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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van 

Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda 
 
Welke vergadering is gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in “De Batavier” te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Aanwezig:  Bestuur: Christian Koedam (voorzitter), Iris Barendregt (1e secretaris en 

notuliste), Linda de Groot (2e secretaris), Rob van Doorn (ledensecretaris), Cock 
Vroegop (coördinator sponsor- en communicatiecommissie), Erik van Leeuwen 
(coördinator waterpolocommissie) en Leo Goedegebuure (algemeen 
bestuurslid);  
Leden: 7 leden. 

Afwezig (met kennisgeving):  Bestuur: Stefan Roeloffs (penningmeester) en Chris Hagebeek (coördinator 
zwemcommissie); 

   Leden: 4 leden. 
 
1. Opening:  

Om 20:00 opent Christian Koedam de algemene ledenvergadering en deelt mede dat Van Vliet 
Automobielbedrijven B.V. vanmiddag het sponsorcontract heeft ondertekend voor de komende 3 jaar. 
 

2. Vaststelling agenda: 
De voorzitter vraagt of er wijzigingen of aanvullingen op de voorgestelde agenda zijn. Eric Smits wil 
vragen of er een wachtlijst voor Barracuda is. Deze vraag kan bij de rondvraag aan de orde komen. 
Verder zijn er geen wijzigingen of aanvullingen. 
 

3. Vaststelling notulen vorige vergaderingen (d.d. 21 maart en 9 mei 2007): 
21 maart 2007: notulen zijn vastgesteld, geen wijzigingen. 
9 mei 2007: notulen zijn vastgesteld, geen wijzigingen. 
 

4. Aftreden van bestuursleden en herkiesbaarstelling (per 1 januari 2008): 
De aftredende bestuursleden per 1 januari 2008 zijn:  
Christian Koedam (voorzitter); 
Chris Hagebeek (coördinator zwemcommissie); en 
Leo Goedegebuure (algemeen bestuurslid). 
Zowel de voorzitter als het algemeen bestuurslid zullen zich herkiesbaar stellen. De coördinator van 
de zwemcommissie niet. De voorzitter en het algemeen bestuurslid zullen in de volgende algemene 
ledenvergadering formeel en met terugwerkende kracht benoemd worden.  
Op voordracht van de zwemcommissie kan de algemene ledenvergadering een nieuwe coördinator 
van de zwemcommissie zonodig kiezen en formeel benoemen. Er wordt gevraagd hoe de herkiezing 
in elkaar zit. Het voorzitterschap kan ook op toerbeurt, maar er moet wel een formele voorzitter zijn.  
 

5. Mededelingen:  
De voorzitter had al meegedeeld dat er een nieuw sponsorcontract is ondertekend met Van Vliet. 
 
40 jarig bestaan 
Leo Goedegebuure geeft uitleg over het 40 jarig bestaan van Van Vliet-Barracuda en de daarbij 
behorende plannen voor een verenigingsfeest. Naast Leo Goedegebuure zitten twee leden in de 
commissie: Emiel Ghali vertegenwoordigt de zwemafdeling en Rianne Hensen de waterpoloafdeling. 
Er is reeds over en weer gemaild en er is een waslijst aan ideeën. Een idee voor de datum van het feest 
is 26 februari 2010 (dit is op een vrijdag). Over de invulling wordt nog gediscussieerd. Er wordt 
opgemerkt dat het ook nog in de voorjaarsvakantie kan vallen. Dit kunnen we echter nog niet 
weten/controleren. Er zal wel verder over worden nagedacht. Rianne Hensen zal niet altijd mee 
kunnen doen wegens privé-omstandigheden, waardoor er dus nog iemand van de waterpolo wordt 
gezocht.  Er wordt nagedacht over een locatie, waarschijnlijk een commerciële instantie. Er wordt 
opgemerkt dat de scouting niet duur hoeft te zijn. Er wordt nagedacht over een soort reünie en er 
wordt gekeken welke oud-bestuursleden gevraagd kunnen worden. Er wordt opgemerkt dat Joke 
Both waarschijnlijk wel wat namen zal weten. Er kan ook in de oude ledenadministratie gekeken 
worden. Leo Goedegebuure heeft ook al met Ted Verbeek (KNZB) gesproken (oud-badmeester van het 
Polderbad en heeft gewaterpoloëd bij de vereniging). Er wordt gezegd dat er iets in het water 
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georganiseerd kan worden. Leo Goedegebuure zegt dat er nagedacht wordt over een waterpolo- en 
een zwemtoernooi. 
 
BHV 
Leo Goedegebuure is nog steeds coördinator, hij wil hiermee stoppen, maar er is geen vervanger. Er is 
in het voorjaar met het Polderbad gesproken over een oefening aan het begin van het seizoen. Er is 
ook met de gemeente gesproken. Het Polderbad heeft er echter nog niets aan gedaan. De oefening 
die we hebben gehouden ging wel goed. 
 

6. Financiële situatie: 
Debiteuren 
De penningmeester is afwezig wegens een vakantie, maar de voorzitter deelt mee dat er afgelopen 
zomer een juridische procedure tegen een lid is geweest die niet wilde betalen. Deze zaak is 
gewonnen door Van Vliet-Barracuda. Het bestuur wil hiermee duidelijk maken dat als leden niet 
betalen we dus echt naar de rechter kunnen gaan. De rechter stond hier voor open en heeft de 
vorderingen toegewezen. Het lid had mondeling opgezegd en moest dat schriftelijk doen. Er liggen 
nu nog twee vorderingen bij de gerechtsdeurwaarder. 
 
Begroting 
De begroting voor 2009 wordt bij de volgende algemene ledenvergadering besproken, maar de 
subsidieaanvraag voor 2008 ligt al bij de gemeente. Het overschot op de jaarrekening over 2006 moet 
de vereniging terugbetalen aan de gemeente. De tarieven gaan stijgen, voor het zwemmen gaat de 
huur van het polderbad 27% omhoog. Er wordt gevraagd of dat zomaar mag. Het Polderbad geeft aan 
dat de tarieven stijgen, maar dat deze prijsstijging nog goed moet worden goedgekeurd door de 
gemeente. Het is een eenzijdige vaststelling. Dit is bovendien door ons aangekaard bij de wethouder. 
Er wordt gevraagd of de contributie daardoor ook omhoog gaat. Er wordt geantwoord dat alleen de 
wedstrijden duurder worden. We moeten aansluiten op andere activiteiten in het Polderbad die voor 
de wedstrijden zijn ingepland, of dat nu een wedstrijd of een training is. De vraag blijft waarom het 
tarief omhoog gaat? Dit zal aanhangig worden gemaakt in het gesprek met de gemeente en het 
Polderbad. 
 
Contributie 2008 
Het voorstel voor de contributie 2008 wordt bij afwezigheid van de penningmeester door de 
voorzitter gepresenteerd. Uitgangspunt is dat het basistarief niet te hoog wordt, omdat dit nieuwe 
leden kan afschrikken. Met de voorgestelde verhoging komt de vereniging precies uit op de begroting 
van vorig jaar.  
Voorstel: 

               tarief 2007       tarief 2008 

       

A Basis contributie  242  245 1,2% 

B Inschrijfgeld  17  17 0,0% 

C Zwemmen plus  38  42 10,5% 

D Toeslag selectie  50  55 10,0% 

E Duo toeslag  50  55 10,0% 

F Waterpolo heren  60  70 16,7% 

G Waterpolo dames  38  42 10,5% 

H Basis contributie automatische incasso  228  232 1,8% 

       

maximale contributie Duo en Waterpolo heren  352  370 5,1% 

 Selectie   292  300 2,7% 

 Plus/waterpolo dames  280  287 2,5% 

       

automatische incasso Duo en Waterpolo heren  338  357 5,6% 

 Selectie   278  287 3,2% 

 Plus/waterpolo dames  266  274 3,0% 
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Vragen / opmerkingen leden 
-Heidi Kommers : is er ook een maximum bedrag wat je aan contributie kwijt kunt zijn? Ja, maximaal 
370 euro. Als er via automatisch incasso wordt betaald, is de contributie iets lager dan wanneer je het 
overmaakt. Verschil met 2007: 1,2% tot maximaal 5,6% verhoging. 
-Simon Hofstede vraagt waarom de contributie wordt verhoogd. Er wordt geantwoord dat de kosten 
stijgen van de KNZB, het Polderbad en de Kring. 
-Peter Kriesch: het heeft ook te maken met het geld wat in kas zit, als er veel geld is dan komt er geen 
verhoging. Dit jaar is er bijna geen geld over, want het geld dat over is moet terug naar de gemeente. 
 
Er zijn geen bezwaren tegen het contributievoorstel dus wordt de contributie conform voorstel 
goedgekeurd en vastgesteld. 

 
7. Seizoensverslagen 2006/2007:  

Waterpolocommissie 
Erik van Leeuwen presenteert als coördinator van de waterpolocommissie het seizoensverslag 
2006/2007. Het gaat niet echt goed met de waterpoloafdeling. Na 6 á 7 goede jaren gaat het nu wat 
minder. Dit uit zich in verschillende aspecten: er is een terugval van het aantal leden en er zijn weinig 
helpende handen met alle gevolgen van dien. Belangrijk is de toekomst; hoe we verder moeten. Als 
we op deze manier doorgaan dan hebben we over een aantal jaar geen waterpoloafdeling meer. De 
wil om te waterpoloën is er wel. Er moeten wel mensen geworven worden en mensen die dat willen 
regelen. Er wordt gevraagd aan Erik van Leeuwen hoeveel leden er hebben opgezegd: het gaat om 
een bepaalde lichting van oudere zwemmers die stoppen. Er zijn te weinig jonge leden die zich 
aanmelden. De hele waterpoloafdeling steunt op 2 á 3 mensen, er zijn verder weinig mensen die 
willen helpen.  
 
Ideeën zijn er volgens Erik van Leeuwen genoeg, alleen te weinig mensen om ze uit te voeren en te 
regelen. Er kan niet gedelegeerd worden. Eric Smits vraagt waar het hem in zit. Is het alleen ons 
probleem of ook van andere verenigingen? Er moet snel wat gebeuren. Er moet mensen persoonlijk 
benaderd worden, niet per brief. Peter Kriesch geeft aan dat de enige oplossing is om mensen 
persoonlijk te benaderen, mailtjes hebben weinig zin. Per vereniging wordt het probleem verschillend 
opgelost. Een contributieverhoging voor mensen die niet willen helpen, zal geen zin hebben. De vraag 
is dan ook wat voor vrijwilliger je daarvoor terug krijgt. Erik van Leeuwen wil nog op de samenvatting 
wijzen: samenwerking met andere vereniging. Dat staat op korte termijn op de agenda, ook de 
Moordrechtse Zwem- en Poloclub Orka ‘97 heeft wat structurele problemen. Binnen nu en twee 
maanden komt er een gesprek om kaders uiteen te zetten voor een samenwerking tussen de 
waterpoloafdelingen van Van Vliet-Barracuda en Orka ‘97. 
 
Komende tijd worden vanuit de gemeente i.s.m. de sportverenigingen een aantal activiteiten 
georganiseerd. Deze activiteiten zijn gebundeld in de actie ‘Hart en Sport’ en de actie ‘Brains’.  Van 
Vliet-Barracuda doet hier ook aan mee. De waterpoloafdeling zal een waterpoloclinic organiseren. Die 
is een van de manieren waarop we kinderen enthousiast willen maken voor waterpolo. Overigens 
geldt hetzelfde voor wedstrijdzwemmen. 
 
Erik van Leeuwen geeft nog aan dat er ook wel goed nieuws is te melden. Er zijn nieuwe 
scheidsrechters bij de heren. Overigens doen de dames doen heel weinig, alleen spelen en gaan 
daarna weg. Het kampioenschap bij de heren geeft een goed beeld, ook is alles goed geregeld. 
Ouders moeten ook helpen. Ouders van jongere kinderen zijn wel bereikbaar, maar zodra ze ouder zijn 
gaat het niet meer. Er is een vicieuze cirkel waardoor er een nieuwe stimulans nodig is.  
De trainingstijden van waterpolo zijn niet altijd optimaal. Ook in de omgeving zijn goede faciliteiten 
schaars. Een nieuw zwembad kost tijd en geduld. De status van een nieuw zwembad: rustig. 
 
Zwemcommissie 
Chris Hagebeek (coördinator zwemcommissie) is niet aanwezig, waardoor een uitgebreide uitleg 
achterwege blijft. Het verslag is er wel, waardoor er toch nog een en ander kan worden uitgelegd.  
 
Er is een jongenstekort uit geboortejaar 1994-1996; er komen wel meisjes binnen. Er zijn flyers 
uitgedeeld bij de zwemclinic (zie hierover ‘Hart en sport’ en ‘Brains’). Ina van Beusekom geeft aan dat  
de badmintonvereniging een paar keer per jaar op zaterdag in het winkelcentrum De Reigerhof een 
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soort marktkraampje huurt om leden te werven. Kunnen we dit niet combineren met de waterpolo? 
Een standje geeft naamsbekendheid. Daarover zal nagedacht worden. 
 
Op woensdagmiddag is er door Van Vliet-Barracuda een zwemclinic gegeven. Er waren 17 kinderen 
aanwezig waarvan 6 van Van Vliet-Barracuda. Is een ledenwervingscommissie een optie? Voor die 
commissie zouden dan twee mensen nodig zijn: een voor de waterpoloafdeling en een voor de 
zwemafdeling. De vraag is of we wel ruimte hebben voor deze nieuwe leden en of de nieuwe leden 
moeten kunnen zwemmen. Er wordt aangegeven dat nieuwe leden minstens 2 diploma’s moeten 
hebben.  Eerst zal erover andere ledenwervingsacties worden nagedacht. 
 
Eric Smits vraagt of er een wachtlijst is en of er geen ledenstop moet komen? Dit is een taak voor 
zwemcommissie, maar het probleem ligt vooral bij het indelen van de banen. Hoe kan het zijn dat er 
iemand in een baan tussenkomt, terwijl anderen geen lid kunnen worden? De zwemcommissie heeft 
daar het laatste woord over. Vervolgens wordt er dan gevraagd wie er over de baanindeling beslist. 
Het antwoord is de trainers, na goedkeuring van de zwemcommissie. Er wordt opgemerkt dat de 
groep van Joke Both (baan 5) niet tevreden is over de baanindeling. Er wordt aangegeven dat de 
baanindeling wel is goedgekeurd en dat er geen commentaar bij de trainers is geweest. Bezwaren 
tegen de baanindeling kunnen persoonlijk gemeld worden bij de trainers. Officieel is er geen 
wachtlijst. Oudere mensen worden echter wel geweigerd, jongere zwemmers niet. Voor masters is er 
geen badwater. Er wordt gewezen op het feit dat mensen die bellen te horen krijgen dat Van Vliet-
Barracuda vol is, terwijl er wel nieuwe zwemmers in de masterbaan komen.  
 
Het verloop van Barracuda is groot: er zijn 38 nieuwe leden en er zijn er 30 vertrokken. De procedure 
van opzeggen moet op papier komen. De voorzitter zal contact opnemen met Chris Hagebeek over de 
aanmeldprocedure voor de zwemafdeling. De vraag is of we mensen die op een wachtlijst staan willen 
binden? Moeten we inschrijfgeld vragen als mensen op een wachtlijst staan? Wat is het verloop van 
baan 5? Staan daarom meer mensen op de lijst? Er is nu in ieder geval een redelijk vaste kern in baan 5. 

 
8. Rondvraag: 

-Simon Hofstede: Wat is de lange termijn planning van het bestuur? Er is nog niet over gesproken, 
aangezien we te maken hebben gehad met een interim-voorzitter en open vacatures. Binnenkort 
wordt dat besproken. We willen hoog in de B-competitie eindigen, niet in de A, omdat we daar op dit 
moment niet de mensen voor hebben. Je moet dan een heel goede aanwas krijgen. We gaan het er dit 
seizoen nog over hebben. We willen een brede vereniging zijn en toppers kansen bieden, maar ook 
iedereen kansen bieden.  
-Heidi Kommers: Wat is het bedrag dat uitgetrokken wordt voor medailles? Vorig jaar was dat 600 
euro, een vrij hoog bedrag, terwijl LAC zwemmers hun eigen medailles moesten betalen. De voorzitter 
legt deze vraag voor aan de penningmeester. 
-Leo Goedegebuure vindt het goed dat Emiel Ghali er is om de zwemmers te vertegenwoordiger.  
-Eric Smits geeft een suggestie voor een bestuursdiner. Leo Goedegebuure wijst op het feit dat er een 
vrijwilligersavond is georganiseerd.  
-Ina van Beusekom: Zijn er nieuwe t-shirts voor nieuwe leden? Daar wordt nog achteraan gegaan.  
-Christian Koedam geeft nog aan de heer Van Vliet bij de contractsondertekening heeft gezegd dat hij 
graag een keer bij een zwemwedstrijd zou willen komen kijken. Daarbij wordt de vraag gesteld 
waarom Van Vliet onze vereniging sponsort. In het verleden wilde Van Vliet iets doen voor de 
Nieuwerkerse gemeenschap. De gemeente heeft toen op onze vereniging gewezen. 

 
9. Sluiting: 

De voorzitter sluit om 21:33u de algemene ledenvergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. 
 

 


