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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van 

Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda 

 
Welke vergadering is gehouden op woensdag 29 oktober 2008 in “De Batavier” te Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

Aanwezig:  Bestuur: Christian Koedam (voorzitter), Stefan Roeloffs (penningmeester), Erik 

van Leeuwen (coördinator waterpolocommissie), Eric Smits (coördinator 

zwemcommissie), Leo Goedegebuure (Algemeen bestuurslid), Rob van Doorn 

(ledensecretaris), Linda de Groot (2
e
 secretaris en notulist); 

Leden: 5 leden. 

Afwezig (met kennisgeving):  Bestuur: Cock Vroegop (coördinator sponsor- en communicatiecommissie), Iris 

Barendregt (1
e
 secretaris); 

 Leden: 3 leden. 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Het aanstaande 40-jarig jubileum van de vereniging in 2010 wordt toegevoegd aan de agenda. Dit zal 

besproken worden bij de bij de rondvraag.  

 

3. Vaststellen notulen ALV d.d. 30 oktober 2007 en 18 maart 2008 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen van 30 oktober 2007 en  18 maart 2009 worden vastgesteld.  

 

4. Herkiesbaarstellen bestuursleden 

Stefan Roeloffs, Linda de Groot en Cock Vroegop stellen zich herkiesbaar voor de bestuursfuncties die zij 

vervullen. Er zijn geen vacatures binnen het bestuur. 

Heidi Kommers vraagt wat er gebeurt indien er 2 kandidaten in aanmerking komen voor een 

bestuursfunctie. De voorzitter legt uit dat in het najaar wordt gemeld welke bestuursleden herkiesbaar zijn. 

Als er andere kandidaten zijn, dan kunnen deze door de leden als tegenkandidaten aangedragen worden.  

Daarnaast regelen de statuten in combinatie met het Huishoudelijk reglement van de vereniging dat een 

aantal leden tezamen potentiële bestuursleden kunnen voordragen aan het bestuur. 

 

5. Benoeming bestuurslid 

Het bestuur draagt Eric Smits in zijn hoedanigheid als coördinator zwemcommissie voor als bestuurslid, 

met ingang van 29 oktober 2008. Er zijn geen bezwaren en daarom wordt Eric Smits per direct benoemd 

tot bestuurslid.  

 

6. Mededelingen 

- Het bestuur heeft in het voorjaar van 2008 Lis Kop Jansen en Kas Kop Jansen geschorst in verband met 

hun gedrag tijdens een zwemwedstrijd.  

- Leo Goedegebuure wil graag zijn taak als coördinator bedrijfshulpverlening (BHV) overdragen. Als 

verenging ben je verplicht om 1x per jaar een BHV-actie te ondernemen. Vorig jaar is er een oefening 

gehouden tijdens een trainingsavond. Leo Goedegebuure heeft bij gemeente aangegeven dat Van 

Vliet-Barracuda vindt dat de gemeente samen met het Polderbad een organiserende taak heeft bij 

BHV-oefeningen. Bij een oefening kunnen zij alle verenigingen tegelijk uitnodigen. Dit jaar is er geen 

oefening gehouden, omdat Van Vliet-Barracuda vindt dat de gemeente en het Polderbad aan de beurt 

zijn. BHV moet echter wel bijgehouden worden binnen de vereniging, ook juridisch gezien. In het 

laatste gesprek met de wethouder gaf de wethouder aan dat hij het oppakt en in september een 

oefening wil houden met alle verenigingen die gebruik maken van de sporthal en het zwembad.  
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Er moet binnen de vereniging een BHV-coördinator worden gezocht. Ina van Beusekom zegt dat er een 

oproep geplaatst kan worden in de Waterspetters.  Leo Goedegebuure zal hiervoor een artikel 

aanleveren aan Ina van Beusekom. Zij vraagt of er een lijst beschikbaar is van BHV’ers binnen de 

vereniging. Leo Goedegebuure geeft aan dat dit er is, maar dat het niet is bijgehouden. Walter Rolloos 

draagt het idee aan om op het inschrijfformulier aan te geven welke BHV’ers aanwezig zijn.  Mia 

Boereboom vraagt of er een AED-apparaat aanwezig is in het zwembad. Ina van Beusekom zegt dat er 

een AED in het halletje naar de sporthal hangt. 

 

- Walter Rolloos vraagt of hij een herhalingscursus moet doen voor zijn trainerslicentie en of hij of het 

bestuur daar achteraan moet gaan. Volgens Erik van Leeuwen moet je daar zelf achteraan. Leo 

Goedegebuure geeft aan dat je eens per jaar een overzicht van cursussen krijgt. Christian Koedam zal 

de vraag stellen aan de accountmanager bij de KNZB.  

 

7. Financiën 

Op dit moment is de debiteurenpositie zeer laag: 400 euro. Van de reguliere contributie ligt 1 geval bij de 

gerechtsdeurwaarder. Het aantal automatische incasso’s neemt toe, en ligt nu rond 60%.  

Voor het jaar 2008 was een subsidie aangevraagd van 44.000 euro. Dit is door de gemeente niet 

gehonoreerd en de subsidie werd 42.000 euro. In de subsidieaanvraag voor 2009 is rekening gehouden met 

de stijging van 7,1 % voor badwaterhuur. Dit is bij gemeente neergelegd. Als de kosten voor 2009 7% of 

meer stijgen, dan heeft dit contributieverhoging tot gevolg. De gemeente gaat kijken hoe ze dat in 

combinatie met de subsidie voor het Polderbad kunnen compenseren en of ze maximale indexatie 

opleggen. Dat zou voor ons een verandering in financiële positie betekenen. 

Voor 2009 is een subsidie van 48.000 euro aangevraagd. Stefan Roeloffs verwacht dat dit niet gehonoreerd 

gaat worden, maar dat de subsidie op ruim 43.000 euro zal uitkomen. In de begroting van 2009 is rekening 

gehouden met de stijging van de prijs van het badwater, ook al weten we de precieze tariefstijging nog niet. 

(dat zien we pas in januari op de factuur). Heidi Kommers vraagt of het Polderbad de prijs van het badwater 

pas zo laat bekend mag maken. Stefan Roeloffs geeft aan dat dit inderdaad in de algemene voorwaarden 

staat.  

De gemeente begrijpt het probleem voor Van Vliet-Barracuda en Stefan Roeloffs verwacht dat er wel iets 

aan gedaan gaat worden (bijvoorbeeld het beperken van de indexatie). 

Voor 2008 verwacht Stefan Roeloffs een tekort van 3000 euro. Er is wel wat ruimte, er is een gedeelte 

gereserveerd voor het jubileum en voor een presentje voor vrijwilligers. Neem je deze reserveringen niet 

mee dan komt het tekort uit tussen 500-1000. In 2007 was er ook sprake van een verlies, en dit was groter 

dan de winst van 2006. Het positieve resultaat van 2006 moest terugbetaald worden, en dat is dus ook al 

een groot deel van het verlies van 2007. Het eigen vermogen is niet groot, 3500 euro. Als er nu iets gebeurd 

waarvoor financiële middelen nodig zijn, dan is er een probleem. Voor dit moment zijn er wel genoeg 

middelen, maar het blijft een aandachtspunt om budgetneutraal te kunnen opereren. Op basis daarvan is 

begroting 2009 gemaakt. 

Het contributievoorstel is gemaakt op basis van de begroting voor 2009 die ingediend is bij de gemeente. 

We stellen een forse stijging voor om aan de gemeente te laten zien dat we ook zelf voor een oplossing 

zorgen om de verhoogde kosten van het badwater te kunnen betalen. De basiscontributie stijgt met 8% (20 

euro), de toeslagen stijgen iets meer. Ter vergelijking: in 2008 is de contributie minder dan de indexatie 

gestegen.   

  

Voorstel contributie 2009    2008   2009 

Basiscontributie:      245    265 

Automatische incasso:      232    252 

Toeslag waterpolo heren      70     77 

Toeslag waterpolo dames     42    47 

Toeslag pluszwemmen      42    47 

Toeslag selectiezwemmen     55     62 

Toeslag duosporters      55    62 
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In verband met de startgemeenschap zal de contributie van het waterpolo gelijk getrokken worden met de 

contributie van Orka ‘97. Komend jaar wordt gekeken hoe de toeslagen anders verdeeld kunnen worden. 

Het bestuur doet een voorstel dat door de leden goedgekeurd moet worden.  

Op basis van dit contributievoorstel zitten we iets boven de begroting (600 euro). Als er 2 leden minder zijn, 

is dat al weg. Er zijn geen bezwaren tegen dit voorstel, dus de contributie voor 2009 is daarmee 

vastgesteld. 

Walter Rolloos vraagt hoe je onderscheid maakt tussen plus- en selectiezwemmers. Rob van Doorn en 

Stefan Roeloffs geven aan dat een selectiezwemmer meer dan 14 kwartier zwemt en een pluszwemmer 

tussen 10 en 14 kwartier.  

Walter Rolloos vraagt of de huidige gegevens van de zwemmers nog actueel zijn. Het ijkpunt is op 1 januari, 

voor de contributiewijzigingen. Heidi Kommers vraagt waarom er niet 2x per jaar kan worden aangepast. 

Dit is in verband met de jaarcontributie, anders moet je gaan verrekenen. Afhankelijk van het aantal 

mutaties kan dat aangepast worden. Walter Rolloos en Simon Hofstede kunnen zo aangeven wie er 

hoeveel zwemt. Stefan Roeloffs vraagt of zij dat willen aangeven.  

 

8. Seizoensverslagen 

A Waterpolo 

Erik van Leeuwen geeft met het seizoensverslag waterpolo een terugblik. De situatie is nu danig veranderd 

door de startgemeenschap (WSG NieMo-Van Vliet).  

Op dit moment zijn er 14 teams actief. De verhouding leden is 47 / 53 % (Orka ´97 heeft iets meer leden).  

Trainen en wedstrijden gaan gezamenlijk. Er is afgesproken dat je niet tijdens het seizoen kunt opzeggen, 

omdat je dan je team in de steek laat. Orka ´97 betaalt nu 53% van inschrijvingskosten en het badwater 

voor de wedstrijden. Vanaf volgend jaar worden de kosten voor de huur van het badwater gedeeld. 

Het zwemwater dat beide clubs hadden, houden we het eerste jaar. Gedurende het seizoen wordt bekeken 

of dit haalbaar is.  

Formeel gezien bestaat er geen polocommissie van Van Vliet/Barracuda meer. Alle commissies van de 

startgemeenschap bestaan uit leden van beide verenigingen.  

In de toekomst kunnen we meer doen met wedstrijdzwemmen voor mensen uit Moordrecht. Er is nu meer 

kwaliteit voor leden, en met dit voordeel kunnen wellicht ook nieuwe leden geworven worden. Dat 

proberen we vooral dit jaar te doen. Er wordt een wervingsplan geschreven. Dat kan ook toegepast worden 

voor zwemmen. Orka ´97 heeft ook recreatief zwemmen, vinzwemmen en elementair zwemmen. Deze 

zwemmers stromen door naar waterpolo, maar zouden in de toekomst ook kunnen doorstromen naar 

wedstrijdzwemmen. Die samenwerking moet wel gestroomlijnd worden en dat is een enorme klus.  

De trainingsopkomst is veel groter dan voorheen. Er zijn weinig leden verloren aan het einde van het vorige 

seizoen. 

 

B. Zwemmen 

Eric Smits presenteert het seizoensverslag zwemmen. Het seizoensverslag zwemmen is door Chris 

Hagebeek gemaakt. Dit komt nagenoeg overeen met het verslag van vorig jaar. In het verslag staat ook de 

deelname aan de Europese Jeugdkampioenschappen zwemmen door Bastiaan Lijesen en Steven 

Nonnekes. De clubkampioenschappen zijn verplaatst naar het weekend.  

 

De seizoensverslagen komen terug in het jaarverslag in voorjaar 2009. Het was niet bekend dat deze 

opgevraagd konden worden en de leden hebben deze verslagen daarom ook niet gelezen. Het 

seizoensverslag waterpolo was voor alle aanwezigen beschikbaar is vastgesteld. Goedkeuring van het 

seizoensverslag zwemmen wordt uitgesteld  tot de volgende vergadering. 

 

Leo van Oosten vraagt of er ruimte is voor aanschaf van kostbare zaken als laptops etc. Stefan Roeloffs 

geeft aan dat als dergelijke zaken aangeschaft moeten worden, dat bij hem aangegeven kan worden.  

Leo van Oosten vraagt of de sponsorinkomsten niet stijgen. Van Vliet sponsort voor hetzelfde bedrag. 

Verder zijn er alleen inkomsten van sponsorgelden voor advertenties in de Waterspetters en dat was 

oorspronkelijk bedoeld om de kosten van het clubblad te dekken. Ina van Beusekom geeft aan dat er voor 
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het clubblad nu geen kosten zijn. Stefan Roeloffs zegt dat dit al is meegenomen in de begroting. Vanaf 

januari 2009 wordt het sponsoroverzicht geupdate. 

 

9. Rondvraag 

-Leo van Oosten vraagt wat het ledenverloop is. Rob van Doorn zegt dat er in 2008 32 nieuwe leden zijn 

bijgekomen en 29 leden hebben opgezegd. 

-Leo Goedegebuure geeft aan dat het 40-jarig jubileum op zaterdag 27 februari 2010 (valt in de 

voorjaarsvakantie) is. Rianne Hensen heeft inmiddels de vereniging, en daarmee de jubileumcommissie, 

verlaten. De voorbereidingen voor het jubileum moeten echter gestart worden. Leo Goedegebuure heeft 

behoefte aan mensen die willen ondersteunen om dit feest te organiseren. Leo Goedegebuure zal een 

oproep schrijven voor in de Waterspetters.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 21.25 uur. 


