
  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ZV de Zaan 
d.d. 3 december 2015 

                          
 

 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Er wordt een moment stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Gre Takkenberg en 
Sjaak Kroes. 
 

2.  Mededelingen en aan de Algemene Vergadering gerichte stukken 
 
Afberichten van:  
 

- Peter Adema 

- Lars Adema 

- Shannon Adema 

- Menno Brendeke 

- Jeroen Brendeke 

- Marcel Ooteman 

- Marjoleijn Boutsma 

- Rob van Drimmelen 

- Rob Driesprong 

- Henny van Wees 

- Tessa Dijkman 

- Aad Boon 

- Rene Bergers 

- Erna van der Haar-Bonte 

- Silvia Abcouwer 

- Rex Everhard 

- Carla Walst 

 Ingekomen stuk: Asta Schippers klacht m.b.t. recreanten. 

 
3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 juni 2015 

 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Jaarverslagen 
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de samenstelling niet wordt vermeld in het jaarverslag 
van de sponsorcommissie en het Basis Zwemplan. 
 
Het jaarverslag van de zwemafdeling is per abuis niet op de website geplaatst. René van Zijl heeft 
ter vergadering het verslag toegelicht. Het jaarverslag wordt alsnog op de website geplaatst. 
 
Alle afdelingen hebben het jaarverslag toegelicht.  
 
In het jaarverslag van het bestuur staat genoemd dat Sven Joustra zich bereid heeft gevonden om 
de functie van voorzitter waterpolocommissie op zich te nemen per november. Dit hoort niet in het 
jaarverslag 2014 – 2015 thuis, maar het verslag van volgend jaar.  
 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de jaarverslagen. 
 
 

5. Bardiensten 



  

 
Bas Witte, beheerder van het clubhuis, heeft aangegeven dat het lastig is het clubhuis op de 
huidige wijze open te houden. Het gaat met name om de bardiensten op de zaterdagen. Het 
bestuur wil graag een bardienstrooster per team invoeren naar analogie van de baddiensten.  
 
Vergadering vindt het op zich een goed idee, maar vraagt zich af of er ook over de mogelijke 
nadelen is nagedacht zoals beheer op spullen e.d.  Duidelijk is geworden dat er een potentiele 
kandidaat gevonden die een bardienstcommissie zou willen opzetten.  
 
De vergadering stemt in met het voorstel om te bezien of een verplicht bardienstrooster haalbaar is 
na de winterstop. 
 
 

6. Financiële verslaglegging 
 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren hebben we nu een positief saldo.  De werking van de 
contributieverhoging in 2014 is nu zichtbaar. Omdat in 2014 en 2015 de kosten verder stegen werd 
een verdere contributie verhoging per 1 juli 2015 ingevoerd. Het betreft dan met name de kosten 
voor badwater en lidmaatschap van de KNZB. Door een afname in leden, zal de 
contributieverhoging van 1 juli 2015 niet het verwachtte resultaat opleveren. 
 
Complimenten worden door de vergadering uitgesproken aan de sponsorcommissie.  
 
Financiële commissie: Jan Bijleveld / Rob Groot : hebben op 30 november 2015 op verzoek van 
het bestuur van ZV de Zaan de rekening en verantwoording over het verenigingsjaar 1 juli 2014 tot 
en met 30 juni 2015 steekproefsgewijs gecontroleerd. Wij hebben vastgesteld dat de financiële 
administratie correct en deskundig wordt gevoerd en we hebben het vermogen per 30 juni 2015 
kunnen vaststellen. We stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Daarnaast 
willen we complimenten uitbrengen naar onze penningmeester. 
 
 

6b. Vaststellen begroting 
 
Cijfers zijn gebaseerd op het huidige resultaat. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de 
begroting en deze wordt geaccordeerd. 
 

7. Nieuw contributiesysteem 
 
Het is nog niet gelukt om een nieuw contributiesysteem voor te leggen aan de vergadering 
vanavond. 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftreden/benoeming bestuursleden 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: 

- Tamara Koenders 

 
Voorstel tot benoemen van: 

- Sven Joustra als voorzitter van de waterpolocommissie 

 
Aftredend en herkiesbaar:  

- Lex de Jong 

 



  

8b Benoeming commissies 
 
De vergadering wordt gevraagd de commissie Forzaan te benoemen. Forzaan is een 
supportersvereniging. Er wordt gevraagd of er een beleid is. Het bestuur heeft kennis genomen van 
de plannen en doelstellingen. De vergadering stemt in met de benoeming van Forzaan. 
 

9. Vacatures 
 
Het bestuur is op zoek naar een secretaris voor het bestuur. 
 

10. Jubilarissen 
 
- Carla Walst (60) 
- Erna van der Haar – Bonte (50) (afwezig) 
- A.J. Bilderbeek-Koele (50) (afwezig) 
- Rex Everhard (40) (Afwezig) 
- Tineke Scheepbouwer-Van Velthuyzen (50) 
- Aad Boon (50) (afwezig) 
- Loes Bijleveld (60) 
- Renee Bergers – Gelderman (50) (afwezig) 
- Tim de Jong (40) (afwezig) 
- Louis Galje (40) 
- Jeroen Bakker (40) 
- Ingrid Schoen (40) 
-            Henny Kreling (40) (afwezig) 
 
 

11. Rondvraag 
 
Nel Abcouwer: Heeft de zwem/polo-commissie een calamiteitenplan? René van Zijl heeft een 
toezichtplan geschreven. Er ligt een format die gebruikt kan worden voor andere afdelingen. 
 
Mariette Kok: De sponsorborden in het zwembad is vol. Is het mogelijk dat er een tweede rij bij 
komt? Een optie is om nog extra borden erboven te plaatsen. Binnenkort zal het sportbedrijf 
hierover worden benaderd. 
 
Lex de Jong: ik wil jullie bedanken voor jullie komst, maar de opkomst is dramatisch gelet op het 
feit dat we 1000 + leden hebben. Ik wil de vergadering vragen of jullie ideeën hebben hoe we de 
opkomst kunnen verbeteren. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om meer herinneringen te 
sturen en wellicht promotie via Facebook. Ook het uitnodigen van sprekers kan de opkomst 
mogelijk verbeteren. Als jullie suggesties hebben, houdt het bestuur zich aanbevolen. 
 
Ton Stam: ik wil het bestuur bedanken. Ik wil ook graag extra aandacht voor Bas Witte gelet op zijn 
rol in het clubhuis. 
 
 

12. Sluiting van de vergadering 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.24 uur. 
 
 
 

 


