- KZV hiermee een gesprekspartner wordt bij de programmering van het nieuwe
zwembad en zo het maximale resultaat voor onze vereniging kan bereiken.
- Met het oprichten van een zustervereniging wordt de continuïteit van KZV voor langere
tijd gewaarborgd bij eventuele calamiteiten in het huidige zwembad. Tevens wordt
financieel risico voor KZV uitgesloten en kan KZV autonoom blijven bestaan.
- Tevens wordt er recht gedaan aan de uitslagen van de enquête die een zeer verdeeld
beeld laten zien tussen de diverse afdelingen.

