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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1 Maart 2016 
 

1. Welkom en mededelingen 
Erik heet de 24 aanwezigen welkom op deze 51e algemene ledenvergadering. Er zijn geen 
afmeldingen. 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen algemene ledenvergadering vorig jaar. 
De notulen worden goedgekeurd en getekend. Esther vraagt of er teruggekomen kan worden op 2 
punten: wedstrijden/ extra zwemwater. Dit wordt besproken bij agendapunt 6 (TC). 

 
4. Jaarverslag secretariaat 

Monique leest het verslag voor. Rianne: NK junioren ontbreekt in het jaarverslag. 
 

5.  
A. Jaarverslag penningmeester 

Er is een andere lay-out gebruikt voor het jaarverslag, doordat er met een nieuw digitaal 
boekhoudsysteem gewerkt wordt. Opvallend is het hoge debiteurensaldo. Nog redelijk veel 
leden moeten nog een deel van de contributie betalen. €1.000,00 van het jubileum is bij de 
reserveringen voor 2016 toegevoegd; hier wordt de activiteit auto te water van betaald. Het 
overige bedrag dat over is van het jubileum, is vrijgevallen. Conclusie is dat van de 
reservering van € 7.000,- er daadwerkelijk € 5.200,- is besteed. 
 
Jaarrekening 2015: de contributie was voorzichtig begroot. In de praktijk waren er meer leden, 
waardoor de opbrengsten groter waren. Kosten van het jubileum zijn lager dan begroot, 
doordat kosten lager waren en er meer sponsoren waren. Voor de commissies zijn de 
inkomsten/uitgaven apart weergegeven en het saldo daarvan in een aparte tabel opgenomen. 
 
Jacques: €1.000,00 is gereserveerd voor het jubileum naar 2016. Wat gebeurd er met de 
overlopende kosten? Worden deze nog geïnd? Bewaking, brigade van het jaar en een 
advertentie moeten nog geïnd worden. Hier wordt aan gewerkt. 
 
Jacques: hoe verhoudt de reservering zich t.o.v. de meerjarenbegroting? Erik licht dit toe. In 
2016 worden de nieuwe werkpakken aangeschaft. Volgens deze begroting kunnen de boten 
op termijn vervangen worden. Echter op het punt dat er een gebouw vervangen moet worden, 
dan ontstaat er een probleem in de meerjarenbegroting. Bij de vervanging van de boten is 
nog geen rekening gehouden met sponsoring. 
 
Hoe komt het dat er een klein verlies staat op de verenigingsgebouwen? Vanaf dit jaar is er 
voor het eerst een duidelijk overzicht van de inkomsten/uitgaven van het beheer. Er zijn 
behoorlijk wat vaste kosten. 
 
De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid van het 
afgelopen jaar. 
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B. Verslag kascontrolecommissie 

Roy en Esther: voor het eerst een digitaal systeem. Kascontrolecommissie heeft de 
boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd. 

 
C. Vaststellen contributie 

- juniorleden €108,50  
- seniorleden €131,00  
- rustend lid €40,00  
De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging. 

 
D. Vaststellen begroting 

Er is voor de contributie uitgegaan van een inflatie van 0,6%. De begroting is gebaseerd op 
de begrotingen van de verschillende commissies. Er is uitgegaan van 236 leden en een 
toename van de zwembadhuur (1 uur extra per week). Subsidie is hoger door het hogere 
ledenaantal. Fondsenwerving: het is noodzakelijk om eerst kosten te maken voordat er 
inkomsten uit de sponsorwerkgroep komen. In eerste instantie zullen deze kosten wat hoger 
zijn. In een later stadium zal dit minder worden. De opbrengsten voor 2016 zijn voorzichtig 
begroot, bij het werkelijk maken van kosten zal erop gelet worden dat kosten en opbrengsten 
met elkaar in verhouding staan. 
 
Begroting TC: meer kosten. In 2015 is het wakzwemmen niet doorgegaan. De verwachting is 
dat dit in 2016 wel doorgaat. Er is een instructeursopleiding gepland en er zijn hogere kosten 
voor de EHBO. De sponsorwerkgroep zal in 2016 samengaan met de PRC. 
 
Jacques: hoe kan het dat de kosten van de verhuur/gebouwen oploopt? In hoeverre is het 
mogelijk om met de verhuur de vaste kosten te dekken? Beheer kiest er voor om de 
opbrengsten van de vrijdagavond op nul te houden. Ze willen vrijwilligers die zich veel 
inzetten, niet duur laten betalen voor consumpties. Uit de opbrengst worden ook 
schoonmaakartikelen en kleine inventarisspullen bekostigd. Conclusie is dat de gebouwen de 
vereniging geld kosten. 
 
Peter: gaat ook de huur van de Onderduiker met de inflatie omhoog? Twee jaar terug is dit 
omhoog gegaan. Sinds kort wordt er extra huur gevraagd voor het gebruik van de beamer. De 
vergadering gaat akkoord met de begroting. 

 
6. Jaarverslag Technische Commissie – TC 

- Zwemwater: In mei 2015 is er overleg geweest met het zwembad en 2 andere verenigingen. 
Hieruit kwamen geen opties die passend waren voor onze vereniging. Zwembad en andere 
verenigingen willen niet schuiven met de tijden. Onlangs is er opnieuw een overleg geweest 
met het zwembad. De opties waren om op vrijdagavond of zaterdagochtend water te huren. 
Maandagavond vanaf 21.00 uur. Woensdag van 18.30-19.00 uur en van 20.00-21.00 uur. 
Voor alle opties zijn meer nadelen, dan voordelen. Ander idee is huren in 
Sliedrecht/Gorinchem, maar dit vraagt weer veel afstemming qua materialen. Bijzonder dat de 
gemeente voorrang geeft aan een verenging buiten Hardinxveld. Het lijkt nodig om hierover 
opnieuw in gesprek te gaan met de gemeente (op een hoger niveau). Insteek gaat wel worden 
om de tijd op woensdagavond (18.30-19.00) in te gaan zetten voor wedstrijdtraining. Dit wordt 
verder binnen de TC besproken. 

 
- Wedstrijden: Vanuit de vorige ALV is er gesproken over wedstrijden op zondag. Er is bij 

verschillende mensen gepolst of ze zouden deelnemen aan een wedstrijden op zondag. De 
meesten vonden dit geen probleem. In de statuten of beleid zijn hier geen zaken over 
opgenomen. Er zijn maar weinig wedstrijden. De data van de wedstrijden worden vaak pas 
laat gecommuniceerd door de organiserende reddingsbrigades. Promoten van de wedstrijden 
is erg belangrijk om de motivatie van de jeugdleden te behouden/te vergroten Een 
wedstrijdploeg zou voorzien moeten worden van goed passende shirts. Ciska stelt voor om 
ouders hiervoor een bijdrage te laten betalen. Conclusie: er gaat meer ingezet worden op de 
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promotie van de wedstrijden en wedstrijden op zondag worden niet meer uitgesloten. 
Deelname blijft uiteraard altijd een eigen keuze van het lid. Daarnaast is het nodig dat er 
wedstrijdtrainingen georganiseerd worden. 

 
7. PAUZE wordt gehouden na punt 6. 

 
8. Jaarverslag Commissie Varend Redden – CVR 

Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. Martine vraagt of er al een datum bekend is dat 
PvB’s 

 
9. Jaarverslag JeugdCommissie – JC 

Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. Esther: hoe kunnen er meer kinderen betrokken 
worden bij de activiteiten? Idee is om toch meer te promoten. Nieuwe activiteiten die uitdagen, 
leveren misschien ook meer deelnemers. De JC gebruikt een lijst die door de leden is opgesteld, 
waarop nieuwe activiteiten staan. De JC probeert deze ook uit te voeren. Een aantal vaste 
activiteiten blijven ook gewoon leuk! Activiteiten langer van te voren bekend maken. Hiervoor kan 
de jaaragenda gebruikt worden. Suggesties voor activiteiten kunnen altijd naar de JC gemaild 
worden. 

 
10. Jaarverslag Public-Relations Commissie – PRC 

Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. 
 

11. Terugblik jubileum 
Opmerking van Anne-Marie m.b.t. de jubileumdag: mensen die in het zwembad hebben gestaan, 
hadden graag ook een taak buiten gehad. Een roulatiesysteem had mooi geweest. Complimenten 
voor de jubileumcommissie! Er is veel media-aandacht geweest; regionaal en landelijk. Een mooie 
bijkomstigheid was het feit dat we uitgeroepen zijn tot Brigade van het jaar. 

 
12. Stand van zaken sponsorwerkgroep 

Peter geeft een toelichting op de stand van zaken. De werkgroep bestaat uit Jochem, Sanne, Roy, 
Peter en Erik. Er is een missie vastgesteld. De werkgroep zal ondergebracht worden onder de 
PRC. Er wordt gewerkt met een jaarplanning, welke uitgebreid zal worden naar een 
meerjarenplanning. Er worden verschillende sponsorproducten ontwikkeld. De genoemde 
personen zijn vooral bezig met de opzet en het uitdenken. Voor de uitvoering zijn nog 
meer/andere mensen nodig. De werkgroep heeft al veel (denk) werk verzet. 

 
13.  

A. Bestuursverkiezing 
Aftredend: Monique Huisman.  
Aftredend en herkiesbaar: Erik den Breejen, Johan Heikoop en Mels de Zeeuw. Erik heeft 
aangegeven herkiesbaar te zijn voor nog 1 jaar, aangezien er geen nieuwe bestuurskandidaat 
is. Komend jaar zal er opnieuw gezocht worden naar een nieuw bestuurslid. Dit hoeft niet per 
definitie direct een voorzitter te worden.  
Niet-aftredend: Suzanne Heikoop en Bart van de Minkelis, Marjolein van Diepen.  
Nieuw te kiezen: Maartje Rietveld (als vertegenwoordiger van de PRC). Er zal dan geen 
directe vertegenwoordiger vanuit de JC meer zijn. Hier zal een contactpersoon voor 
aangesteld worden. De vergadering gaat akkoord met deze bestuursverkiezing. Monique 
wordt bedankt voor haar activiteiten als secretaris met een dankwoord door Erik, een applaus 
en een bos bloemen. 

 
B. Benoeming voorzitter 

Vice-voorzitter Mels vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Erik als 
voorzitter. Er wordt unaniem gekozen voor Erik als voorzitter. 

 
14. Benoeming commissies 

TC: Lia, Rianne, Sanne, Johan, Bart. Er gaat gezocht worden naar een nieuw TC-lid voor volgend 
jaar.  
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CVR: Chris, Roy, Dominique, Johan. Er is nog een vacature.  
JC: Els, Pamela, Joella, Martine. Er is nog een vacature, liefst iemand met een rijbewijs.  
PRC: Ciska, Rina, Maartje, Claudia (plakboek).  
Beheer: John, Esther, Kevin, Jeroen.  
Ledenadministratie: Mandy Prins.  
Kascontrole: Roy (1), Kees v V (2), Bart K.(reserve)  
Vertrouwenspersonen: Peter Visser en Monique.  
Brigadekleding: Arjan Baardman. 

 
15. Vaststellen omgangsregels 

N.a.v. het opstellen van de toekomstvisie is er gewerkt aan een stappenplan van NOC-NSF om 
een veilig sportklimaat te ontwikkelen/behouden. Afgelopen jaar hebben alle vrijwilligers een VOG 
in moeten leveren. De volgende stap is het vaststellen van omgangsregels voor vrijwilligers, leden 
en ouders. Zodat duidelijk is wat van een ieder verwacht wordt en waar een ieder op 
aangesproken kan worden. Consequenties van overtredingen tijdens het evenement worden 
bepaald door de verantwoordelijke commissie. Zo zal de Technische Commissie verantwoordelijk 
zijn voor overtredingen tijdens de zwemuren. Bij heftige incidenten zal ook het bestuur betrokken 
worden. Bij signalen van mishandeling is het belangrijk dat er altijd contact is met de TC. 
Gezamenlijk wordt besproken wat een juiste vervolgstap is. Hierin kan de vertrouwenspersoon 
ook een rol spelen. Omkleden van instructeurs in de grote kleedkamer: voordelen van aanwezig 
zijn in de kleedkamers zijn groter dan afwezig zijn.  
 
De vergadering gaat akkoord met de omgangsregels. De regels gaan ondertekend worden door 
de vrijwilligers en worden gepubliceerd op de website en in de Boei. 

 
16. Rondvraag 

John: Klopt het dat sommige jubilarissen niet goed worden ingelicht over een huldiging? → 
Actieve leden worden actief benaderd. Rustende leden worden iets minder actief benaderd, maar 
er wordt zeker wel contact gezocht.  
 
John: wil graag het gebruik van het plastic bestek/borden/bekers beperken. Dit punt is al 
besproken in bestuur en commissies. Een ieder zal hier rekening mee houden.  
 
John: Wil kamp meer gaan promoten om nieuwe leden te werven. Inschrijfformulieren voor 
nieuwe leden liggen in het zwembad en worden uitgereikt door de instructeurs / oppas. Briefjes ter 
promotie van de instuif en kamp kunnen met een touwtje aan het prikbord gehangen worden. 
Verdere afstemming tussen kamp en instuif gebeurd buiten de vergadering om.  
 
John: Wie controleert dat iedereen zich ingeschreven heeft en betaalt? Er zijn meerdere 
controlemomenten door de TC/penningmeester.  
 
John: Is er bij de seniorentraining een tweede trainer nodig? Dit gaat als aandachtspunt naar de 
TC.  
 
Tineke: idee om de nieuwe ruitentikker te promoten en te verkopen? Wordt meegenomen door de 
PRC. 

 
17. Sluiting 

Sluiting om 22.27 uur door Erik met een dank aan een ieder voor zijn of haar inbreng. Roy toont 
als afsluiting nog een promofilmpje voor het varend redden, gemaakt tijdens de laatste oefening. 


