
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VLIET BARRACUDA 21-12-2016 

(Definitief vastgesteld in de ALV van 29-03-2017) 

 

Aanwezig namens het bestuur: Joost den Adel (voorzitter), Mark Hensen (penningmeester), Kevin 

Neleman (voorzitter sponsorcommissie), Erik van Leeuwen (voorzitter polocommissie, sluit later aan) 

 

Aanwezig namens de leden: Diana, Meijer, Joyce Houweling, Marc van Luijk, Bas Bruijninckx, Joyce 
Vuijk, Simone Drieënhuizen, Stephan Agussalim 
 

 

1. Opening om 20.00 uur  

 

 

2. Vaststellen agenda  

• Er zijn geen aanvullende agendapunten 

• Er wordt gevraagd waar de notulen van de laatste ALV zijn. 

• Het bestuur legt uit dat er om verschillende redenen voor gekozen is om geen ALV uit te 

schrijven in het voorjaar van 2016. Drukte bij de huidige bestuursleden en een test wat er 

zou gebeuren, aangezien er (los van de vaste aanwezigen en commissieleden na) onder de 

leden nauwelijks aandacht is voor  dergelijke bestuursactiviteiten. Er wordt erkend dat er 

wel altijd een ALV moet zijn en het bestuur zegt toe dit weer structureel op de agenda te 

zetten. 

• Er vindt een discussie plaats over de termijn van uitschrijving van de ALV. Vanuit de 

statuten blijkt dat er minimaal 2 weken van te voren een aankondiging gedaan moet 

worden. 

 

 

3. Bestuurssamenstelling – vacatures Secretaris & Voorzitter zwemcommissie  

• Helaas is er niemand die zich gemeld heeft voor één van de bestuursfuncties 

• Marc vraagt zich af of er niet ook behoefte is om bvb de rol van 2e penningmeester in te 

vullen, in plaats van de vacatures die er nu staan. 

• Joyce V. geeft aan of er niet andere manieren zijn om mensen voor het bestuur te vragen. 

Misschien is het een idee om toch weer op regelmaat een bestuursvergadering uit te zetten. 

Dan zal er ook altijd wel weer een lid van de zwemcommissie aanschuiven bij de 

vergadering. 

Als je als bestuur meer zichtbaar bent, dat het ook scheelt richting de ouders om ze te 

vragen voor een functie.  

• Bas: Het toont daardoor ook hoeveel werk er vooral ingestoken wordt. Als je het zichtbaar 

maakt, gaat het meer leven. 

• Het bestuur zal dit inderdaad weer meer zichtbaar gaan maken. 

 

 

4. Begroting 2017 

• Mark geeft een uitgebreide toelichting op de verschillende onderdelen. We staan er als 

vereniging goed voor, het ledenaantal neemt ligt toe en de sponsorinkomsten zijn stabiel. 

• Diana: Vraag over de tarieven van het Polderbad. Mark geeft aan dat Het Polderbad nog 

geen tarief doorgegeven voor heeft 2017 en dat de voor de begroting dus nog 

consequenties kan hebben. 



• Diana vraagt of er nog iets te vinden is over de Stichting Barracuda en de gelden die daar 

zouden staan. Mark geeft aan dat de situatie onveranderd is gebleven. 

• Joost geeft aan dat hij gebeld was door Jantje Beton. Joyce H. geeft aan dat zij de 

coördinator was binnen de gemeente maar ermee gestopt is. Mogelijk dat iemand bij 

Pippeloentje dat over zou kunnen nemen. 

• Marc vraagt bij het contributievoorstel wat de waarde is van het maximale contributietarief.  

Mark legt uit dat je bij beoefening van 2 sporten en selectietarief het duo-tarief niet betaalt. 

• Diana vraagt of er weleens over nagedacht is om een familietarief in te voeren. Mark geeft 

aan dat dit in het huidige bestuur niet is besproken, maar het financieel en administratief 

niet wenselijk is. 

• Marc: We hebben in de zwemcommissie gesproken over toeslagen als je geen 

vrijwilligerswerk doet. Wat vindt het bestuur om hier iets voor in te gaan voeren? De 

discussie gaat over de vorm waarin dit binnen de vereniging te integreren. Kevin geeft aan 

dat er in het verleden binnen de waterpolo ook over is gesproken, maar dat we niet willen 

dat mensen of teams het kunnen afkopen. Daarmee los je het probleem niet op.  Diana/Bas: 

misschien is het een idee om daar een keer met een groepje binnen de vereniging over te 

sparren. 

Actiepunt voor het bestuur om hier middels een workshop vorm aan te gaan geven, zodat er 

meer actie op komt. (Bas Bruijninckx en Carin Stout willen in ieder geval meewerken) 

 

 

5. Contributievoorstel 2017 

• Akkoord met de toevoeging van een startvergunning van €14.40 voor kinderen onder de 12 

jaar, maar er wordt besloten dat we een apart contributietarief introduceren voor zwemmen 

onder de 12 jaar en dit te verlagen met €14. 

• Voorstel voor de begroting is aangenomen door de ledenvergadering. Kevin was als enige 
niet akkoord, vanwege de wijze waarop de nieuwe contributiecategorieën ontstaan zijn. 

 

 

6. Seizoensverslag zwemmen 

• De seizoensverslagen worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

 

7. Seizoensverslag waterpolo  

• De seizoensverslagen worden ter kennisgeving aangenomen. 

 

 

8. Verslag sponsorcommissie 

• Niet opgeleverd. Het gaat goed met de sponsoractiviteiten, op dit moment nu is het stabiel. 

• Van Vliet: Mark geeft een uitgebreide toelichting over de contracten met Van Vliet. 

Aankomend jaar loopt het contract af en zal Cock Vroegop opnieuw met Van Vliet om de 

tafel gaan zitten. Joyce V geeft aan dat het goed is om te weten wat de relatie is met Van 

Vliet is en hoe belangrijk deze sponsor voor de vereniging is. 

• Rabobank: Joost geeft aan dat de Rabobank het sponsorbeleid gaat wijzigen. Er gaat voor 

alle leden de mogelijkheid komen om deel te nemen aan de Rabobank fietstocht. Dit om 

ervoor te zorgen dat ook kleinere verenigingen aanspraak kunnen maken op een stukje 

toelage. Als vereniging zullen we vanaf 2018 hier actief aan mee moeten doen willen we nog 

aanspraak kunnen maken om sponsorgeld van de Rabobank. 

 

 



9. VOG beleid 

• Marc vraagt: Is er een VOG-beleid? Mark geeft aan dat het een jaar geleden in de ALV is 

behandeld. De conclusie is dat het VOG-beleid nog wat strakker uitgewerkt gaat worden.  

• Bestuur zegt toe te gaan werken aan een meer uitgewerkt beleid. 

 

 

10. Stand van zaken Barracuda / Niemo / Orka’97  

• Mark ligt toe wat de stand van zaken is omtrent de gesprekken het bestuur van Orka. De 

gesprekken zijn voor de zomer van 2016 positief afgesloten, maar door de vakantieperiode 

is er daarna weinig meer gebeurd. De volgende stappen zijn nu het oppakken van een 

aantal operationele zaken: 

o Verenigingsnaam, afspraken met Van Vliet, KNZB-zaken regelen, financiën. 

o Daarna zal er een ledenvergadering worden uitgeschreven ivm een aantal besluiten 

 

 

11. Mededelingen  

• Geen 

 

 

12. Rondvraag  

• Marc: Kan er nog gekeken worden naar de aanpassingen van het inschrijfformulier? 

o Mark geeft aan dit zsm na de vergadering op te pakken. 

• Diana: Wat is de stand van zaken rondom startblokken?  

o Mark: Walter heeft gekeken of het mogelijk is dat er een opzetstuk gemaakt wordt, 

maar dit lijkt niet haalbaar. Verder geen nieuwe ontwikkelingen. 

• Diana: De zwemcommissie wil melding maken dat de kleding op is. 

o Mark geeft aan dat dit samenhangt met de ontwikkelingen rondom de 

samenvoeging van zwemmen en waterpolo. Mark zal navragen wat de 

mogelijkheden zijn voor bijdrukken. 

• Erik: Heeft een aanbod van een sponsor gekregen voor €2000 voor materialen voor de 

waterpolo. Het aanbod is eenmalig. Plus een korting voor 20% korting op producten. Het 

bestuur zal dit de volgende vergadering verder gaan bespreken. 

 

 

13. Sluiting 

• Om 22:30 sluiten we de vergadering 


