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Notulen van de algemene ledenvergadering 2019 
 
Datum en tijd:  donderdag 21 maart 2019, aanvang 19.30 uur. 
Locatie:  verenigingsgebouw ‘de Onderduiker’ 
 

1. Welkom en mededelingen 
Johan heet iedereen welkom op deze 54ste algemene ledenvergadering. 
 
Aanwezig zijn: Johan Heikoop, Marjolein van Diepen, Maartje Rietveld, Henriëtte Heijkoop, 
Jeanine de Bruin, Suzanne Heikoop, Hans Colijn, Bart van de Minkelis (vdM), Roy Groenendijk, 
Rianne den Breejen, Erik den Breejen, Kevin Groenendijk, Dominique Geurts, Bart Kalkman, 
Elsemarie Boer, Monique Huisman, Diana Erkelens, Anne-Marie Meerkerk, Martine Stam en 
Tineke Kok. 
 
Met kennisgeving afwezig zijn: Ciska van Herwijnen, Esther de Jong, Jacques van de Minkelis, 
Hilda van Veen en Kees van Veen. 

 

2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 22 maart 2018 
Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag secretariaat 
Suzanne leest het jaarverslag voor.  
Wijziging: Toevoegen dat er is gewerkt aan de implementatie van de AVG. 
De wijziging wordt doorgevoerd en het jaarverslag wordt met deze wijziging vastgesteld. 

 

5. a. Jaarverslag penningmeester  
Marjolein licht de balans en resultatenrekening toe, waarbij de aanwezigen de mogelijkheid 
krijgen om vragen te stellen. 
 
Vragen en opmerkingen: 

− Opmerking Diana: Complimenten voor het incasseren van de contributies, het ziet er goed 
uit ten opzichte van voorgaande jaren. 
 

− Vraag Erik: De vrijdagavond (beheer); klopt het dat de kosten hoger zijn dan verwacht en de 
inkomsten achterblijven?  
Antwoord Marjolein: Dat klopt inderdaad. 
 

− Vraag Kevin: Hoe kan het dat de kosten voor gas en elektra duurder was, terwijl de 
Onderduiker minder verhuurd is?  
Antwoord Johan: Daar zullen we nog naar kijken. 

 

b. Verslag kascontrolecommissie  
Kees en Martine hebben met Marjolein rond de tafel gezeten.  
De kascontrolecommissie gaat akkoord met de cijfers.  
 

c. Decharge verlenen  
Het bestuur vraagt om decharge van de leden voor het gevoerde financiële beleid over 2018. 
De ledenvergadering gaat akkoord. 
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d. Vaststellen contributie  
Het bestuur stelt voor om contributie voor 2019 te verhogen met 4,5%, naar de volgende 
bedragen:  

juniorleden  € 115,-  
seniorleden  € 139,-  
rustend lid  € 42,20  
varend redden  € 25,00  
inschrijfkosten  € 10,00  
toeslag   € 6,00 per jaar toeslag voor het niet betalen per automatische incasso. 

 

− Vraag Erik: Moet de toeslag ook toegepast worden op leden die de automatisch incasso 
storneren?  
Antwoord Johan: Dat kan zeker, deze leden betalen dan in principe niet per automatische 
incasso. Deze suggestie wordt meegenomen.  
 

− Vraag Elsemarie: Als mensen wel hun automatisch incassoformulier invullen, maar het niet 
goed is doorgekomen, wordt de toeslag dan ook gerekend?  
Antwoord Johan: Nee, de toeslag is bedoeld voor leden die bewust niet met automatische 
incasso betalen. Als er vragen zijn met betrekking tot de toeslag, kan er contact opgenomen 
worden met de penningmeester. 
 

− Vraag Roy: Moet de toeslag niet gewoon verhoogd worden?  
Antwoord Johan: Als de ALV hiermee akkoord gaat kan dat. 
 

− Vraag Roy: Waarom gaat de contributie zo omhoog?  
Antwoord Marjolein: Omdat onder andere de jaarlijkse subsidie wegvalt.  

 

− Erik doet het voorstel om het wegvallen van de subsidie op te vangen door vooral de 
contributie van de juniorleden te verhogen, omdat de subsidie vooral gekoppeld was aan 
juniorleden. Het verschil in contributie tussen junior- en seniorenleden wordt daardoor ook 
kleiner. Hij stelt dat er bij veel verenigingen geen verschil in contributie tussen junior- en 
seniorleden is.  
 

− Vraag Monique: Maar komt de subsidie ook ten goede van de juniorleden?  
Antwoord Marjolein: Niet per se.  
 

− Opmerking Tineke: De mensen die alleen seniorentraining doen, kunnen soms nog minder 
trainen omdat er momenten wegvallen door examens etc. Daarin worden ze nog meer 
benadeeld.  
Reactie Erik: Dat is maar twee keer in het jaar. 
 

− Vraag Johan: Zijn er meer mensen die vinden dat de contributies gelijkgetrokken moeten 
worden? 
Reactie Erik: De verschillen kunnen ook gefaseerd gelijkgetrokken worden. 
 

− Vraag Diana: Hoeveel wedstrijdzwemmers zijn er?  
Antwoord Rianne: Die zwemmen niet meer dan normaal (1 uur per week), dus daar hoeft 
geen contributiewijziging op basis van zwemuren op toegepast te worden. 
 

− Vraag Kevin: Ben je er niet bang voor dat er juniorleden lid-af gaan omdat de contributie zo 
stijgt? 
Antwoord Johan: Zelfs met contributiestijging zijn we nog relatief goedkoop ten opzichte van 
andere verenigingen. 

 

− Opmerking Erik:. Als we contributie van juniorleden in twee jaar verhogen met de lagere 
subsidie zijn we ook waar we willen zijn. 
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Na de discussie over de begroting worden de contributie vastgesteld op:  
Juniorleden € 116,00 
Seniorleden  € 136,00 
Rustende leden  €   41,40 
Varend redden  €   25,00  
Inschrijfkosten  €   10,00  
Toeslag   €     6,00 per jaar toeslag voor het niet betalen per automatische incasso. 
 

e. Vaststellen begroting  
Vragen en opmerkingen:  

− Vraag Erik: We begroten de contributie nu hoger dan in 2018? 
Antwoord Marjolein: Dat komt door de stijgende ledenaantallen.  

− Vraag Erik: Is het reëel dat we 12 extra leden zouden hebben t.o.v. vorig jaar? 
Reactie Roy: Dat lijkt me niet.  
Antwoord Johan: Er zijn aan het begin van dit jaar meer leden binnen gekomen en we hopen 
er rond de examens meer vast te houden. 
 

− Vraag Erik: Waarom gaat de lijn van de speculaasactie niet omhoog als dat ieder jaar meer 
is?  
Antwoord Maartje: Omdat de winst in 2018 veel hoger was dan voorgaande jaren, 
waarschijnlijk door het concrete doel (trailer). Daarom durven we het niet aan om in 2019 net 
zoveel te begroten als de opbrengst van 2018. De inkomsten van 2018 lijken een uitschieter. 
 

− Opmerking Erik: € 2.100,- voor een website is veel geld.  
Reactie Johan: De PRC gaat commissies langs naar de behoeften en daar zijn meer doelen 
uitgekomen dan alleen de website. De kosten van de PRC zijn hoog, omdat de 
bestedingsdoelen daar neer zijn gezet. Daar tegenover staan bij de inkomsten dezelfde 
bedragen ook weer; de uitgaven van de PRC moeten door middel van sponsoring en acties 
gefinancierd worden. 

− Vraag Rianne: Waarom moet er een nieuwe website komen?  
Antwoord Maartje: Omdat de oude website op een te oud systeem draait en hij daarom 
achter de schermen niet meer goed loopt.  
Opmerking Diana: Mijn man Eddy kan eventueel ook een goede website maken. 

 

− Vraag Roy: Waarom staat de trailer nu onder de reserveringen? Dan moet hij ergens onder 
PRC staan toch?  
Antwoord Johan: Het geld voor de trailer is in 2018 ontvangen, waardoor hij dit jaar uit de 
reservering wordt aangekocht. 
 

− Vraag Bart vdM: Ik snap niet waar € 6.000,- verlies vandaan komt. Als we alles op basis van 
vorig jaar doen, zouden we toch ongeveer op hetzelfde uit moeten komen? 
Antwoord Johan: De meerjarenbegroting is herzien naar de actuele tarieven, waardoor er 
jaarlijks meer begroot moet gaan worden. Moeten we vanwege het begrotingstekort een 
actie zoals de speculaasactie gaan herbestemmen, zodat de opbrengst naar de algemene 
middelen gaan? 
Opmerking Tineke: Maar er wordt juist veel opgehaald als er een duidelijk en zichtbaar doel 
is. 
 

− Vraag Johan: Gaan we dan een deel van de kosten van de PRC ergens anders neerzetten, 
omdat ze niet meteen uitgegeven worden? 
Reactie Roy: Misschien kunnen we beter een doel pakken die voor dat jaar al op de 
meerjarenbegroting staat, zodat het met terugwerkende kracht betaald wordt.  
Reactie Suzanne: De speculaasactie is van en voor de hele vereniging, dus we kunnen niet 
altijd een doel bij varend redden of de senioren zoeken, maar moeten ook de jeugd, die het 
meeste verkoopt, daarin meenemen. Daarom is het lastig om jaarlijks een concreet en voor 
de buitenwereld sprekend doel te kiezen. 
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Er wordt een optionele begroting getoond waarin iets strakker, maar wel reëel, wordt begroot.  

− Vraag Hans: Is het nu al nodig om de correctie van meerjarenbegroting volledig te 
verwerken, kan dat niet voor een deel nu en later de rest? 
 

− Opmerking Anne-Marie: Als je de opbrengsten van de Gondelvaart middelt over twee jaar, 
zijn de verschillen minder groot. 
 

Het bestuur vraagt om stemming over de optionele begroting. Er zijn drie leden tegen. 

− Erik stemt tegen de begroting omdat er veel te ambitieus wordt gereserveerd: Er is geen 
geld voor deze plannen. Ik ga niet stemmen voor een begroting die structureel in de min 
gaat. We moeten langer met materieel gaan doen of meer sponsoring binnenhalen. 
 

− Opmerking Johan: De laatste optie is om de reservering voor dit jaar op de 'standaard'  
€ 3.000,- te zetten en komend jaar te kijken hoe we het gat kunnen dichten richting het 
bedrag dat de opgestelde meerjarenbegroting aangeeft. Daarnaast zal de 
meerjarenbegroting bewaakt moeten worden op werkelijke uitgaven en benodigde 
reserveringen. 
Reactie Erik: Er moet een voorbehoud gemaakt worden dat dit bedrag in de toekomst 
begroot moet gaan worden. Dat kan er nu niet in één keer opgelegd worden. 

 
Het bestuur vraagt om stemming over de laatst getoonde begroting, waarin de reservering nog op 
€ 3.000,- staat.  
De begroting wordt vastgesteld door de ledenvergadering met de kanttekening om deze het hele 
jaar in combinatie met de meerjarenbegroting te monitoren.  
 

f. Meerjarenbegroting  
We hebben al jaren een meerjarenbegroting om de toekomstige uitgaven te kunnen voorspellen. 
Daar is kritisch naar gekeken, maar een aantal aanschafbedragen zijn inmiddels een stuk hoger. 
De kosten voor vervanging van de RIB zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, omdat de 
kosten voor vervanging te hoog zijn voor de vereniging zelf en een derde boot niet strikt 
noodzakelijk is om onze verenigingsactiviteiten voort te zetten. Eventuele vervanging zou dus 
volledig door sponsoring gedekt moeten worden. 
 

− Opmerking Erik: In de werkgroep hebben we ervoor gekozen om deze begroting zonder 
einde vast te stellen. Hier kwam uit dat we jaarlijks € 9.300,- moesten gaan reserveren. Dat 
bedrag kan niet afgedekt worden in de verenigingsbegrotingen dus moeten er andere opties 
worden onderzocht  

 
Er volgt een uitgebreide discussie over de mogelijkheden om kosten te besparen en 
opbrengsten te verhogen. 

 
De meerjarenbegroting wordt als principe vastgesteld door de ledenvergadering, waarbij echter 
voor 2019 nog een lagere reservering wordt opgenomen. Daarbij wordt de afspraak gemaakt om 
in 2019 opnieuw naar de meerjarenbegroting te kijken, waarbij de jaarlijkse reservering ongeveer 
moet passen in de jaarbegroting 
 

6. Pauze 
 

7. Jaarverslag Technische Commissie – TC  
Geen opmerkingen of aanvullingen. 
 

8. Jaarverslag Commissie Varend Redden – CVR  
Geen opmerkingen of aanvullingen. 
 

9. Jaarverslag Jeugdcommissie – JC  
Geen opmerkingen of aanvullingen. 
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10. Jaarverslag Public Relations Commissie – PRC  
Geen opmerkingen of aanvullingen. 
 

11. Jaarverslag Beheerdercommissie  
Geen opmerkingen of aanvullingen. 
 

12. a. Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar: Marjolein van Diepen en Maartje Rietveld 
Aftredend en herkiesbaar:   Suzanne Heikoop 
Niet aftredend:    Henriëtte Heijkoop, Jeanine de Bruin en Johan Heikoop 
Verkiesbaar:    Erik den Breejen, Hans Colijn en Esther de Jong 
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bestuurssamenstelling. 
Johan bedankt Marjolein en Maartje voor hun jarenlange inzet in het bestuur.  
 

b. Benoeming voorzitter  
Het bestuur draagt Johan Heikoop voor om komend jaar het voorzitterschap op zich te nemen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. Johan bedankt de vergadering voor het vertrouwen. 
 

13. Benoeming commissies  
TC:  Henriëtte Heijkoop, Bart van de Minkelis, Johan Meerkerk,  

Kevin Groenendijk, Lia van Helden en Rianne den Breejen.  
CVR:    Suzanne Heikoop (waarnemend) en Dominique Geurts. 
JC:    Martine Stam, Joëlla den Breejen, Yvonne de Ruijter,  

Jeannet de Klark en Pamela den Adel.  
PRC:    Maartje Rietveld, Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw,  

Sanne Heeres en Claudia Baas.  
Beheer:   Esther de Jong, Bart Kalkman en Tineke Kok.  
Ledenadministratie:  Anne-Marie Meerkerk. 
Contributies:  Hilda van Veen. 
Kascontrole:   Martine Stam (1), Tineke Kok (2) en Bart Kalkman (reserve). 
Vertrouwenspersonen:  Peter Visser en Monique Huisman. 
Brigadekleding:   Wedstrijdkleding bij TC en lesgeverkleding bij PRC. 
 
Een aantal commissieleden hebben hun taken neergelegd, namelijk Sanne Heeres (TC), Mels de 
Zeeuw (CVR), Jan Knol (CVR) en John Post (Beheer). Sanne, Mels, Jan en John worden 
bedankt voor alles wat zij als commissieleden voor de vereniging gedaan hebben. 
 

14. Varend Redden  
Suzanne legt uit dat Varend Redden gaat werken met werkgroepen, omdat de CVR nu officieel 
nog maar uit één persoon bestaat. Ieder lid van Varend Redden krijgt een plaats binnen één van 
de vijf werkgroepen: beveiliging en evenementen, opleidingen, onderhoud, pr, kleding. Iedere 
werkgroep heeft minstens één coördinator/contactpersoon die erop toeziet dat alle taken van de 
werkgroep gedaan worden. Suzanne en Dominique zien erop toe dat alles correct gebeurt en zijn 
daarnaast verantwoordelijk voor de financiën en vertegenwoordiging in het bestuur.  
 

15. AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wetten 
gelden ook voor onze vereniging en daarom hebben Erik, Johan en Suzanne in het afgelopen 
jaar gewerkt aan een privacybeleid. Dit document geeft onder andere aan welke gegevens er 
opgeslagen worden, hoelang dit gebeurt en wie er toegang tot heeft. Ook worden de regels 
rondom beeldmateriaal toegelicht. Het privacybeleid komt binnenkort op de website, is op te 
vragen via de secretaris en komt voor nieuwe leden in de welkomstboei te staan. 
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Er wordt nog nagedacht of/hoe er expliciete goedkeuring wordt gevraagd aan de huidige leden 
voor het verwerken van hun gegevens volgens het opgestelde privacybeleid. 
Suggestie Roy: wellicht kan de toestemming van de leden met betrekking tot het privacybeleid 
meegenomen worden met de begeleidende brief bij de contributie. 
 

16. Rondvraag  

− Vraag Tineke: Zwembadhuur, is dat uurtje factuurtje?  
Antwoord Johan: Ja, de vereniging betaalt een uurtarief. 
 

− Vraag Kevin: Is het een idee dat er een keer een makkelijke uitleg van de financiën 
beschikbaar komt?  
Antwoord Johan: Er is een toelichting bij de cijfers beschikbaar. Het is goed om er rekening 
mee te houden dat deze toelichting voor iedereen te begrijpen moet zijn. 
 

− Vraag Suzanne: Heeft er iemand nog ideeën voor het komende medewerkersuitje? Mail of 
app ze naar de secretaris! 
 

− Opmerking Diana: Een idee om geld op te halen: oliebollen verkopen.  
Antwoord Johan: Bedankt voor de tip! Suggesties voor acties en sponsoring zijn altijd 
welkom bij de PRC. 

 

17. Sluiting  
Sluiting om 22.50 uur. Johan bedankt iedereen voor de aanwezigheid en input. 


