Verslag ALGEMENE LEDEN VERGADERING d.d. 23-11-2017
Het bestuur van ZV de Zaan bestaat in het jaar 2017 uit:
Lex de Jong- voorzitter
Harry van Meerendonk- penningmeester
René van Zijl- Wedstrijdzwemmen (tot 1-7-2017)
Michel Jasper- BZP/ recreantenzwemmen (na 1-7-2017 voorzitter wedstrijdzwemmen)
Jeroen Vos- Synchroonzwemmen
Judith Abcouwer-Bakker- elementair zwemmen
Ingrid Mentink (ad interim vanaf 1-1-2017))- waterpolo
1 Opening door de voorzitter (20.10u)
• De voorzitter vraagt allereerst een moment van stilte voor de leden die ons
afgelopen jaar zijn ontvallen: Willem Riet, Marcel Ooteman, Dirk Krijt, Jan Hoorn,
Jacob Hoogesteger.
• Lex opent de vergadering met een speech waarin hij memoreert aan het feit dat ZV
de Zaan inmiddels 5 jaar bestaat. We zijn een bloeiende en grote vereniging waar
veel leden zich thuis voelen. De fusie van voorheen aparte verenigingen is bijzonder
goed verlopen.
• Bestuurlijk en op organisatie niveau zijn er echter wel uitdagingen. Het bestuur
krimpt en vacatures kunnen niet worden ingevuld. Zo is er inmiddels al langer dan
een jaar een vacature secretaris en een vacature voorzitter waterpolocommissie.
Inmiddels is er ook een vacature voorzitter recreatief/basiszwemplan.
• Het clubhuis is een andere issue. Het huidige clubhuis is verlieslatend en activiteiten
zijn tot een minimum gedaald, nu zijn er eigenlijk nauwelijks inkomsten en alleen
maar uitgaven voor het clubhuis. Wij zijn op zoek naar alternatieven en er lopen
gesprekken.
• Lex geeft aan dat komend jaar zijn laatste jaar wordt als voorzitter. Volgend jaar is
hij aftredend en zal zich niet herkiesbaar stellen. Zijn besluit is tweeledig. “Ik merkt
dat ik minder energie krijgen mijn rol en ik vind dat deze functie ook een maximale
termijn hebben. Het wordt tijd voor nieuw elan”.
• 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: Silvia Abcouwer/ Oscar Bout/ Marieke Vos-Hardonk/ Claudia Jaring/ Jan en
Loes Bijleveld/ Jeroen Bakker/ Johan Riet/ Cees Nugter/ Linda Mars/ Cees Buur/ Linda
Rijlaarsdam

•

Voorzitter, voorzitters van commissies en penningmeester stellen zich kort voor aan
de vergadering.

3 Jubilarissen
• Dit jaar hebben we 19 jubilarissen. Daarvan hebben 5 aangegeven dat ze een
huldiging tijdens de ALV op prijs stellen. Lex deelt de oorkondes en de bloemen uit.
• De volledige lijst van jubilarissen wordt als bijlage in het verslag opgenomen.
4

Benoeming leden van verdienste
• Het bestuur vraagt instemming met de benoeming van Norrie van Heeswijk, René
van Zijl en Rob Swerissen als leden van verdienste.
• Norrie geeft al ongeveer 40 jaar zwemles, doet de kassadienst op dinsdag en
verzorgt de kassadienst bij het afzwemmen.
• Rob is voorzitter sponsorcommissie en zorgt dagelijks voor contact met sponsors
van ZV de Zaan. Een flinke klus.
• René is al ongeveer 20 jaar voorzitter van de zwemcommissie (geweest) eerst ten
tijde van de startgemeenschap tussen Alliance- ZWV-Nereus en de Ham; na de fusie
van ZV de Zaan.
De aanwezige leden stemmen in met deze benoeming en eren hen met een applaus
voor al het werk dat zij voor de vereniging hebben verzet.

5

Vrijwilligersbeker
• Ivar van den Dobbelsteen wordt voorgedragen om de vrijwilligersbeker te
ontvangen. Al jarenlang is Ivar trainer en coach van diverse jeugdteams waterpolo.
De leden stemmen in met deze benoeming en geven Ivar een applaus als
waardering voor zijn werk.

6 Notulen van de Algemene Vergadering van 24-11-2016
• Opmerkingen: geen. Notulen worden vastgesteld.
7 Jaarverslagen commissies
• Geen opmerkingen over de jaarverslagen van bestuur, elementair, synchroon,
BZP/recreanten, wedstrijdzwemmen, waterpolo en Forzaan
8 Financiële verslaglegging
• Harry benadrukt dat het stilleggen van het gebruik van het clubhuis financieel zwaar
weegt. Sluiting is kost veel geld. Bardienst moet kosten opvangen. Vorig jaar wel
veel kosten (kachel/ inbraak). Contributieverhoging vanaf januari om deze kosten te
verminderen wil Harry eigenlijk niet.
• Als vereniging zijn we in gesprek met de Slag, om in het weekend bardienst te
kunnen draaien om toch inkomsten te genereren. Manuel Mentink- onze
vertegenwoordiger naar de gemeente- geeft een korte toelichting over het traject
dat is ingezet. Het traject kan over enkele weken gereed zijn, maar dit is nog erg
onzeker.
• Betaling van de contributies is soms nog problematisch. Vanuit de gemeente is er
Meedoen Zaanstad voor minder bedeelden. MZ betaalt automatisch de
verschuldigde contributie. Dit is voor de vereniging een zorg minder.
• Echter, de hoeveelheid inschrijvingen voor leszwemmen is verminderd door de
lange wachtlijst. Nel Abcouwer vraagt om tijdelijke stopzetting van inschrijvingen
voor de dinsdag en alleen inschrijvingen voor de vrijdag in de Zaangolf.

•

•

Harry zal aan Hanny Stam die de penningmeester is van wedstrijdzwemmen vragen
of ze de sponsorinkomsten door wil geven aan de zwemcommissie. Daarnaast is het
financiële gedeelte van wedstrijdzwemmen nu nog ondergebracht in een aparte
balans. Per 1-7-2018 gaat alles geheel over naar de algemene balans van zv de zaan.
Uit de discussie blijkt dat transparantie in de vereniging nog beter kan.
Harry sluit af met de mededeling dat hij voor aankomend(half) jaar niet de
contributies wil verhogen, maar dat we er waarschijnlijk per 1 juli 2018 niet aan
ontkomen.

9 Verslag controle kascommissie
Rob de Groot leest de conclusie van het verslag voor en stelt voor de penningmeester
decharge te verlenen. De vergadering stemt in met applaus.
10 Benoeming nieuwe kascommissie
Rob de Groot en Paula Nooij willen volgend jaar de kascommissie invullen; René van Zijl
is de reserve.
---- PAUZE---9

Vaststelling van de jaarlijkse contributie voor het komende kalenderjaar
De KNZB verhoogt zijn afdrachten ieder jaar per 1 januari, evenals het zwembad. In
april/ mei zal, als dat nodig is, een nieuwe ALV uitgeschreven worden om de contributie
te verhogen. Idee is om een voorstel te maken om de prijsstijgingen van contributie
KNZB en badwater te indexeren zodat we niet ieder jaar de ALV om toestemming te
vragen.

10

Vaststelling van de begroting
Gevraagd wordt om meer transparantie van de begroting van de verschillende
afdelingen.

11

Vacatures
Het bestuur is op zoek naar:
Secretaris
Voorzitter waterpolo commissie
Voorzitter Basis Zwem Plan
Lex doet een dringend beroep aan eenieder die aanwezig is om in zijn/haar netwerk te
kijken of ze iemand kennen die een vacature willen vervullen.
Mariette Kok vraagt of er niet een registratie kan komen van wat iedereen doet en wat
ouders van kinderen doen, zodat we weten wat we aan mensen kunnen vragen.

12

Aftredende bestuursleden
Judith Abcouwer (herkiesbaar)
Harry van Meerendonk (herkiesbaar)
Ciska van der Steen wil Harry wel helpen met zijn penningmeesterschap. Samen met
Lex gaan ze in gesprek over de (toekomstige) indeling van het penningmeesterschap.
De vergadering stemt in met de herbenoemingen van Judith en Harry.

13

Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de leden.

14

Sluiting van de vergadering
Mariette Kok vervult de rol van Ton Stam en vraagt om applaus voor het bestuur. De
voorzitter sluit de vergadering om 22.15u

Bijlage 1: Jubilarissen ZV de Zaan 23 november 2017
60 jaar
Klaas Staal
50 jaar
Jolanda Stam-Velzeboer
Paula Nooij
Dirk Bosman
40 jaar
Jan Riteco
A. Schoen-Takken
Johan Riet
Dico van de Water
Ruud Keinemans
Arnold Scheepbouwer
Cees Nugter
Linda Mars
25 jaar
Tessa Dijkman
Jennifer de Koord
Ramon van Langelaar
Cees Buur
Linda Rijlaarsdam
Remco de Ruiter
Martin Pot

Bijlage 2: Presentielijst Leden ALV 23-11-2017
Rob de Groot
Ank van Meerendonk
Ivar van den Dobbelsteen
Bas Hokke
Dirk Bosman
Bjorn de Goede
Jettie Geenen
Manuel Mentink
Erwin Moerbeek
Margriet Tuijp
Ciska van der Steen
Sandra Reek
Nel Abcouwer
Liesbeth Akkerman
Agnes Laan
Joyce den Hartog
Sandra Schoen
Ingrid Schoen
Celine Vitalis
Martin Pot
Mariette Kok
Paula Nooij
Jan Riteco
Bestuursleden:
Lex de Jong
Harry van Meerendonk
Michel Jasper
Jeroen Vos
Judith Abcouwer

