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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van 
Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda 

 
Welke vergadering is gehouden op dinsdag 18 maart 2008 in “De Batavier” te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Aanwezig:  Bestuur: Stefan Roeloffs (penningmeester), Linda de Groot (2e secretaris), Cock 

Vroegop (coördinator sponsor- en communicatiecommissie), Erik van Leeuwen 
(coördinator waterpolocommissie) en Iris Barendregt (1e secretaris en notuliste); 
Leden: 10 leden. 

Afwezig (met kennisgeving):  Bestuur: Christian Koedam (voorzitter), Rob van Doorn (ledensecretaris), en Leo 
Goedegebuure (algemeen bestuurslid);  

 
1. Opening 
Stefan Roeloffs opent op 20:45u de vergadering, omdat Christian Koedam op reis is. Rob van Doorn is op 
cursus en Leo Goedegebuure is voor de kerk bij een bijeenkomst. 
 
2. Vaststelling agenda 
Eerst zal punt 8 (het jaarverslag) behandeld worden, daarna punt 7 (kascommissie). Verder wordt de agenda 
conform het voorstel vastgesteld. 
 
3. Vaststelling notulen ALV d.d. 30 oktober 2007 
Geen van de leden heeft de notulen bij zich, waardoor de notulen niet kunnen worden vastgesteld. Dit zal in 
de najaarsvergadering worden gedaan. 
 
4. Herkiesbaarstelling Christian Koedam als voorzitter (per 1 januari 2008) 
Christian Koedam is onlangs gekozen (mei 2007), maar doordat er een roulatiesysteem van herkiezing geld 
binnen het bestuur is hij alweer herkiesbaar. In principe geldt een functie voor een periode van 3 jaar. Deze 
herkiesbaarstelling is reeds in de ALV van oktober 2007 aangekondigd. Tegen de herkiesbaarstelling van 
Christian Koedam als voorzitter zijn geen bezwaren. Hij is hierbij herkozen. 
 
5. Herkiesbaarstelling Leo Goedegebuure als algemeen bestuurslid (per 1 januari 2008) 
Leo Goedegebuure is ook herkiesbaar. Deze herkiesbaarstelling is reeds in de ALV van oktober 2007 
aangekondigd. Tegen de herkiesbaarstelling van Leo Goedegeburre als algemeen bestuurslid zijn geen 
bezwaren. Hij is hierbij herkozen. 
 
6. Vacature coördinator zwemcommissie 
Deze vacature blijft openstaan. Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen.  
 
7. Jaarverslag 2007 
De jaarverslagen van de waterpolo- en zwemcommissie zijn al vastgesteld in de ALV van oktober 2007.  
 
Jaarverslag sponsor en communicatiecommissie 
Cock Vroegop leest een deel voor van het verslag:  
 

- Waterspetters: er zijn te weinig Waterspetters verschenen dit jaar. De Waterspetters zal opnieuw 
worden opgezet en gerestyled. Er zijn twee mensen die de nieuwe Waterspetters willen opzetten. In maart zal 
de nieuwe Waterspetters verschijnen, waarschijnlijk donderdag al. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe 
omslag. Er is inmiddels ook al contact geweest tussen Van Vliet en Z-Press.  
 

- Verlenging contract met Van Vliet: verder geen opmerkingen. 
 

- Huisstijl en logo: er wordt niet altijd op een gelijke manier gemaakt van de huisstijl en logo. Daarom 
zijn er richtlijnen opgesteld voor het gebruik het logo en de huisstijl. Peter Kriesch en Rob van Doorn zijn bezig 
met een startersboekje waarin deze richtlijnen worden uitgelegd.  
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Er wordt gevraagd of deze boekjes niet uitgedeeld kunnen worden aan de kinderen die diplomazwemmen. 
Flyers zouden ook een optie kunnen zijn. Er wordt ook opgemerkt dat boekjes uitdelen niet op prijs wordt 
gesteld door het Polderbad. Peter Kriesch merkt op dat er wel flyers kunnen worden gestopt in de tasjes bij het 
diplomazwemmen. Eventueel zou er op het scherm van het Polderbad informatie verstrekt kunnen worden. 
Elke vereniging zal dit waarschijnlijk mogen. 
Het contact met het Polderbad loopt steeds beter. Echter het werven van leden na het B diplomazwemmen 
wordt niet op prijs gesteld. Peter Kriesch merkt op dat er vanuit de zwemcommissie en het bestuur dezelfde 
dingen worden besproken met het Polderbad. Cock Vroegop geeft aan dat het Polderbad prijs stelt op kleine 
vergaderingen. Vanuit het oogpunt van de zwemcommissie is het handig om samen naar de vergaderingen te 
gaan. 
 
Er wordt ook opgemerkt dat er steeds meer mensen voor hun C diploma gaan. Geconcludeerd wordt dat het 
overleg met het bestuur, zwemcommissie en het Polderbad waarschijnlijk een handig moment zal zijn om het 
over ledenwerving te hebben.  
Ouders van kinderen die diplomazwemmen kunnen bijvoorbeeld een Waterspetters krijgen en gewezen 
worden op de website. Er wordt op gewezen dat het handig is om iets tastbaars te hebben, zeker omdat 
wedstrijdzwemmen iets heel anders is dan diplomazwemmen. 
Er wordt een kijkdag voorgesteld. Dat is een keer al gedaan, maar was geen succes. Er wordt gewezen op ‘Hart 
voor sport’ waar ook maar weinig mensen interesse hadden voor het zwemmen. 
Er wordt de vraag gesteld of het startersboekje niet elk jaar aan het begin van het seizoen in de Waterspetters 
kan worden gezet. Geantwoord wordt dat het ledenwerven de aandacht heeft van het bestuur en als 
agendapunt besproken zal worden.  
Er wordt bovendien gevraagd hoeveel ruimte er voor nieuwe kinderen is: ongeveer 20-30 kinderen. 
 

- Kledinglijn: 2 keer per seizoen komt er een bestelmoment voor nieuwe kleding. Er wordt gevraagd of 
er kleinere maat tas te bestellen is. Er wordt geantwoord dat deze ook besteld kan worden. 
 

- Internetsite: Linda de Groot en Esther Versteeg hebben hier invulling aan gegeven. Heidi Kommers 
geeft aan dat nieuwe leden moeite hebben met het vinden van algemene informatie. Bijvoorbeeld de 
contributie staat onduidelijk aangegeven, trainingstijden, enz. Er wordt opgemerkt dat er toch vrij weinig 
informatie op staat, alleen het wedstrijdzwemmen is redelijk vol. Er wordt opgewezen dat er ook voor de 
waterpolo elke week nieuwe informatie op komt. Het startersboekje zal uiteindelijk ook in een digitale versie 
op de site komen. Er wordt verteld dat er inderdaad aspirant-leden afhaken, omdat de informatie niet goed te 
vinden is. Uitbreiding is een punt van aandacht. Er wordt gezegd dat de site goed is en er goed uitziet, maar 
dat hij altijd beter kan. Er wordt al veel gekeken zowel bij het zwemmen als de waterpolo. Zeker Swimtrack is 
een heel goed programma. 
 
Jaarverslag secretaris 
 
Geen opmerkingen. 
 
Jaarverslag penningmeester 
Over 2007 is er een relatief groot verlies geweest. Dat is voor een groot gedeelte veroorzaakt doordat de 
subsidie voor een deel ingeleverd moest worden bij de gemeente. Zonder de inlevering was er namelijk een 
winst van 200 euro geweest. De contributie blijft voor een deel achter bij de begroting. Bij de Olympische 
Spelen wordt er een toestroom van leden verwacht. De contributieopbrengst is verder redelijk hetzelfde 
geweest de afgelopen jaren. 
De meeste kosten blijven redelijk conform verwachting. Alleen de stijging van de kosten van het Polderbad 
zijn veel meer gestegen en zullen blijven stijgen de komende jaren. Er wordt gevraagd of Van Vliet-Barracuda 
nog korting krijgt als vereniging. Er wordt geantwoord dat we deze wel hadden, maar dat deze over de 
komende jaren wordt weggehaald. Er wordt gevraagd naar de prijzen in de omgeving van Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Er wordt ook gezegd dat waarschijnlijk de subsidie ook meer wordt naarmate de badwaterprijs 
stijgt. Stefan Roeloffs geeft aan dat de vereniging weinig eigen vermogen heeft en dat het bestuur in overleg 
gaat met de gemeente.  
In de najaarsvergadering hopen we meer duidelijkheid te verschaffen. Voor nieuwe leden proberen we wat 
goedkoper te blijven.  



 

 
Notulen Algemene ledenvergadering 18 maart 2008   Pagina 3/4  

Er wordt gevraagd naar de debiteuren: zijn dat mensen die slecht betalen of die helemaal niet betalen? Een 
deel was van een rechtszaak die we voor 90% hebben gewonnen. Er is nu weer een probleem met mensen die 
niet betalen, die zaak zal niet doorgezet worden voor de rechter. Om deze reden wordt er geprobeerd zoveel 
mogelijk mensen met automatische incasso te laten betalen. Je kunt mensen echter niet dwingen. Er wordt op 
gewezen dat er relatief weinig aan debiteuren open staat. 
Er wordt gevraagd naar de kansen van subsidie dit jaar. In april zal de begroting voor 2009 worden ingediend. 
Stefan Roeloffs durft geen voorspelling te doen. Er wordt een verhoging van 15% gevraagd en die zullen we 
waarschijnlijk niet krijgen. Er is de afgelopen jaren en redelijke stijging aan de subsidie geweest, maar of dat nu 
weer wordt gedaan valt niet te zeggen.  
De balans is redelijk conform vorige jaren.  
 
8. Kascommissie en verslag kascontrole 
De kascommissie is bij Stefan Roeloffs langs geweest en de financiën zijn goedgekeurd. Het bestuur wil vragen 
of zij décharge kunnen krijgen. 
Er zijn geen bezwaren en het jaarverslag wordt goedgekeurd. Eric Smits merkt op dat Stefan Roeloffs goed 
werk heeft gedaan. Er wordt door de ledenvergadering décharge verleend. 
Leden kascommissie voor volgend jaar: Geerdien Meerwaldt blijft. Astrid Ooms heeft twee jaar in de 
kascommissie gezeten en is aftredend. Er wordt gezocht naar een nieuwe vrijwilliger. Trudie Mulder meldt zich 
aan als vrijwilliger. Er zijn verder geen bezwaren tegen en de kascommissie voor volgend jaar is vastgesteld. 
 
9. Waterpolo (evt. samenwerking in de toekomst met de Moordrechtse Zwem- en Poloclub Orka 
’97) 
De notulen van de vorige vergadering worden samengevat voor de waterpolo. Er is te weinig aanwas en er zijn 
te weinig vrijwilligers. Er zijn daardoor minder teams in de competitie en er kunnen minder teams draaiende 
gehouden worden. Er is contact gezocht met de Moordrechtse Zwem- en Poloclub Orka ‘97. Er zijn inmiddels 
vier gesprekken geweest. Deze gesprekken hebben geleid tot een voorstel tot een samenwerking met Orka 
‘97. In eerste instantie lag de nadruk op de jeugd, maar het is praktischer om de gehele waterpoloafdeling 
samen te voegen. Er zal daarom een (waterpolo)startgemeenschap worden gevormd. Dit heeft als enige 
consequentie dat de wedstrijden samen worden gespeeld. Nadeel is dat we dan niet meer als Van Vliet-
Barracuda competitie zullen spelen. Er zal een gemeenschappelijke naam komen. De gesprekken zijn onder 
andere over de financiën en trainingen gegaan. Probleem blijft dat er nog steeds te weinig leden zijn. Zonder 
samenwerking met Orka ‘97 kan er geen enkel jeugdteam meer gevormd worden. Ook voor scheidsrechters en 
jeugdleden die invallen bij heren- of damesteams is een startgemeenschap veel praktischer. 
Er wordt gevraagd wat er gaat gebeuren met de bestaande dames- en herenteams. Er wordt geantwoord dat 
bij de jeugd wordt gekeken naar de leeftijd, ongeacht van welke team deze komt. Bij de senioren blijven de 
teams gescheiden. Het hoogste team krijgt nummer 1, enz. Er kan wel geleend worden van elkaar wat een 
voordeel is. Er zal ook gekeken worden of er gezamenlijke trainingen georganiseerd kunnen worden.  
 
Leden moeten ook nog worden overgeschreven, er moeten nieuwe startkaarten worden ingevuld, enz. Er 
wordt aangegeven dat er een aparte vergadering moet worden geregeld om hier over te praten. Er zijn te 
weinig mensen hiervan op de hoogte gesteld, en het is niet duidelijk aangegeven. Er wordt geantwoord dat 
het in de vorige ALV behandeld is voor de hele waterpoloafdeling en dat het in de agenda is opgenomen; het 
staat ook in de notulen. Erik van Leeuwen geeft aan dat alle vrijwilligers een brief hebben gehad gelijk na ALV 
in oktober 2007. Ook zijn alle leden gemaild en stond de agenda op de site.  
Het bestuur vraagt nu toestemming om de onderhandelingen met Orka ‘97 af te handelen. Aangegeven wordt 
dat er maar weinig waterpoloërs aanwezig zijn. Aan de andere kant zijn de waterpoloërs wel op de hoogte. Er 
moet een framework gemaakt worden en de waterpolostartgemeenschap moet snel gevormd worden. Er 
wordt aan elk punt aandacht besteed.  
Het bestuur heeft goedkeuring gekregen voor verdere onderhandelingen. Zodra er meer bekend is, zullen de 
leden op de hoogte worden gesteld. Uitwerkingen van teams en trainingen zullen later komen. Er is 
goedkeuring voor het concept en de verdere uitwerking zal later gecommuniceerd worden. Elke twee jaar kan 
de startgemeenschap vernieuwd worden. Er wordt gevraagd naar Van Vliet in de nieuwe naam. Deze zal 
waarschijnlijk in de nieuwe naam voorkomen. 
 
10. Mededelingen 
Linda de Groot: er is een kraampje op 26 april a.s. op de braderie om leden te werven voor het 
waterpolotoernooi. Er wordt gevraagd naar de reden van de datum. Er wordt geantwoord dat dit vanwege de 
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datum van het waterpolotoernooi is en de meivakantie. Er wordt op gewezen dat er morgen een 
waterpolotraining is voor kinderen van de basisschool die meedoen aan de actie BRAINS. Er wordt ook gezegd 
dat er aan de leerlingen niet is verteld dat er morgen een training is. Aangegeven wordt dat er wel contact is 
geweest met de gemeente, maar kennelijk heeft de gemeente geen contact opgenomen met de scholen. 
Er wordt gevraagd of er gescout kan worden bij het zwemmen voor nieuwe waterpololeden. Er kan ook een 
stukje in de Waterspetters komen. Probleem is dat de waterpolo geen vrijwilligers heeft om nieuwe leden te 
werven. Gewezen wordt op de Zwemvierdaagse. Misschien kan op de braderie een voorinschrijving gehouden 
worden daarvoor. Er zal een plan geschreven worden voor de braderie. 
 
11. Rondvraag 
Peter Kriesch: er zal een lid van de zwemcommissie in de bestuursvergaderingen komen en andersom. Zeker 
omdat dezelfde zaken besproken worden. Er zal in overleg met het bestuur gekeken worden naar een tekst op 
het tv scherm. 
Wordt er gecontroleerd wat er gezwommen wordt en wat er uiteindelijk betaald wordt door het Polderbad? Er 
wordt geantwoord dat er per kwartaal naar gekeken zal worden.  
Erik Smits: Simon Hofstede vroeg of er een foto gemaakt kan worden tijdens de clubkampioenschappen van 6 
april a.s. in de nieuwe clubkleding. Geantwoord wordt dat de leden gevraagd zullen worden om de polo te 
dragen. Eric Smits deelt verder mee dat er foto’s gemaakt zullen worden van de uitreiking. Er wordt ook 
gevraagd of sommige leden aangewezen kunnen worden. 
Peter Kriesch: misschien kan er iemand van Van Vliet uitgenodigd worden? Hij vraagt ook wie er contact heeft 
met de wethouder? Dat is Leo Goedegebuure. 
Heidi Kommers: hoeveel mag ik uitgeven aan medailles per jaar? Dit is ongeveer 800-900 euro. Dat zal verder 
worden nagekeken. 
Cock Vroegop: zal een uitnodiging sturen naar Van Vliet. 
 
12. Sluiting 
De algemene ledenvergadering wordt gesloten om 22:48u. 


