AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING d.d. 24-11-2016
Het bestuur van ZV de Zaan bestaat in het jaar 2016 uit:
Lex de Jong- voorzitter
Harry van Meerendonk- penningmeester
René van Zijl- Wedstrijdzwemmen
Michel Jasper- BZP/ recreantenzwemmen
Jeroen Vos- Synchroonzwemmen
Judith Abcouwer-Bakker- elementair zwemmen
Sven Joustra (afgetreden juli 2016)- waterpolo
1 Opening door de voorzitter (20.10u)
• De voorzitter- Lex de Jong- vraagt eerst een moment van stilte voor de leden die
ons afgelopen jaar zijn ontvallen: Mevrouw Bilderbeek en meneer Boll.
• Lex opent de vergadering met een speech, waarin hij zijn zorgen uitdraagt over het
niet kunnen invullen van de vacatures secretaris (al 1 jaar vacant) en voorzitter
waterpolocommissie (half jaar vacant). Mocht het zo zijn dat deze vacatures niet
voor 1 maart kunnen worden ingevuld, dan moeten we denken aan een betaalde
secretaris die we inhuren tijdens vergaderingen. Dit zal zorgen voor een verhoging
van de contributie. Toekomst zwembaden geen nieuws, sporthal de Vang is
gesloopt, maar of er renovatie van de Slag of nieuwbouw komt is nog onduidelijk.
• Verandering ALV structuur- van 2 keer per jaar naar alleen een einde jaar
vergadering. Daardoor zijn er nu veel jubilarissen, die niet allemaal persoonlijk
kunnen worden toegesproken.
2 Mededelingen en aan de Algemene Vergadering gerichte stukken.
• Afberichten van: zie lijst
• Asta Schippers komt met een voordracht voor de vrijwilligersprijs. Echter, dit jaar
heeft het bestuur deze al aan iemand anders toegekend.
• Voorzitter, voorzitters van commissies en penningmeester stellen zich kort voor aan
de vergadering.
3 Notulen van de Algemene Vergadering van 03-12-2015
• Opmerkingen: geen. Notulen worden vastgesteld.
4 Jaarverslagen commissies
• Opmerkingen: geen voor jaarverslagen van bestuur, elementair, synchroon,
BZP/recreanten, wedstrijdzwemmen, waterpolo en Forzaan

•

Sponsorcommissie: Nel Abcouwer: namen van de commissieleden zijn zonder
achternaam- Voorzitter noemt de achternamen- en zegt toe dat het verslag wordt
aangepast met achternamen.

5 Financiële verslaglegging
• toelichting Harry van Meerendonk op het jaarverslag van de penningmeester. Harry
geeft toelichting op alle commissies en inkomsten-uitgaven waarbij gemiddeld
wordt. Verlies van de vereniging uit de beginjaren is nu omgezet in een klein
positief saldo. Contributieverhoging (per januari en juli) moet de begroting qua
uitgaven dekken. Harry hoopt op instemming van de vergadering.
Opmerkingen: Eddy van Leeuwen
• balans post crediteuren is heel hoog, welke zijn dat en kunnen die morgen betaald
worden? Penningmeester: Nee. Vb. KNZB kosten worden 50-50 verdeeld over het
jaar. In praktijk zijn er geen problemen om de rekeningen te betalen.
Sponsorcommissie
• Hoe komen we aan de waarde van het clubhuis? Penningmeester: Waarde staat
sinds fusiedatum 1-7-2013 vast. Waarde komt van een taxatie. We hebben alleen
het clubhuis, de grond is van de gemeente. Dit is ons enige eigen vermogen. Grond
heeft een sportbestemming en we kunnen niet zomaar uit het clubhuis gezet
worden.
• Is het mogelijk een specificatie per discipline te kunnen zien? Penningmeester: Dat
kan, maar de vereniging draait op solidariteit. Sommige afdelingen draaien met wat
verlies en andere met wat winst. De penningmeester doet alle contributies op één
grote hoop. Waterpolo en wedstrijdzwemmen hebben veel contributie-inkomsten,
maar hebben ook grote uitgaven. Synchroon komt tekort- kleine afdeling. BZP heeft
winst, net als elementair.
• Vanuit afvaardiging wedstrijdzwemmen worden vragen gesteld met betrekking tot
de kosten van de trainers. Penningmeester: Waterpolotrainers worden volledig
betaald uit sponsoring, bij wedstrijdwemmen niet- een groot deel van de inkomsten
komt voort uit positief saldo van BZP.
Inschrijfkosten van waterpoloteams zijn veel hoger dan wedstrijdzwemmen, terwijl
die ook nog zelf kosten van wedstrijden die buiten directe competitie worden
gezwommen. Voorzitter: alle competities worden betaald vanuit de contributies.
Edwin Moerbeek: sponsorcommissie van wedstrijdzwemmen wordt in veel acties
niet betrokken. Sandra Swerissen: Die sponsorcommissie ontstond vanuit
waterpolobehoeften en de omslag moet nog komen. Saskia Aan: Forzaan is bij
oprichting naar alle commissies toegegaan, om te vragen of die wilden meedoen.
Ton Stam doet een handreiking naar Erwin om meer samen te werken.
• Bas Hokke: marges van verkoop in het clubhuis zijn te klein en prijzen moeten
worden verhoogd. Heeft dit geen negatief effect? Rob de Groot: Prijzen zijn gelijk
gebleven, alleen hebben we nu ook speciaal bier dat wat extra kost. Voorzitterclubhuis mag van het bestuur best wat extra geld kosten, maar niet zoveel als het
was na de fusie. Sluiting was nabij. Nieuwe initiatieven hebben weer wat loop in het
clubhuis gebracht. Bas Witte heeft zijn functie als beheerder neergelegd, Claudia
Jaring, Sven Joustra, Fabian Brongers en Sander Vet hebben die functie
overgenomen. Een directe doorgang vanuit het zwembad kan er helaas niet komen,
omdat er door een gedeelte ‘nat’ gelopen moet worden.

We hebben contact met Irma Vermeer van SSZ of we een ander gebouw dichterbij
(= op het terrein van de Vang) mogen bouwen. Dit zou veel gunstiger zijn voor de
Zaan. De Slag zit echter niet te wachten op concurrentie voor de Voltreffer.
6 Verslag controle kascommissie
• Tijdens de vorige ALV was er vergeten een nieuwe kascommissie te benoemen.
• Nu zijn tussentijds Paul en Nel de Haan als de leden van de kascommissie benoemd.
Zij geven hun goedkeuring aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden van
het afgelopen jaar en vragen de leden om instemming.
• De leden geven Harry een welverdiend applaus.
7 Benoeming nieuwe kascommissie
Voor het boekjaar 2017-2018 nemen zitting in de kascommissie: Paul de Haan, Rob de
Groot. Reserve: Hanny Stam-Ultee. Voorzitter bedankt de leden voor hun toezegging.
8 vaststelling van de jaarlijkse contributie voor het komende kalenderjaar
• Voorstel voor nieuwe contributie hebben de aanwezigen kunnen pakken.
• Het bestuur van de Zaan meent niet zonder een contributieverhoging te kunnen.
Oorzaken hiervoor zijn de verhoogde prijzen van de KNZB en Stichting Zaanse
Zwembaden en de toename in afgenomen uren badwater. Tevens is de inflatie in
de prijsverhoging meegenomen.
• Eerste kolom verhoging per 1-1-2017, tweede kolom 1-7-2017. Penningmeester
vraagt toestemming om beide verhogingen (2-3 euro per keer) te kunnen
doorvoeren.
• Daarnaast worden de toeslagen voor de extra trainingen (3-4 keer en 5-6 keer)
verhoogd. Erwin Moerbeek: is de toeslag (verhoging) niet te weinig? Bestuur is van
mening dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven. We willen breedteen topsport mogelijk maken. Topsporters moeten wat extra betalen, maar we
kunnen ze niet onevenredig belasten omdat zij topsport willen bedrijven. Een vraag
of de meertrainingen niet nog meer kunnen worden uitgesplitst, wordt door de
penningmeester afgewezen, omdat er dan heel veel kleine subgroepen ontstaan.
• Door een opmerking van Sandra Swerissen stelt de penningmeester voor in
stemming te brengen de juli prijzen direct per januari door te voeren.
• Verhoging van de basiscontributie wordt aangenomen zoals door het bestuur wordt
voorgesteld.
• Verhoging van de meertrainingen met prijzen zoals per juli zijn voorgesteld, worden
unaniem per 1 januari ingevoerd.
• Nel Abcouwer: inschrijfkosten zijn ook nog nooit verhoogd. Kan daar ook niet wat
bij? Bestuur hakt meteen de knoop door om te verhogen naar 17,50.
9 vaststelling van de begroting
•

Penningmeester past de begroting aan, aan de zojuist voorgestelde
contributieaanpassingen.

---PAUZE--10 Vaststellen huishoudelijk regelement en tuchtreglement
•

•

•
•
•
•

Paul de Haan komt tijdens de pauze met de opmerking dat de statuten niet op de
website zijn geplaatst. Nu kan men niet zien of het huishoudelijk regelement strijdig
is met de statuten. De voorzitter geeft aan dat degene die het huishoudelijk
regelement heeft opgezet in de zaal zit en die kan beamen dat deze niet
tegenstrijdig zijn.
Bas Hokke: moet het VOG ook in het huishoudelijk regelement worden
opgenomen? Paul de Haan: dit is opgelegd door derden en hoort er derhalve niet in
thuis.
Leden worden geïnformeerd over het door het bestuur opgelegde bedrag van
verlies van zwemles kaart.
Voorzitter bedankt Jan Bijleveld voor zijn inspanningen om het huishoudelijk
regelement op te zetten. Hij krijgt applaus van de vergadering.
Bestuur en leden stellen het huishoudelijk regelement vast
Voorzitter stelt voor het tuchtreglement te accorderen, zonder dat er een complete
commissie aanhangt. De vergadering stemt toe. Toepassing van dit reglement zou
een zeldzaamheid moeten zijn…. Twee leden van beroep worden benoemd: Saskia
Aan, Nel de Haan, een derde lid wordt gezocht. Dit moet eigenlijk iemand zijn die
een juridische achtergrond heeft.

11 Vacatures
• Het bestuur is dringend op zoek naar een secretaris. Dit is een heel belangrijke taak.
Judith Abcouwer is gelukkig bereid om het verslag te maken.
• Ook zoekt het bestuur een voorzitter voor de waterpolocommissie. Nu is Ingrid
Mentink-Schoen ad interim bij het bestuur aangeschoven. Maar een echte
voorzitter is een groot gemis. René van Zijl vraagt of er iemand hiervoor een
oplossing heeft. Hans Stam: klein dagelijks bestuur (3 personen) die eens in de twee
weken vergadert en dan een voorzitter van een commissie uitnodigt om aan te
schuiven. Michel Jasper: hierover hebben we als bestuur nagedacht. Maar we
willen de feedback van de afdelingen vaak genoeg horen en we willen meer
saamhorigheid binnen de afdelingen.
• Het bestuur doet een klemmend verzoek op de aanwezigen om met ons mee te
denken hoe we deze vacatures kunnen invullen.
• Ook gaat het bestuur nogmaals nadenken over de structuur van het bestuur. Hans
Stam vragen we een clubje van wijze mensen te formeren om te zoeken naar een
optimale bestuursstructuur.
12 Aftredende bestuursleden
Michel Jasper (BZP/ recreanten) en Jeroen Vos (synchroonzwemmen) zijn aftredend en
herkiesbaar. Tijdens deze ALV geven de leden deze bestuursleden toestemming om
door te gaan met hun werkzaamheden.

13 Benoeming ereleden/ leden van verdienste
• Het bestuur vraagt instemming voor de benoeming van Hanny Stam-Ultee tot
erelid. Hanny (20 jaar lid) heeft jarenlang de afdeling wedstijdzwemmen gediend als
wedstrijdsecretaris, tijdwaarnemer, penningmeester van de zwemcommissie en
vertegenwoordiger in het bestuur van (voorlopers van) zv de Zaan en in het
regiobestuur.
• De aanwezige leden stemmen in met deze benoeming en eren Hanny met een
applaus voor al het werk dat zij voor de vereniging heeft verzet.
14 Jubilarissen
• In het verleden (tot en met 2015) hadden we twee keer per jaar ALV. Tijdens de ALV
van juni werden dan de leden die 25 jaar lid waren gehuldigd en tijdens de ALV van
december de leden die 40, 50, 60, 70 en 80 jaar lid waren.
• Echter door de geringe opkomst is de ALV van juni van de agenda gehaald. Deze
ALV was niet per sé noodzakelijk volgens de statuten, maar kost het bestuur wel
werk om voor te bereiden.
• Dit jaar hebben we veel jubilarissen. We gaan daarom de jubilarissen niet meer
allemaal persoonlijk toespreken. Wat ook anders is, is dat de jubilarissen moeten
aangeven dat ze komen op de ALV om gehuldigd te worden. Zo weten we zeker dat
we niet onnodige kosten maken aan bloemen.
• Van de 33 jubilarissen hebben 13 aangegeven dat ze een huldiging tijdens de ALV
op prijs stellen. Lex deelt de oorkondes en de bloemen uit.
15 Vrijwilligersbeker
• Jaap Raaijer wordt voorgedragen om de vrijwilligersbeker te ontvangen. Al
jarenlang is Jaap scheidsrechter bij het wedstrijdzwemmen. De leden stemmen in
met deze benoeming en geven Jaap een applaus als waardering voor zijn werk.
• Het bestuur wil graag een officieel tintje geven aan het beëindigen van Paul de
Haan’s jarenlange inzet voor de elementaire commissie. Hiervoor krijgt hij bloemen
en een applaus.
16 Rondvraag
• Rob de Groot: als penningmeester van de Binding wil ik aan de commissies vragen
om wanneer ze het clubhuis gebruiken voor een vergadering dat ze dan op de lijst
aangeven wat er is genuttigd. Gebruik van de Binding aanvragen via mail
Binding@zvdezaan.nl Claudia Jaring en Rob de Groot kunnen ook de kachel op
afstand bedienen!
• Ton Stam vraagt een groot applaus voor het bestuur om hen te bedanken voor hun
inspanningen voor onze vereniging.
17 Sluiting van de vergadering om 22.15 u

