Zwemvereniging Hoorn

Notulen Ledenvergadering 24 mei 2018 in de Nadorst
Aanwezig: Tineke Balthus, Ellen Boom, Toine van Diepen, Edwin van Diepen, Annemieke Dijns, Marc
Duursma, Dorien Hebing, Eddy Hoogland, Joost Huizinga, Jordi Kerssens, Nico Kok, Sander Komen,
Yvonne Komen, Anja Kolken – Saal, Sabine Kolken, Karien Lasschuit, Cees Lieshout,Ron Schoenmaker,
Mathijs Stam, Ina Swinkels, Sandra Tip, Edwin Vlaar, Jessica Vlaar, Laura de Waal en Tjebbe Tip
(Voorzitter)
Afwezig met bericht: Hans Beenker, Wanda van Diepen, Jan Doodeman, Charlene van der Haar, Riet
Jonk, Dave Kloosterman, Wendy Meendering, Richard Roozenkrans, Ans Schuit, Ed Vlaar, Saco de
Vries, Alice van der Wolff, Gertrude van der Bijl

1. Opening: 19:33 de voorzitter heet iedereen welkom en bedankt de Nadorst voor het gebruik
van de ruimte en de koffie en thee.
2. Notulen 22 februari 2018 van de ledenvergadering wordt goedgekeurd.
3. Afscheid van Penningmeester Toine van Diepen
Toine wordt bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren als penningmeester en voor zijn jaren
lange inzet voor de vereniging. Toine krijgt de complimenten, applaus , bloemen en wijn.
Er wordt voorgesteld om Toine voor zijn jaren lange inzet voor de vereniging te benoemen tot
erelid. De ledenvergadering is akkoord.
4. Voordragen nieuwe bestuursleden:
De voorzitter stelt voor om volgende leden te benoemen in het bestuur met de volgende
functies:
Annemieke Dijns als penningmeester
Karien Lasschuit als secretaris
Sander Komen als algemeen bestuurslid waarbij hij tevens de voorzitter wordt van de
zwemcommissie. Sander heeft aangegeven in eerste instantie dit voor de duur van 1 jaar te
doen en daarna verder te kijken.
De ledenvergadering is akkoord.
5. Vaststellen huishoudelijke regelement
De voorzitter legt uit waarom het huishoudelijke regelement is gewijzigd:
- Er staat een verouderde versie op de website
- De volgorde is gewijzigd
- Wijziging van de gedragscode
- Voorstel om deze versie Hoorn mei 2018 versie 1 te noemen,
De ledenvergadering is akkoord.
De voorzitter geeft tevens aan dat de statuten op de website worden aangepast zoals die bij de
kamer van koophandel bekend zijn. De wijzigingsvoorstellen die op de website staat worden
daar in verwerkt,
6. Toekomst zwemvereniging
- We worden geconfronteerd met een dalend aantal leden. Om hier verandering in te
brengen zullen we ons meer als vereniging moeten laten zien met enthousiasme en zo
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zorgen voor meer naamsbekendheid. Er is vb. een ambtenaar van de gemeente Hoorn
belast met de taak om de verenigingen te helpen met ledenwerving.
Om de financiën te verbeteren zijn er meerdere opties:
 Meer leden
 Meer sponsoren
 Minder trainingen/huur badwater
 Verhoging contributie
De naam zwemvereniging Hoorn is gebleken te lang te zijn waardoor deze vaak niet op
scoreborden past. Daarom is de naam veranderd naar Zv Hoorn.
Ook de sponsorcommissie gaat nieuw leven worden ingeblazen zodat we voor de (gehele)
vereniging op zoek kunnen naar sponsoren.
Het is straks de bedoeling dat de zwemcommissie en de waterpolocommissie begin van het
seizoen een begroting indient met alle activiteiten voor het komende seizoen. Zodra deze
is goedgekeurd kunnen de commissies de activiteiten gaan uitvoeren. Er wordt nog gezocht
naar een voorzitter voor de waterpolocommissie.
In september 2018 wordt er vanuit de KNZB een borstcrawlcursus gegeven op dinsdagavond
tijdens het trainingsuur. Hiervoor zijn dan 2 banen gereserveerd. De KNZB regelt en
financiert dit. Ze helpen hiermee met naamsbekendheid en tevens is het ledenwerving.
Binnen de vereniging gaat veel goed maar niemand weet waardoor. Het is niet altijd
duidelijk wie wat doet binnen de vereniging en dat geeft gemor. Daar gaat aan gewerkt
worden. Het moet duidelijk zijn wie wat doe en waar je moet zijn.
Er moet duidelijkheid komen over de contributie. In de najaarsvergadering wilt het bestuur
met een voorstel komen voor een transparante contributie zodat voor iedereen duidelijk is
wat hij moet betalen.
Er vinden regelmatig gespreken met Optisport plaats. Het is duidelijk dat we elkaar nodig
hebben.
Er wordt gekeken naar BHV cursussen. Optisport kan dit geven maar er is ook een offerte
opgevraagd bij een andere organisatie.
AVG gaat in op 25 mei 2018. Hier is een begin mee gemaakt. IN juni en juli gaan Karien en
Annemieke twee avonden op cursus. Streven is voor de zomerstop alles klaar te hebben.
Toestemmingsformulier is al klaar.
De voorzitter heeft met veel trainers al een gesprek gehad. Er is voornamelijk behoefte aan
duidelijkheid en structuur. Bij de waterpolo is behoefte aan een hoofdtrainer die
coördineert.
Verder is er een startgemeenschap voor het waterpolo waar ook de waterpoloërs van Zv de
Bron in zitten. Er moet een overleg komen met Zv Hoorn en Zv de Bron over de inrichting
van de startgemeenschap. Alle waterpoloteams vallen inmiddels onder de startcommissie.
Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat het erg raar is dat er een
startgemeenschap is maar dat de contributie afhankelijk is van welke vereniging je lid
bent. Terwijl alle waterpoloërs dezelfde mogelijkheden krijgen.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat er nu allemaal eilandjes zijn en dat dat bij elkaar
moet komen. De voorzitter sluit zich daar bij aan. Er is een harde scheiding tussen de
waterpolo en zwemmers, maar we zijn allemaal lid van een vereniging dus moet het
kunnen dat de zwemmers af en toe meetrainen met de waterpoloërs en visa versa
Er is nog onduidelijkheid over de positie van de buitenzwemmers binnen de vereniging. De
voorzitter heeft binnenkort een gesprek met Hans hierover. De binnen zwemmers mogen
ook mee zwemmen, trainen buiten.
Er is onduidelijkheid over de verenigingskleding. Er schijnen nog voorraden bij Lisette te
zijn. Bij de waterpolo is er ook een groep die zich bezig houdt met verenigingskleding en
voert gesprekken met sponsoren. Ook de buitenzwemmers hebben een sponsor voor
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kleding. In de ledenvergadering wordt afgesproken dat er een sponsorcommissie is en dat
het wenselijk is dat daar minimaal een lid vanuit het zwemmen en een lid van uit de
waterpolo in moet zitten. Het goed keuren van een sponsor altijd eerst langs de voorzitter.
Voor wat betreft de kleding wordt er voor nu afgesproken dat het wenselijk is dat er voor
de zwemafdeling een tenue wordt bepaald en dat er voor de startgemeenschap waterpolo
een tenue wordt bepaald.
- De voorzitter zal een gesprek gaan voeren over de mogelijkheid van een clubhuis.
- We gaan vanuit het bestuur proberen zo open en transparant mogelijk met de leden te
communiceren
- Het bestuur hoort het graag als er dingen niet goed gaan dan kunnen we er iets aan doen.
7. Rondvraag
- AVG, er zijn nog veel vragen over de AVG. Daar wordt aan gewerkt. We nemen de vragen
mee naar de cursus die gevolgd gaat worden over de AVG.
- Er is mogelijk een tekort aan scheidsrechters bij de waterpolo. Indien er een tekort blijft is
het mogelijk dat een of meerdere teams volgend jaar geen wedstrijden kunnen spelen.
8. Afsluiting
- De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en geeft aan dat Zv Hoorn een mooie
vereniging is.
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