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

Maandag 23 april 2018
Clubhuis VZC, Sportlaan 5B, 3905 AD Veenendaal.
Meindert Boorsma (vz), Erwin van de Berg, Frank van de
Bovenkamp, Hans van de Braak, Joost Brouwer, Thys de Haan,
Ed van Harn, Peter van de Kraats, Marco Kunz, Ids van der
Leij, Annette Paardekooper, Wim Scheidt (penn.mr a.i.), Erik
Schinkel, Harrie Scholten, Corné Siteur, Helena Slagter, Bert
Stevens, Ron van Stokkum, Sjoerd van Stokkum, Sjoerd
Veltman, Wies Vullings, Inge Walts (secr. )

Notulen ALV 23 april 2018
1. Opening
Meindert opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen welkom. Zegt
verheugd te zijn over de wat grotere opkomst dan de laatste keer.
.
2. Mededelingen voorzitter
Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van: Gerry van de Berg, Ruud Klaare,
Adri Janssen , Rien van Kooten, Henk Uri, Diny Beunders en Marieke Seising.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 april 2017
Behoudens een correctie in de datum (er stond 2018 i.p.v. 2017) worden de notulen
ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris
Inge benadrukt enkele onderwerpen uit het geschreven, bijgevoegde, verslag.
5. Jaarverslagen van de afdelingen
Niet alle afdelingen hadden de jaarverslagen tijdig ingeleverd waardoor niet alle leden
ervan kennis hebben kunnen nemen. De aanwezige voorzitters, dan wel hun vervangers
benoemen de hoogte- en dieptepunten van 2017, tevens enkele zorgpunten.
Bij deze notulen worden de volledig gemaakte jaarverslagen nogmaals aan alle leden
gezonden zodat allen optimaal geïnformeerd worden.
Wies vertelt hoe Synchroonzwemmen inmiddels van diverse kanten
trainingsondersteuning (NB zelfs helemaal uit Alphen aan de Rijn en van PSV) heeft
gekregen en zich nu concentreert op ledenwerving.
Meindert vult aan op het jaarverslag van Synchroon dat het AB heeft besloten de
afdeling 2 jaar voortbestaan te garanderen, dit om de herstartende afdeling zich volledig
op trainers en ledenwerving te laten concentreren en de gevolgen van eventuele
dreigende financiële uitputting van de reserve weg te nemen. De herstart verloopt
langzaam, maar voorzichtig succesvol. Het financiële risico blijft dan ook beperkt.
Inge schetst hoe Aqua Fun langzamerhand uit de ledendip klimt die ontstond toen de
vaste woensdagmiddagtijd afgenomen werd.
Sjoerd vS geeft aan dat het dalende ledental van Duiken een zorgpunt is.
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Peter vult aan op het jaarverslag van Zwemmen dat de afdeling afgelopen weekend in
de nationaal hoogste zwemklasse als derde is geëindigd, achter PSV en de Dolfijn, wat
voor een club met relatief bescheiden middelen als VZC een topprestatie is. Diverse
kinderen van VZ trainen bij RTC’s (Regionale Trainings Centra) waardoor ze behouden
blijven voor VZC en toch een hoger niveau kunnen bereiken.
Naar nieuws komt van de trainer van de Masters, Aart Gerritsen, wiens ziekte slecht
verloopt.
Frank van de Bovenkamp vertelt dat Waterpolo weliswaar dit jaar niet haar beloften
heeft kunnen waarmaken, en in de jeugdteams jaargangen van weinig spelers heeft
waardoor en dit seizoen minder teams opgesteld konden worden, er toch vertrouwen in
de toekomst is. Bij de jongere jeugd zit weer veel talent. Daarnaast is in Jeroen
Westenbrink een opvolger voor Otto van Noort gevonden als trainer. Er zijn in 2018
weer veel nieuwe leden en voldoende vrijwilligers langs de badrand gevonden. Ook
trainen diverse leden bij Jong Oranje.
Sjoerd V. geeft aan dat het bij de afdeling Triathlon nog steeds onverminderd goed gaat.
Er zijn 213 leden en een korte wachtlijst van 15 mensen. In Veenendaal is een cursus
wedstrijdzwemmen door de KNZB georganiseerd ten behoeve van de triathleten.
Helena vertelt hoe ook het Clubhuis de financiële weg omhoog vindt. De
Waterpoloteams zijn nu vast ingeroosterd in clubhuistaken en dit werkt langzamerhand
steeds beter. Het gebrek aan vrijwilligers voor zowel bestuurstaken als barbeheerders is
echter onverminderd groot.
6. Verslag penningmeester
- Resultatenrekening 2017
VZC FINANCIEN KERNCIJFERS 2015 - 2018

Contributie 2015
Contributie 2016
Contributie 2017
Contributie 2018

Bestuur

Aqua Fun

Triatlon

Synchro

100
50
50

2.937
2.761
2.277
3.000

31.041
31.930
29.963
30.000

4.457
2.849
3.728
4.700

Waterpolo Zwemmen
49.889
48.956
43.543
44.000

35.304
33.994
37.554
38.000

Duiken
4.968
3.749
3.875
3.500

Omzet 2015
Omzet 2016
Omzet 2017
Omzet 2018
Kosten badwater 2015
Kosten badwater 2016
Kosten badwater 2017
Kosten badwater 2018

2.319
2.076
1.007
1.000

Begroot resultaat 2018

3.704

43.864
32.957
36.456
37.500

1.735
1.496
1.418
1.450

8.170
8.668
9.164
9.200

4.892
4.781
5.228
5.100

20.877
25.166
21.314
21.500

20.804
24.459
24.166
24.500

2.390
3.510
2.554
2.500

364
753
-290

5.960
-1.863
-12.510

-2.936
-4.501
-2.641

9.986
-3.635
2.489

2.057
-53
101

1.778
-757
535

-2.543
-2.406
538

14.667
-12.461
-11.778

20.269

14.332

1.502

26.875

20.664

9.360

33.625

130.331

495

4.940

-1.684

10

400

470

850

5.481

61.187
70.156
64.851
65.250
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VZC
128.596
124.339
120.990
123.250

43.864
32.957
36.456
37.500

Resultaat 2015
Resultaat 2016
Resultaat 2017
Eigen Vermogen 01-01-2018

Clubhuis

Totaal VZC E&P
RESULTATENREKENING 2017

Verlies

4 rek. Kosten Trainingen/Wedstrijden
Badhuur
vrijwilligersvergoeding / Trainerskosten
Kosten Contributie KNZB
Kosten Wedstrijden

64.851,65
31.682,30
18.379,32
15.726,44

4 rek. Kosten overig
4300 Aanschaffingen (klein) materiaal
4310 Kosten sportservice huur-electra-...
4400 Kosten Davilex
4410 Kosten telefoon-internet-tv
Porti/infogids/kopieerkosten
4420 Kosten schoonmaak
4510 Kosten onderhoud clubhuis
4610 Verzekeringen
4620 Belastingen
4710 Vergaderkosten
4900 afschrijving inventaris 5%-jr
4980 Bankkosten
4990 Overige algemene kosten
7300 overige exploitatiekosten clubhuis

19.715,33
6.471,83
123,42
999,16
86,64
177,51
606,61
2.268,16
599,00
2.799,99
3.549,01
2.692,81
1.184,17
577,84

130.639,70

41.851,48

Totaal VZC E&P
RESULTATENREKENING 2017
700/800 Inkopen / verkopen clubhuis
Inkopen
Verkopen
8 rek Contributie / inschrijfgelden
Contributie/donaties/inschrijfgelden nieuwe leden
9 rek Buitengewone Kosten
9050 Kosten website
9100 Representatiekosten
9200 Kosten lief en leed
9250 Slotfeest/feestavonden
9 rek Buitengewone Baten
Jeugdsubsidie gemeente Veenendaal
Opbrengst verlotingen/akties/Sponsoring/reclameborden
Resultaat jaar debet=winst/credit=verlies

Winst

Verlies

Winst
16.344,06

20.131,77
-36.475,83
122.077,00
-122.077,00
4.830,96
88,32
447,82
1.111,41
3.183,41
27.122,45
-5.322,20
-21.800,25
-11.778,63

Wim verklaart hoe het negatieve resultaat voor Triathlon ontstaan is: door de
door het bestuur goedgekeurde keuze om de nieuwe clubkleding deels door de
afdeling te laten betalen. Over Synchroon is reeds eerder gesproken.
Vanuit de zaal wordt gevraagd in hoeverre de afdelingen het eigen vermogen
kunnen gebruiken voor investeringen. Wim verwijst naar het financieel reglement
en geeft aan dat de afdelingen altijd voldoende reserves moeten hebben om de
vaste lasten gedurende één jaar te kunnen dragen ook als de inkomsten volledig
wegvallen.
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-

Balans

Totaal VZC E&P
BALANS 31-12-2017
Bank
Kas
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

Debet
90.631,14
6.078,75
96.709,89

TOTAAL VOORRADEN goederen CH (incl. Statiegeld)
Debiteuren
Te vorderen
Vooruit betaalde kosten WP KNZB inschrijving
TOTAAL VORDERINGEN
Clubhuis aanschafwaarde - incl. Inventaris
Clubhuis Afschrijving
TOTAAL VASTE AKTIVA

2.950,12
2.438,19
718,30
1.643,70
4.800,19
70.980,27
-31.327,07
39.653,20

Vooruit ontvangen LA
Te betalen/nog te ontvangen facturen
Voorziening
Schuld aan Pasjeshouders CH
Te betalen Badhuur / KNZB
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

1.299,00
5.155,62
3.250,00
2.370,83
1.706,65
13.782,10

EIGEN VERMOGEN
Resultaat 2017 (DEBET=VERLIES/CREDIT=WINST)
TOTAAL BALANS

Credit

142.109,93
11.778,63
155.892,03

155.892,03

7. Begroting 2018
Wim meldt dat er een onzekere factor is ingecalculeerd: de sponsorborden van
Waterpolo langs het zwembad moeten verdwijnen. Sponsoren krijgen nu de gelegenheid
gebruik te maken van het interactieve grote digitale screen wat door Sportservice is
ingekocht en gedurende de VZC uren ter beschikking wordt gesteld.
8. Verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascommissieleden.
De verslagen blijken nog niet doorgestuurd te zijn, dus Wim leest vanaf zijn laptop voor
hetgeen de kascontrolecommissie heeft beslist; Harrie Scholten geeft aanvullende
verduidelijking. Er is over 2017 een beperkte controle uitgevoerd, er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. Wel enkele aanbevelingen gedaan. Zo zouden de
afdelingen kaders moeten opstellen voor grote uitgaven; Waterpolo een apart kasboek
moeten bijhouden ten behoeve van de uitgaven die gedaan worden voor vrijwilligers;
het clubhuis frequenter de cash moeten afstorten en het kasgeld door twee personen
geteld moeten worden.
Harrie Scholten was al drie maal lid van de kascontrole commissie en dient vervangen te
worden. Jan Nap was het twee maal. Wim heeft de nu afwezige Jan vooraf gevraagd of
hij nog een jaar wil aanblijven en dat is toegezegd. Bert Stevens
verklaart zich bereid volgend jaar in de kascommissie zitting te nemen. En onder
dankzegging aan Harry voor verleende diensten wordt Bert bij acclamatie benoemd.

4
Notulen ALV VZC 23 april 2018

9. Voorstel tot décharge van het bestuur voor het in 2017 gevoerde financiële beleid.
Het bovenstaande gezegd hebbende stelt de controlecommissie voor het bestuur
décharge te verlenen over het in 2017 gevoerde beleid. De ALV stemt hier unaniem mee
in.
10. Vrijwilligersbeleidsplan 2018-2023
De eerder voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in het nieuwe vrijwilligersbeleidsplan.
Dit wordt nu voor de periode 2018-23 vastgesteld.
Inge vraagt m.n. aandacht voor de definitieve wijziging in de eindigheid van de titel en
voordelen van Lid van verdienste, tenzij het bestuur anders beslist is deze toekenning
slechts vijf jaar geldig.
11. Tuchtrechtspraak
Ons reglement hoort in lijn te zijn met de KNZB regels. Inge heeft daarom de eigen
Statuten en het Huishoudelijk reglement naast het VSK tuchtrecht van het NOC*NSF
gelegd en vergeleken. Er blijken geen discrepanties te staan die statutenwijziging of
aanpassingen in het Huishoudelijk regelement nodig maken. Wel is het van belang dat de
tuchtregels regelmatig onder de aandacht van de leden worden gebracht ter voorkoming
van discussies indien (ooit) toepassing nodig blijkt.
Er wordt gevraagd naar de boeteclausule van €1000 voor niet-leden, die vele malen
hoger is dan die voor leden (twee maal jaarcontributie). Inge geeft aan dat dit
afgesproken is omdat leden ook op andere manieren te straffen zijn. Bij ernstig
vandalisme kan natuurlijk ook nog op wettelijke aansprakelijkheid worden
teruggegrepen.
12. Bestuursopvolging
Bijgesteld rooster voor aan- en aftreden bestuur VZC, ALV 23 april 2018
Er zijn vacatures voor het Clubhuis, Waterpolo en AquaFun, In beide gevallen worden
voorzitters gezocht. Helena Slagter neemt tijdelijk waar als voorzitter voor het clubhuis.
Wim Scheidt zet zijn waarneming als penningmeester voor tot de overdracht naar
Schuiteman gereed is. Voordrachten tot opvolging kunnen, mits gesteund door 10, leden
tot één week voor de vergadering worden ingediend.
jaar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Voorzitter
Meindert Booorsma*
X
X
X
Secretaris
Inge Walta*
X
X
Penningmeester vacature
Lid Aqua Fun
Vacature
Lid Zwemmen
Peter van de Kraats*
X
X
Lid Waterpolo
vacature
Lid Synchro
Wies Vullings*
X
X
Lid Triatlon
Sjoerd Veltman*
X
X
Duiken
Ab van’t Veen*
X
X
Clubhuis
vacature
*Bovenstaande bestuursleden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
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Helena geeft aan dat het voorzitterschap inmiddels te zwaar wordt om te combineren
met werk en lidmaatschap van een andere verenging, zij stopt aan het eind van het
seizoen als waarnemend voorzitter. Er wordt dus dringend naar opvolging gezocht en
geïnteresseerden wordt gevraagd zich bij het bestuur of clubhuis bestuur te melden.
Idealiter zal een voorzitter van het Clubhuis ondernemingsgezind zijn en zelf geen
beheerstaken uitvoeren.
Wim geeft na doorvragen aan dat het clubpenningmeesterschap hem gemiddeld meer
tijd dan verwacht kost. Alhoewel de vereiste inzet fluctueert, denkt hij toch ca. 8 uur p.w.
ermee bezig te zijn. De overdracht naar Schuiteman leverde(t) wel professionalisering en
sneller inzicht in de cijfers op, maar geen tijdsbesparing.
Het ook nog steeds openstaande voorzitterschap van Aqua Fun kost daarentegen zeer
weinig tijd. De afdeling heeft relatief weinig leden en zwemt maar 1 uur per week
Meindert geeft aan dat er binnen de Waterpolo afdeling nu intensief gesproken wordt
over vernieuwing van de commissie.
De termijnen van Wies, Peter en Sjoerd worden verlengd.
13. Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid lijkt inmiddels steeds steviger verankerd te worden. Inge wijst
herhaald op de noodzaak van VOG aanvragen voor alle vrijwilligers en jeugdbegeleiders.
Tevens dat de Gedrags- en omgangsregels niet vrijblijvend zijn en onder het tuchtrecht
van de KNZB c.q. NOC*NSF vallen. De Zwemafdeling heeft twee nieuwe mensen die als
vertrouwenscontactpersoon dienst wil doen. Alhoewel dat niet van een VCP wordt
gevraagd, blijkt één van hen ook opgeleid te zijn als mediator. Inge plant een
bijeenkomst met de nieuwe VCP’s.
14. Privacy wetgeving
Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Het is van belang dat we als
vereniging ervoor waken dat de gegevens die tot personen herleidbaar zijn niet zonder
toestemming met derden delen c.q. openbaar maken. Wij moeten aantonen kunnen dat
we de privacy van onze leden bewaken en toestemming hebben voor publicatie van evt.
persoonlijke informatie. Er zal een privacy-statement , instemmingsverklaring,
geheimhoudingsverklaring en voor de overdracht van gegevens naar bijv. kledingmakers
of sponsoren een verwerkingsovereenkomst opgesteld moeten worden. Inge meldt
inmiddels van de KNZB modelverklaringen te hebben ontvangen die gebruikt kunnen
worden voor onze vereniging. Zij zal hiertoe een overleg met de secretarissen en
ledenadministratie organiseren.
15. W.v.t.t.k.
Peter doet een oproep aan allen voor deelname aan het masterzwemmen, Sjoerd vS
nodigt alle VZC – ers uit een keer te komen proefduiken. Behalve het sportieve deel kent
de duikafdeling ook altijd een gezellige 2e (3e ) helft.
Sjoerd vS vraagt ook aan de afdelingen zich te buigen over de op het grote beeldscherm
gewenste content. En aan alle afdelingen wordt gevraagd twee contactpersonen voor
overleg af te vaardigen naar Sportservice.
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Marco vraagt wat er met het oude scorebord gedaan wordt, Meindert geeft aan dat alle
suggesties welkom zijn.

16. Rondvraag en sluiting
Om 21.30 sluit Meindert de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje
aan de bar.
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