Notulen
Algemene Ledenvergadering
2020
Datum:
Locatie:
Inloop:
Start vergadering:
Aanwezig:

donderdag 23 januari 2020
Rudolf Steinerschool (in de aula)
Memlingstraat 2 te Krimpen aan den IJssel
19.45 uur – 20.00 uur
20.00 uur
100 leden
70 leden bij volmacht

——————————————————————————————————
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.25 uur. Excuses, later dan gepland, maar dit
komt door de overweldigende opkomst en de daarbij behorende registratie. Bedankt voor
de opkomst!
De voorzitter benoemt enkele positieve punten zoals: ledengroei, safarizwemmen, waterpolo jeugd en het contributie model. Minder positieve aspecten zijn de hygiëne in het
zwembad en de huuropslag.
2.
Vaststellen agenda
Harm Rebergen stelt voor om de voorgelegde agenda in te korten aangezien hij heeft vernomen dat de kascontrolecommissie de controle nog niet heeft afgerond en hij een ‘rooster van aftreden van het bestuur’ mist. Zijns inziens kunnen punten 7 (verslag kascontrolecommissie) en 8 (decharge 2019) en 9 (nieuw bestuur) daarom worden geschrapt. Hij benoemt ook nog een mailwisseling tussen de voorzitter en de Sportraad Krimpen. Jeroen
Addicks beaamt dat de controle nog niet is afgerond en als oorzaak voert hij de krappe beschikbare tijdsperiode aan. Op genoemde punten wordt later terug gekomen.
3.
Mededelingen
Later op de avond dient er gestemd te worden met gebruik van ‘stemmunten’ (punt 12b).
Deze munten moeten geteld worden, hiervoor dient een stemcommissie ingesteld te worden. De volgende mensen melden zich aan: Jaco Kraan (waterpolo), Jaco Twigt (wedstrijd) en Marcel Ott (recreatief).
De uitgegeven munten vertegenwoordigen een aantal stemdelen:
Witte munt:
10 stemdelen (volwassen lid + volmacht volwassen lid)
Zwart:
5 stemdelen (volwassen lid)
Rood:
1 stemdeel (jeugdlid)
4.
Ingekomen post/stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
De notulen van de ALV 2019 worden vastgesteld.

6.

Jaarverslag 2019
a. financieel verslag 2019
Het resultaat is gematigd positief. Vooral het jubileumfeest vormde met ruim €4.000 kosten
een belangrijke factor van dit resultaat.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie verleent geen goedkeuring aan de door de penningmeester verstrekte financiële presentatie. De integriteit van de penningmeester is boven alle twijfel
verheven, maar de commissie wil meer informatie omtrent enige overloopposten en de
verrekening van de terug te ontvangen badhuur uit 2017 (!).
a. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie tot de ALV van 2021 bestaat uit:
- Jeroen Addicks (wordt herkozen; waterpolo)
- Hjalmar Weerts (nieuw gekozen lid kascontrolecommissie; recreatief)
- Jaco Kraan (blijft reserve lid; waterpolo)
Fred Vollebregt (recreatief) treedt op eigen verzoek af als lid kascontrolecommissie. Hjalmar Weerts is bereid om zijn plaats in te nemen en wordt als zodanig dan ook gekozen.
De kascontrolecommissie en de penningmeester komen nog een keer bij elkaar om de
kascontrole af te ronden. De kascontrolecommissie en penningmeester koppelen de bevindingen terug aan de afdelingsleiders om zo alsnog decharge voor 2019 te kunnen verlenen. Op deze manier wordt een 2e ALV om alleen decharge te verlenen voorkomen.
8.
Decharge 2019
Doordat de kascontrolecommissie de controle nog niet heeft afgerond, wordt er op dit moment geen decharge voor 2019 verleend.
9.
Verkiezing nieuwe bestuur
Er hebben zich geen leden aangemeld voor een bestuursfunctie. Geen van de huidige bestuursleden heeft aangegeven af te willen treden en daarom blijft het huidige bestuur in
functie.
Zoals in punt 2 aangegeven wordt een ‘rooster van aftreden van het bestuur’ gemist. Er
wordt aangegeven dat jaarlijks 1/3 van het bestuur dient af te treden, zodat continuïteit en
kennis in het bestuur blijft gewaarborgd. Dit wordt weerlegd door de voorzitter, omdat geen
van de huidige bestuursleden zijn of haar termijn van 3 jaar er op heeft zitten (een benoeming is voor een periode van 3 jaar tenzij een bestuurslid aangeeft af te willen treden). De
eerste die zal aftreden volgens een dergelijk ‘rooster van aftreden van het bestuur’ is de
voorzitter, te weten ALV in 2021. Uiteraard kan hij ook worden herkozen.
Het rooster is voor de overige bestuursleden als volgt:
- secretaris ALV in 2022, ad interim actief sinds september 2018, gekozen in 2019
- penningmeester ALV in 2022, gekozen in 2019
- afdelingscoördinator ALV in 2022, gekozen in 2019
- communicatie ALV in 2021, gekozen in 2018 in de functie van penningmeester en
sinds 2019 in de functie communicatie.
Het huidige bestuur blijft in functie.

10. Jubilarissen
Er zijn 2 jubilarissen:
Vincent Roos, 25 jaar, afd. recreatief
Sjoerd Visser, 25 jaar, afd. wedstrijd
Vincent Roos was helaas niet aanwezig. Sjoerd Visser krijgt een bloemetje en felicitaties.
** Korte pauze **
11. Contributiemodel 2020
Het contributiemodel wordt besproken. Het bestuur heeft er dit jaar voor gekozen om de
contributie alleen met de CPI van 2,65% te verhogen en de jeugdtarieven te bevriezen. Dit
om de instapdrempel laag te houden. Dit is helaas geen garantie dat in de toekomst de
contributie voor de jeugdleden niet iets harder zal stijgen.
a. ter stemming
De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde contributiemodel.
12. Proces alternatief zwembad in Capelle aan den IJssel
Het bestuur heeft in overleg met een werkgroep de mogelijkheden onderzocht om in het
nieuwe bad Aquapelle in Capelle aan den IJssel te gaan zwemmen. Onderdeel hiervan
was ook een enquête onder alle leden van KZV de Lansingh.
a. uitslag enquête
De uitslagen van de enquête worden getoond. Hieruit blijkt dat vooral de afdeling wedstrijdzwemmen deze overstap zou willen maken. Bij de afdelingen waterpolo en recreatief
is deze behoefte veel minder. Bij waterpolo vreest men een leegloop onder de leden. Recreatief vertoont een iets genuanceerder beeld. Vooral de leden uit Capelle zullen mogelijk
willen overstappen, maar er zijn mogelijk ook Krimpense leden die hun lidmaatschap zullen willen beëindigen.
Om het bovenstaande uit te kunnen voeren vraagt het bestuur toestemming om e.e.a. te
realiseren, zoals het oprichten van een zustervereniging en het aangaan van besprekingen met ACZ, de Capelse Zwemvereniging. De vergadering vindt echter dat er te weinig
controle is op deze gesprekken.
Na een lange discussie werd duidelijk dat het voorstel ingebracht door de werkgroep en
het bestuur niet gedragen werd door de aanwezige leden van alle afdelingen en de vergadering spreekt zich dan ook negatief uit over het voorstel.
De ALV wordt tijdelijk geschorst. Tijdens deze schorsing stellen de afdelingshoofden,
werkgroep en bestuur een tweede voorstel op. Dit voorstel moet uiteraard wel passen in
het huidige contributiemodel. Dit tweede voorstel wordt ter stemming gebracht. Het tweede
voorstel ziet er als volgt uit:
-

Alles onder de vlag van KZV de Lansingh.
Toestemming om in Capelle overleg aan te gaan omtrent badhuur en synergie met
ACZ voor de afdeling wedstrijdzwemmen.
De afdeling wedstrijdzwemmen krijgt toestemming om een eventuele startgemeenschap of andere samenwerkingsvorm aan te gaan met ACZ.
Een nieuwe ALV volgt over 2 maanden om de resultaten van het onderzoek terug te
koppelen. 1)

De aanwezige leden zouden graag een extra ALV zien over 2 tot 3 maanden voor een
terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek. Na een discussie over het wel of niet
organiseren van deze extra ALV wordt uiteindelijk aan dit tweede voorstel het laatste punt
toegevoegd.
1)

Het wordt het onrustig in de zaal. Cees van Dalsen doet een oproep om met elkaar in gesprek te blijven, ongeacht de uitslag van bovenstaande stemming. Er wordt gestemd en
de stemcommissie gaat de stemmen tellen.
b. ter stemming
Bovenstaand tweede voorstel wordt ter stemming gebracht en de ALV verwerpt het voorstel met 411 stemmen tegen en 347 stemmen voor.
13. Rondvraag
Er zijn geen insprekers voor de rondvraag.
14. Afsluiting
Om 23.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.

