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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 25 NOVEMBER 2020 

 

Aanwezig namens het bestuur: Giulia Rolloos, Mark Slagmolen, Mark Hensen, Erik van 

Leeuwen 

Aanwezig namens de leden: Anton Zantman, Arjan Broere, Barbara van der Bas, Barry 

Solleveld, Carin Stout, Dennis Dortland, Denny van Delft, Ed 

Lugthart, Erik van Leeuwen, Esmee Rolloos, Gerben Hoes, 

Ina van Beusekom, Jacqueline Rolloos, Joyce Houweling, 

Joyce Vuijk, Kevin Neleman, Linda Quak, Lydia van Delft, 

Marcel Vos, Maritza Hoes, Marjon Walter, Martijn Houweling, 

Melvin Blokland, Miranda Solleveld, Ondine Engelse, Reinier 

Velthuis, Rob Bloemberg, Robin van Beusekom, Ruth Broere, 

Sandra van der Linde, Sjoerd Hoes, Walter Rolloos, Wendy 

Bijman 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Opening om 20.00 uur 
De digitale vergadering wordt geopend en de aanwezigen worden genoteerd. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullingen vanuit de aanwezigen. 
 

3. Notulen ALV 27 november 2019 
De notulen van 27 november 2019 komen ter tafel en worden goedgekeurd. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
a. Voorzitter: het bestuur draagt Ed Lugthart voor 

i. Ed stelt zichzelf kort aan de vergadering voor. 
Iedereen gaat akkoord met Ed als voorzitter. 

 
b. Voorzitter sponsorcommissie: het bestuur draagt Robin van Beusekom voor 

i. Robin stelt zichzelf kort aan de vergadering voor. 
Iedereen gaat akkoord met Robin als voorzitter sponsorcommissie. 

 
c. Algemeen bestuurslid: het bestuur draagt Jorrit Witteman voor 

i. Jorrit Witteman is vanavond helaas verhinderd in verband met zijn werk en 
zal zich later voorstellen via een nieuwsbrief. 
De meerderheid van de aanwezigen gaat akkoord met Jorrit als algemeen 
bestuurslid. 

 
d. Voorzitter Zwemcommissie: VACANT 

i. Geen van de aanwezigen stelt zich beschikbaar. Daarmee blijft de functie 
wederom vacant. 

 
5. Jaarrekening en kascontrole 2019 

Aangezien de voorjaars-ALV niet door is gegaan, worden de jaarcijfers van 2019 ietwat verlaat 
behandeld: 

 2019 wordt negatief afgesloten. Dit is nog terug te herleiden naar het stoppen van Van 
Vliet als hoofdsponsor. Enkele kleine sponsoren zijn hiervoor teruggekomen, maar dit is bij 
lange na niet genoeg om het wegvallen van Van Vliet te compenseren. Mede hierom is 
kritisch(er) gekeken naar de uitgaven. 
Het resultaat van 2019 is -€2200. 

 De opbrengsten vielen tegen ten opzicht van de begroting, met name door lagere 
contributie inkomsten. Er is een heren waterpolo team gestopt, en enkele zwemmers zijn 
overgestapt naar andere verenigingen. 
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Daarnaast waren er iets minder opbrengsten vanuit sponsoren. 

 Er is voor enkele posten minder uitgegeven dan begroot. 

 Voor 2020 was het idee de club te profileren middels het jubileum en het 
werven van nieuwe sponsoren. Door corona is dit helaas anders gelopen dan gepland. 

 Zwarte cijfers zouden behaald kunnen worden door verhoging van de contributie en nog 
verder snijden in de kosten. Echter, vanuit het bestuur willen we dat de sport betaalbaar 
blijft en dat er genoeg rondom het zwemmen wordt georganiseerd. 

 Verder is iets minder aan badwater uitgegeven dan gepland. 
 

 De kascontrole is gedaan door Robin van Beusekom en Martijn Houweling, samen met 
Mark Hensen als penningmeester. 

 Alle posten op de jaarrekening zijn doorlopen, samen met onder andere achterliggende 
facturen. 

 Er is op gelet dat alle netjes is vastgelegd; hierin zijn geen ongeregeldheden vastgesteld. 

 De kascommissie raad aan het bestuur decharge te verlenen voor boekjaar 2019. 
 

 Aangezien Robin van Beusekom is toegetreden tot het bestuur, kan hij de volgende keer 
geen kascontrole uitvoeren. Martijn Houweling heeft aangegeven nog een keer de 
kascontrole te willen verzorgen. 

 Esmee Rolloos geeft aan de volgende keer wel de kascontrole te willen doen. Niemand 
heeft hier bezwaar tegen; Martijn Houweling en Esmee Rolloos zullen de volgende keer de 
kascontrole verzorgen. 

 
Iedereen gaat akkoord met de jaarcijfers van 2019. 
 

6. Begroting 2021 

 De begroting voor 2021 was een interessante puzzel. De begroting wordt normaal 
gesproken gebaseerd op het voorgaande jaar, samen met de ontwikkelingen aangaande 
onder andere de ledenaantallen. 
De realisatie van 2020 is, door corona, niet geschikt om als basis te gebruiken. 

 Er is gekozen om te kijken naar de realisatie van 2019, en aan te nemen dat 2021 een 
normaal sportjaar gaat worden. Hiermee komen de uitgaven van 2019 terug in de 
begroting voor 2021. 

 De sportstichting heeft aangegeven dat de kosten voor het badwater voor 2021 
waarschijnlijk gelijk blijven aan het tarief van 2020. 

 We zien dat we zo’n 50 nieuwe leden hebben vanwege het opheffen van de 
startgemeenschap NieMo bij de waterpolo. Dit heeft effect op de uitgaven (extra badwater) 
en inkomsten (contributie). Dit is echter budgetneuttaal. Hiermee wordt min of meer 
dezelfde realisatie als voor 2019 verwacht. 

 Uiteraard is het bestuur voornemens extra inkomsten uit activiteiten en nieuwe leden te 
halen. 

 Normaal gesproken wordt in de begroting van 2021 het verwachte resultaat van 2020 
getoond. Deze cijfers voor 2020 zijn echter nog niet duidelijk in verband met de recente 
gebeurtenissen (zwembadsluiting). 

 
Er wordt gevraagd naar de verwachting voor de cijfers van 2020, aangezien er minder 
gezwommen is. 

 De verwachting is dat het resultaat positief is, mede doordat we een aantal weken niet 
hebben kunnen trainen terwijl de contributie doorliep. Echter, er zijn geen extra inkomsten 
uit activiteiten, er zijn meer leden die gestopt zijn, etc. Als we kijken naar het blok 2019, 
2020, 2021 lijkt het erop dat er over deze drie jaar geen verlies draaien. 

 Het bestuur zegt toe na het opmaken van de jaarcijfers te kijken of er een tegemoetkoming 
naar de leden gaat komen. 

 
Iedereen gaat akkoord met de begroting voor 2021. 
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7. Contributievoorstel 2021 

 Zoals bij de vorige ALV besproken wordt vanaf nu de contributie elk jaar 
standaard met 1.5% geïndexeerd. Uiteraard kan daarvan afgeweken 
worden als de cijfers daar om vragen. 

 Aangezien uitgegaan wordt van 2019, is er geen reden om af te wijken van deze 1.5%. 

 Administratieve kosten en het stil lidmaatschap worden niet geïndexeerd. 
 
Iedereen gaat akkoord met het contributievoorstel voor 2021. 
 

8. Naamswijziging vereniging naar “NieMo Barracuda” 

 Twee jaar geleden zijn wij onze hoofdsponsor Van Vliet kwijtgeraakt. Vanwege de 
onzekerheid over de startgemeenschap, is toen gekozen voor ZPV Barracuda, met de 
intentie dit later te veranderen naar ZPV NieMo Barracuda. 

 Als deze ALV akkoord gaat met de naamswijziging, zullen de statuten aangepast 
worden waarna een extra bijzondere ALV uitgeschreven zal worden. 

 
Er wordt gevraagd of we nu ZPV Barracuda of ZPV NieMo Barracuda heten. 

 We zijn nu officieel ZPV Barracuda. Voor informele communicatie wordt als ZPV 
NieMo Barracuda gebruikt. 

 
Er wordt gevraagd waarom de waterpolo al de naam NieMo Barracuda lijkt te hanteren. 

 In de competities wordt nog steeds ZPV Barracuda gebruikt. Uiteraard is het belangrijk 
dat alle communicatie van de vereniging op een en dezelfde lijn komt en blijft. In de 
komende tijd zal het bestuur hier prioriteit aan geven. 

 
Iedereen gaat akkoord met de naamswijziging van de vereniging naar “Zwem- en 
Polovereniging NieMo Barracuda”. 
 

9. Seizoensverslag zwemmen 

 Het seizoensverslag zwemmen wordt gepresenteerd door Joyce Houweling. Het 
eerste halve seizoen liep zoals een normaal seizoen verloopt. Eind februari werd alles 
abrupt gestopt vanwege de coronamaatregelen. 

 
10. Seizoensverslag waterpolo 

 Het seizoen stond in het teken van corona en het overnemen van de Orka-leden. Er is 
een damesteam gestopt wegens gebrek aan motivatie. Echter, afgelopen maanden is 
er aanwas van onderaf. 

 Een groot pluspunt is het grote aantal vrijwilligers dat in de afgelopen periode is 
opgestaan. Dit gaat van schema’s en protocollen maken tot toezicht houden in het 
zwembad. 

 
Er wordt gevraagd of er leden zijn geweest die hun lidmaatschap hebben opgezegd. 

 Ja, rond de zomer zijn er mensen gestopt; dit lijkt echter niet het gevolg van corona. 
Helaas was er rond de zomer pas mogelijkheid om potentiële leden te 
enthousiasmeren. 

 Naar aanleiding van de vorige ALV is een groepje gestart dat zich richt op 
ledenwerving. Door corona is dit helaas in het water gevallen. 

 Als alles weer normaal is wil het bestuur zich richting op ledenwerving, om de 
ledenaantallen op te krikken. 

 
11. Verslag sponsorcommissie 

 Sinds lange tijd is er niet meer alleen een voorzitter van de sponsorcommissie, maar 
heeft de commissie ook leden: Sandra van der Linde en Ruth Broere. Lydia van Delft 
en Barbara van der Bas hebben aangeven te willen helpen met sponsorwerving, maar 
dat zij geen lid willen worden van de sponsorcommissie. 

 Het afgelopen jaar is een slecht jaar geweest voor sponsoring. 

 Er was €4500 aan sponsorinkomsten begroot, gerealiseerd is €4000 zoals in 2019. 

 Vanwege corona is het werven van nieuwe sponsoren lastig; de focus is gegaan naar 
het behouden van de huidige sponsoren. Hiervoor is een actie gestart om de huidige 
sponsoren te ondersteunen. 
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 Binnenkort start een actie om de huidige sponsoren nogmaals te 
benadrukken. 

 De sponsorcommissie is ondertussen druk bezig met het uitwerken 
van nieuwe initiatieven en ideeën. 

 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de RaboBank elk jaar een clubsupport actie 
organiseert. 
Vanuit de vergadering wordt sponsorclicks (nogmaals) benadrukt, zeker met het oog op de 
komende feestmaand. 
Ed Lugthart roept iedereen met connectie binnen bedrijven op deze te introduceren. 
 

12. Overige zaken 
 

13. Mededelingen/Rondvraag 
Vanuit het bestuur wordt medegedeeld dat trainers, coaches en begeleiders van de diverse 
kampen binnenkort gevraagd wordt een VOG aan te vragen. Hierbij is de leeftijd van de leden 
waarmee gewerkt wordt niet van belang, aangezien we niet weten hoe de toekomst eruit ziet. 
 
Erik van Leeuwen meldt dat er normaal vanuit de waterpolo en het zwemmen cursussen 
gedaan worden voor officials. Dit lijkt het moment te zijn om hier aandacht aan te besteden. 

 Anton Zantman verteld dat de W-cursus in digitale vorm gegeven wordt. Deze is vorig 
jaar uitgerold, we moeten kijken hoe deze in te zetten is voor ons. 

 Joyce Vuijk meldt dat er geen trainingen en cursussen zijn voor het zwemmen. Er is 
wel een proef geweest vanuit de KNZB om dit digitaal te doen. Wel kunnen 
geïnteresseerden zich opgeven bij de KNZB, zij staan dan vooraan als er weer 
cursussen gegeven worden; het praktisch deel van de cursussen is echter niet te 
doen. Het is wel belangrijk dat geïnventariseerd wordt wie dit wil. 

 Anton Zantman zegt dat de Regio West hierin niet de snelste is, andere regio’s lopen 
vaak voor. 

 Het bestuur zegt toe hier aandacht aan besteden. 
 
Er wordt opgemerkt dat Word nodig is, en wat te doen als je geen Word hebt? 

 Giulia Rolloos zal kijken hoe dit op te lossen is. 
Martijn Houweling vermeld dat de jubileumcommissie komend weekend ‘heel Barracuda bakt 
kruidnoten’ organiseert en nodigt iedereen nogmaals uit hieraan mee te doen. 

 Ed Lugthart vraagt of de commissies dit via hun kanalen kunnen communiceren om 
zoveel mogelijk leden te enthousiasmeren. 

 Mark Hensen informeert naar de deadline voor de kleurplaatwedstrijd. 
o Martijn Houweling antwoord dat de deadline komende zaterdag is. 

 Er wordt gevraagd naar een link zodat het later terug te kijken is. Martijn bevestigd dat 
het via facebook terug te kijken is. 

 
14. Sluiting 

De vergadering wordt om 21:45 gesloten. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun, digitale, 
aanwezigheid. 

 


