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Verslag van het bestuur
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur gedurende 2020 is als volgt:
M. Verkerk
S. van der Linden
E. Verschoor
M. van Zijl
C. Rijkers

Voorzitter (actief sinds 2018)
Secretaris en Ledenadministratie (actief sinds januari 2019)
Penningmeester a.i. (actief sinds april 2020)
Commissaris a.i. (tweede penningmeester, actief sinds september 2020)
Commissaris a.i. (communicatie, actief sinds september 2020)

Terugblik algemeen
Het bestuur kijkt terug op een bewogen jaar. Een jaar zoals die in de 61-jarige geschiedenis van deze
mooie club nog nooit heeft plaats gevonden. 2020 begon met een ALV, waarin het (een deel van het)
toenmalige bestuur de ambitie had, om met de volledige vereniging naar een nieuw zwembad in
Capelle aan den IJssel te verhuizen. De officiële stemming liet duidelijk weten dat onze leden deze club
niet naar een andere gemeente laat verhuizen. Met deze beslissing zegden de toenmalige voorzitter,
penningmeester en secretaris per direct hun rol op. En daarnaast besloot ook het kader en een groot
deel van de wedstrijdafdeling hun lidmaatschap op de te zeggen. Na 60 jaar hebben we wij de
wedstrijdafdeling officieel uit moeten schrijven bij de KNZB.
Met de twee overgebleven bestuursleden werd er snel geschakeld, om te zorgen dat we als club wel
door konden gaan en weer een positieve weg in konden slaan. Hiermee kwam ook de echte kern van
de club naar boven. Vanuit alle afdelingen traden er mensen naar voren om de helpende hand te
bieden en de krachten te bundelen. Dit is nou echte clubliefde. Want in dit jaar is toch echt gebleken
hoe trouw iedereen is aan onze club en wat jullie er allemaal voor over hebben. Trots zijn we als
bestuur.
En toen kwam Corona in de wereld. Zwembaden gingen dicht en we konden onze mooie sport niet
meer beoefenen. In maart, april en mei was alles dicht. Gelukkig konden we met wat hulp van
Optisport in de zomermaanden nog wat training inhalen. Maar helaas was het gedurende het einde
van het jaar weer over met de sport. Complimenten voor alle afdelingen hoe er gehandeld is in de
periode dat er wel gezwommen kon worden. Iedereen hield zich keurig aan de regels. Bedankt voor
jullie geduld en inzet.
Ook toen er niet gezwommen kon worden moest het bestuur verder. Al snel kwam er versterking op
financieel vlak. Die had toch wel de zwaarste taak om alles in kan en kruiken te krijgen. Maar we
kunnen nu zeggen dat het gelukt is. En aan het einde van 2020 hebben we nog twee personen
gevonden die het bestuur willen versterken, en daarmee zijn we nu met 5, een voltallig bestuur.
Wij willen ook nog even terugblikken op de periode dat er wel gezwommen kon worden. Er was
namelijk een heel mooi moment. Tijdens de jaarlijkse 6uur van Schuagt stonden er drie afdelingen van
onze club aan de start. En (na wat extra rekenwerk) gingen de Masters met de eerste prijs naar huis.
Natuurlijk gaat het niet om winnen, maar om zoveel van onze leden en verschillende afdelingen bij
elkaar te zien, geeft ons vertrouwen in de toekomst!

Terugblik financieel
Met het opstappen van de wedstrijdafdeling en de invloed van Corona leek het financieel een zwaar
jaar te worden. Maar dankzij de steun van de overheid is 2020 met positieve cijfers afgesloten. Er is
een positief resultaat van € 11.303,- gerealiseerd. Daarbij moeten we wel aangeven dat in een jaar
zonder corona er een negatief resultaat zou zijn, omdat de inkomsten van de verschillende afdelingen
te laag liggen ten opzichte van de kosten.

Terugblik ledenverloop
In totaal hebben er 136 leden opgezegd. Het grootste aantal (ca 88) is vanuit de opgeheven afdeling
wedstrijdzwemmen. Daartegenover hebben we 34 leden aan ons weten te binden. Vanuit alle
afdelingen zijn er ideeën om te werken aan ledenwerving, en daar moeten we met z’n allen op
doorpakken, maar het roerige jaar met corona ligt deze plannen in de weg.

Vooruitblik
Na dit roerige jaar zijn we ervan overtuigd dat we met een positieve blik naar de toekomst kunnen
kijken. Helaas zijn we nog afhankelijk van Corona die de wereld in haar greep heeft, maar laten we
deze tijd benutten om wel stappen te maken. Samen met de afdelingen willen we gaan werken aan de
groei van de afdelingen en daarmee groei van de club. Ook gaan we werken aan professionalisering
van de club en willen we onze vrijwilligers alle mogelijke middelen bieden om onze leden de beste
ervaring te geven die een sportclub kan bieden.
We hebben een basis gelegd om elke afdeling individueel financieel gezond te laten zijn. We zijn er
nog niet helemaal, maar met wat aanpassingen gaan we een goed 2021 tegemoet.
We pakken door in de richting om de vereniging meer op hoofdlijnen te besturen waarbij de afdelingen
een visie opstellen waarbij het bestuur kan ondersteunen deze visie te realiseren. Daarnaast heeft het
bestuur als doelstelling om nieuwe synergievoordelen in kaart te brengen en te blijven onderzoeken
waar er mogelijkheden zijn om het gehuurde badwater zo optimaal mogelijk te benutten.
Laten hopen dat we snel weer kunnen zwemmen en wij er met zijn allen een mooi jaar van maken.
Namens het bestuur,
Mark Verkerk

Balans
Balans per 31 december 2020
31-12-2020

31-12-2019

10.694

10.945

Liquide middelen (2)

47.230

62.509

Totaal activa

57.924

73.454

46.620

44.105

0

29.349

Activa
Overlopende activa (1)

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden (3)
Reserve

11.304

Totaal passiva

57.924

73.454

Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten over 2020
2020

Begroting 2020

2019

60.720

77.000

75.081

Overige inkomsten

6.086

1.000

6.250

Totaal inkomsten

66.806

78.000

81.311

Kosten badhuur trainingen (5)

- 30.758

- 50.500

-49.678

Kosten badhuur wedstrijden (6)

- 3.316

- 6.000

-5.952

Afdrachten KNZB (7)

- 12.803

- 10.730

- 10.466

Wedstrijdinleg

- 4.375

-4.920

-4.893

Overige kosten (8)

- 4.251

- 4.000

-12.024

Totaal kosten

55.503

76.150

83.014

Resultaat

11.303

1.850

-1.683

Genormaliseerd resultaat

11.303

1.850

-1.683

Contributie inkomsten (4)

Toelichting balans en staat van baten en lasten
1. Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit diverse uitstaande vorderingen die naar verwachting in het
komende financiële jaar gerealiseerd zullen te worden. Vanwege de grootte van het bedrag
staat dit hieronder gespecificeerd:
Nog te ontvangen Contributies
Nog te ontvangen bijdragen leden
Nog te ontvangen diversen
Totaal

EUR
66
EUR
284
EUR 10.344
EUR 10.694

2. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.
3. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit diverse nog te betalen bedragen die in het komende jaar
zullen leiden tot een uitstroom van liquide middelen. Op dit moment zijn er geen kortlopende
schulden en is de vereniging netjes bij met betalingen.
4. Contributie inkomsten
De contributie inkomsten bestaan uit de kwartaallijks geïncasseerde bedragen bij de leden.
Het bedrag aan lidmaatschap is vastgesteld voor het gehele jaar. Per 1-1-2020 had de
vereniging 296 leden. Per 31-12-2020 is dit aantal leden gedaald tot 204. De lidmaatschappen
variëren van EUR 180 per jaar tot EUR 328 per jaar. Dit grote verschil in aantallen is de grote
leegloop vanuit de zwemafdeling in Q2
5. Kosten badhuur trainingen
Dit betreffen de kosten die gedurende het jaar gemaakt zijn om het bad te huren voor de
training. De onderverdeling naar de afdelingen is als volgt:
Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
Recreatief
Trimzwemmen (tot september)
Subsidie
Safari
Triathlon
Totaal

EUR 15.699
EUR 14.806
EUR 7.086
EUR 1.724
EUR-10.344
EUR 1.559
EUR
228
EUR 30.758

Hierin is de subsidie vanuit de overheid meegenomen, aangezien deze subsidie bedoeld was
voor het compenseren van het huren van het bad.

6. Kosten badhuur wedstrijden
Dit betreffen de kosten die gedurende het jaar gemaakt zijn om het bad te huren voor de
thuiswedstrijden
Waterpolo
Totaal

EUR 3.316
EUR 3.316

7. Afdrachten KNZB
Dit betreffen kosten die de vereniging verplicht is om af te dragen aan de KNZB. Deze kosten
hebben betrekking op het als lid ingeschreven mogen staan bij de KNZB, het bestaan van de
vereniging bij de KNZB, deelname aan competities en overige wedstrijden.
8. Overige kosten
Dit betreffen diverse kosten gemaakt door alle afdelingen. Deze kosten variëren van medailles
voor wedstrijden en het organiseren van uitjes en evenementen tot kosten die het bestuur
maakt voor kantoor artikelen en opleidingskosten voor trainers. Gezien de diversiteit van deze
kosten is hier geen aparte specificatie van opgenomen.

