Datum van de vergadering:
Plaats van de vergadering:
Aanwezig:

Maandag 10 april 2017
Clubhuis VZC, Sportlaan 5B
Meindert Boorsma (Vz), Wim Scheidt, Frank van de
Bovenkamp, Harry Scholten, Ids van der Ley, Sjoerd van
Stokkum Sjoerd Veltman, Wies Vullings, Marlies van Hoek,
Peter van de Kraats, Annette Paardekooper, Corry van Ginkel.
Boudewijn van Achter, Erik Schinkel en Inge Walta (verslag)

Notulen ALV 10 april
Berichten van verhindering: Gerry van den Berg-Reemst, Rini van den Berg, Merian Rijnsaardt, André Knop, Rien van
Kooten, Marieke Seising, Peter van de Kraats
1. Opening
Meindert heet de aanwezigen welkom en de berichten van verhindering worden doorgenomen.
2. Mededelingen voorzitter
De secretaris meldt 2 uitnodigingen voor VZC: de receptie van de L.Z&P.C de Haaien op 6 mei, en de uitnodiging
van Sportservice voor een avond over veiligheid op 8 mei.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2016 en 19 december.
Beiden worden zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag secretaris
Inge licht het in de vergaderstukken opgenomen verslag toe. M.n. de behoefte aan
Vertrouwenscontactpersonen (ouder dan 25 jr. zelf geen rol al trainer of nauw verbonden aan de bestuurders);
afdelingsvoorzitters en een penningmeester voor het Algemeenbestuur worden benadrukt.
5. Jaarverslagen van de afdelingen
Wies Vullings licht het verslag van de Synchroonafdeling toe. Voor de toekomst is van belang dat er twee
trainer eind van dit seizoen stoppen en het is noodzakelijk voor het nieuwe seizoen opvolgers te vinden,
waarvan één over de nodige kennis moet beschikken. De sfeer binnen de afdeling en onder de meisjes is goed
en ook de resultaten zijn veelbelovend. Door de actie “school en sport” zijn vier nieuwe leden binnengehaald.
Bij afwezigheid van een vertegenwoordiger van de afdeling licht Inge Walta het verlag van AquaFun toe. Deze
afdeling moet herstellen van de klap die voortvloeide uit de verplaatsing van de lestijden.
Het verslag van de Zwemafdeling wordt toegelicht door Annette Paardekooper, De resultaten van afgelopen
jaar zijn boven alle verwachting er zijn grote successen geboekt en zeer talentvolle zwemmers bij de club.
Helaas betekent dat dat het risico groot is dat ze landelijk gescout worden en vertrekken naar Eindhoven. Ook
de eindexamenperiode betekent elk jaar een uitstroom.
Het bestuur van de zwemafdeling is stabiel en de successen trekken ook veel zwemmers van buiten Veenendaal
naar gastlessen bij Harry Delno.
De door de kinderen zelf betaalde korte buitenlandse stages zijn voor zowel zwemmer als begeleiders zeer
verrijkend gebleven en zullen ook in 2017 voortgezet worden. Boudewijn van Achter gaat onderzoeken of
hiervoor sponsoring te vinden is.
Waterpolo: Frank van de Bovenkamp vertelt hoe de gevoelens over 2016 gemengd zijn. Er zijn grote sportieve
successen, met daaraan gekoppeld de vrees dat de talenten door andere verenigingen gekaapt gaan worden.
Verder zijn er financiële tegenvallers en het gemis van een voorzitter.
Sjoerd Veltman kijkt in zijn jaarverslag terug op vele successen van de Triatlon-afdeling. Ook 2017 wordt met
vertrouwen en ongewijzigd beleid tegemoet gezien. Wel wil het bestuur de trainingsmogelijkheden voor de
leden uitbreiden en zelfs professionaliseren. Meer tijd aan visieontwikkeling besteden en minder aan
operationele zaken.
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Voor de afdeling Duiken doet Sjoerd van Stokkum verslag: in 2016 hebben geen grote wijzigingen
plaatsgevonden en voor de toekomst is ledenwerving noodzakelijk. Desgevraagd licht Sjoerd toe dat zowel de
gezelligheid en groepsactiviteiten als de opleidingsmogelijkheden voor de afdeling van belang zijn.
Samewerking met andere duikverenigingen lijkt op dit moment nog niet haalbaar. Meindert licht toe daar
samen met Sportservice wel aan te werken. Daardoor is nu een deel van het badwater op maandagavond voor
VZC beschikbaar.
Van het Clubhuis is over 2016 geen verslag ontvangen. Corné licht toe dat het jaar vooral in het teken van
overleven stond en aan het eind van het jaar was er sprake van interne strubbelingen. Momenteel neemt hijzelf,
samen met Helena Slagter ad interim de bestuurstaken waar. Hij heeft inmiddels het contract met Inbev weer
opengebroken. Hoopt hiermee resultaat te kunnen verbeteren. Afgelopen jaar vond geen bleke Bep plaats. Dit
jaar wel dankzij de afd. Duiken en begin mei zal een extra WP wedstrijd ook verdien mogelijkheden bieden.
6. Verslag penningmeester
Wim Scheidt meldt dat na deze vergadering de overzichten naar Exact online gaan, de rol van Schuiteman zal nu
invulling krijgen, maar de penningmeester blijft het gezag over de kostenhouden. Hij hoopt dat e.e.a. voor de
zomervakantie zijn beslag kan krijgen.
Het resultaat over 2016 is ruim €12000 negatief. En Wim benoemt de belangrijkste oorzaken:
- Minder sponsorinkomsten tegenover de bestuurskosten, voor 2017 zijn de kosten beperkter en zijn enkele
sponsoren binnengehaald;
- Een incidentele dip bij AquaFun, dus ook hier wordt voor 2017 herstel verwacht;
- Synchroon is bezig met een moeizame herstart. Ook 2017 is nog onzeker;
- Bij Waterpolo kwam een oude rekening naar boven, heeft een heel team zich uitgeschreven en zijn afgelopen
jaar veel investeringen in materiaal gedaan. De verwachting is dat in 2017 dit weer stabiliseert;
- Zwemmen heef 2016 neutraal gedraaid, vreest wel voorledendaling in 2017;
- Duiken is licht negatief geëindigd, door een lichte ledendaling en tijdelijk extra badwater. Voor de toekomst
levert dit geen zorgen op.
Bij het clubhuis is de omzetdaling zorgwekkend, het verlies valt mee door vrijval van een voorziening, maar
volgend jaar moeten meer activiteiten de omzet oppeppen.
Sjoerd Veltman vraagt naar de samenstelling van de bestuurskosten: vergoeding penningmeester (inmiddels
vervallen) vergoeding ledenadministratie, verzekeringen en vergaderkosten en een klein deel badwater.
7. Verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascommissieleden.
Harry Scholten doet verslag van de kascommissie. Ditmaal efficiënt georganiseerd. De kas werd in orde
bevonden. De aanbevelingen zijn gevoegd bij de vergaderstukken.
Beide kascommissieleden, Jan Nap en Harry Scholten, kunnen volgend jaar ook dienst doen, omwille van de
doorstroming wordt wel gezocht naar een opvolger voor Harry Scholten.
8. Voorstel tot décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2016
De vergadering stemt hier unaniem mee in.
9.

Aanpassingen Huishoudelijk reglement
Inge leest de voorgestelde wijzigingen voor:
 Overal wordt VZC E&P vervangen door VZC
 Art. 2 lid 1 ad 4, toevoegen: “Sportservice”
 Art. 3. Lid 2 ad 4, toevoegen: “aan het bestuur verbonden vrijwilligers”
 Art. 3 lid 1 ad 7, toevoegen: samen met de penningmeester”
 Art. 3 lid 1 ad 9: ALV van 2x per jaar wijzigen in ”minimaal 1x per jaar”
 Art. 3 lid 1 ad 19: laten vervallen
 Art. 3 lid 1 ad 21, toevoegen: “in samenwerking met de ledenadministratie”
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Art. 4 lid 1 ad 11, toevoegen: “Geeft wijzigingen in de samenstelling van het bestuur waar nodig door aan
banken waarbij VZC rekeningen heeft lopen.”
 Art. 6 lid 2 achter 3e bullit verwijderen: “Aqua Varia, Website”
 Art. 17 lid 1 achter eerste bullit toevoegen: “Evenementen”
 Art. 17 lid 1 3 en 4e bullit verwijderen en dan toevoegen:”er zijn enkele personen door het bestuur
aangewezen voor bepaalde taken: * ledenadministratie * PR en Communicatie”
De vergadering stemt in met deze wijzigingen.
10. Voorstel ALV 1x per jaar
Dit is vorige alv afgesproken. Gekeken moet worden of dit haalbaar is i.v.m. het vaststellen van
contributieverhoging.
11. Bestuursopvolging
Bijgesteld rooster voor aan- en aftreden bestuur VZC, ALV 10 april 2017
Aftredend tijdens deze vergadering: Erik van Brakel (Clubhuis) en Remco Bouman (Penningmeester DB).
Meindert Boorsma wordt herkozen voor een nieuwe termijn.
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Bovenstaande bestuursleden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
12. Veiligheidsbeleid
Is ook bij het jaarverslag gemeld. De nieuwe regels moeten op de website vermeld worden en vanaf heden staan
mensen zonder VOG niet meer bij VZC langs de badrand. Voor wie een eerdere aanvraag vergeten is; herhaling
via Inge is snel geregeld en kost weinig moete: Achternaam en alle voorletter, geboortedatum en werkend emailadres doorgeven!
13. W.v.t.t.k.
Boudewijn doet verlag van de contacten voor verkrijgen van meer sponsoren: Profile Tyre Centre, Jac. Henzen,
de Rabobank en de Rijk rioolbuizen. De start van het project met Sponsorvisie lijkt tanende, onzeker of dit
doorgaat.
Tot slot besluit Boudewijn met de complimenten aan de organisatie van de WP-afdeling voor de Wedstrijd van
de maand.
14. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijn sluit Meindert de vergadering om 21.35uur en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje aan de bar.
Niet in verslag: wijzigingen vrijwilligersbeleid bij BV vastgesteld doorvoeren en laten vaststellen.
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