Zwemvereniging Hoorn

Notulen Algemene leden vergadering woensdag 19 december 2018 19:30 in de Nadorst.
Aanwezig: Tjebbe Tip, Annemieke Dijns, Toine van Diepen, Rick Lüschen, Rudy Jonker, Edwin
Vlaar, Luuk Wester, Eric Bakker, Hendrik Dragt, Saco de Vries, Martine Peterse, Nico Kok, Cor
de Hart, Cees Lieshout, Sauza de Waal, Marc Duursma, Vincent Komen, Dave De Decker, Ed
Vlaar, Jasper Menteveld, Joost Huizinga, Eddy Hoogland, Matthijs Stam, Joris Stavenuiter,
Charlotte Wentjes, Lotte Kok, Francien Kok, Hilbert Kok, Ilse vd Voet, Gertrude van der Bijl,
Ellen Boom, Meint Kaspers, Dave Kloosterman, Dorien Hebing, Jordi Kerssens, Sandra Tip
(notulist), Yannick Vijver, Els Bouwland, Ina Swinkels, Dieuwertje Robert, P. Schweinsbergen,
Ron Schoenmaker, Roeland Kuiper, Leander Kuiper, Bruun Beenker, Linda Daemen, Hans
Beenker, Edwin van Diepen, Niels Duijn, Richard Rozekrans.
Door de hectische afloop van deze vergadering zijn er een paar presentielijsten zoek geraakt.
Excuus dat de lijst aanwezigen niet compleet is.
Afwezig met af bericht: Anja Kolken, Esther Kolken, Wendy Meendering, Lars Appel, Yvonne
van de Bovenkamp, Krissy Schouten, Edith van Dijk, Sonja Molenaar, Max Wolters
1.Opening van de vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering 24 mei 2018
Wijziging in de notulen: Wanda van Diepen, moet zijn Wanda Bulder. Worden pagina
gewijs doorgelopen. De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld
3. Mededelingen
• De secretaris heeft door privéomstandigheden haar functie binnen het bestuur
neergelegd. Secretaris functie is vacant, zal opengesteld worden, kandidaten kunnen
zich melden.
• In aanvulling hierop geeft de voorzitter aan dat er nog meerdere vacante functies zijn.
Er wordt gezocht naar een voorzitter voor de zwemcommissie. Voor het bestuur van de
startgemeenschap waterpolo, zijn ook mensen nodig. Dit zal later tijdens deze
vergadering ter sprake komen.
• Het bestuur is in overleg met een accountmanager van de KNZB, om de
zwemvereniging, die nu in zwaar weer zit, weer op de rit te zetten. Alles is met de
KNZB besproken. Zo doorgaan was geen optie. Doorgaan op de oude voet, kan niet
gezien de financiële status en het feit dat er geen buffer is op dit moment. Ooit is er
een beleidsplan 2015 gemaakt, nu in 2018 blijkt dat er feitelijk niets is gebeurd. Dat is
zorgelijk. Als bestuur wil ZvHoorn duidelijke lijnen en een duidelijke structuur. Doel is
om de zwemvereniging een doorstart te laten maken. Dat is de reden dat de KNZB
betrokken is. Er ligt nu een concept visie document dat verder uitgewerkt gaat worden
door een projectgroep. Een van de uitdagingen is het oprichten van een
beheerscommissie die de uitvoerende taken van de startgemeenschap volledig op zich
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neemt. Deze beheerscommissie is nu in oprichting. Doel is om, in samenspraak met De
Bron aangaande de startgemeenschap waterpolo, tot een heldere, eenduidige, aanpak
te komen, waarbij ook de contributies zijn gelijk getrokken. In januari 2019 is er een
vervolg met de KNZB aangaande de visie voor de toekomst. Deze toekomstige visie ligt
in de lijn die bij de visie van 2015 reeds is uitgezet.
o

Jos Bankras vraagt naar informatievoorziening van leden voorafgaand aan deze
algemene leden vergadering. Deze vraag zal bij de ingekomen stukken mee behandeld
worden.

4. Ingekomen stukken
Vraag naar toezending stukken voorafgaand aan de vergadering:
• Er zijn een aantal verzoeken omtrent voorinformatie over de begroting en andere
financiële stukken welke behandeld zullen worden op deze ALV bij het bestuur binnen
gekomen. Het bestuur heeft gemeend de betreffende stukken te delen tijdens deze
ALV. Reden hiervoor is dat er een voorstel aangaande de contributie structuur aan
gekoppeld is en dat de eventuele vragen die hieruit voort kunnen vloeien beter direct
en voor iedereen die aanwezig is worden beantwoord.
•

Ook het (in eerste opzet) visie document is aanwezig en kan door eenieder ingezien
worden. Na de bespreking die, als eerder aangegeven in januari 2019, zal
plaatsvinden, zal een concept visie plan aan de leden voorgelegd worden tijdens een
extra vergadering. De datum volgt zodra deze bekend is. Er zal dan alle tijd en ruimte
zijn om over dit document te spreken.

Verzoek ALV verplaatsen naar andere dag, late aankondiging
De voorzitter biedt zijn excuses aan voor de late aankondiging en de keuze van de
avond van deze ALV. Het is een polo trainingsavond, maar een andere avond was geen
optie. De noodzaak, vaststellen van de begroting voor 1 januari, is in deze
doorslaggevend geweest. Feitelijk had deze vergadering in november moeten
plaatsvinden, maar door omstandigheden is dat niet gelukt.
o Eddy Hoogland en Toine van Diepen betreuren dat deze vergadering op een woensdag
plaatsvindt. Ook geeft Toine aan dat de late aankondiging niet is hoe het hoort te
gaan.
• De voorzitter geeft aan dat het bestuur de bezwaren in overweging heeft genomen,
maar er geen ruimte was om voor een andere dag te kiezen, zeker gezien het feit dat
de begroting en contributie voor 1 januari 2019 vastgesteld moeten worden, anders
hebben wij geen mandaat voor 2019 en kunnen wij geen verplichtingen aangaan.
•

•

•
o
•

Vraag over verwachting forse contributieverhoging
Er zijn een aantal vragen omtrent bovenstaande binnen gekomen. Er bestaat ruis over
het feit dat er een grote contributie verhoging aan zit te komen. Kijkend naar de
begroting die vanavond voorligt voor het jaar 2019, is de contributieverhoging
maximaal 7%. Hierin is de stijging van 1,9% aan badhuur Optisport en 3% btw-verhoging
mee genomen.
Ingekomen stukken aangaande individuele personen
Als er stukken zijn die individuele personen betreffen zullen deze, in
overeenstemming met de geldende AVG, niet tijdens een ALV worden behandeld.
Toine van Diepen vraagt naar een reactie op het door hem ingestuurde verzoek op 11
december 2018 aangaande een rectificatie betreffende de verhouding tussen ZVHoorn
en de Stichting Ter Rede van Hoorn
De voorzitter geeft aan hier inhoudelijk niet op in te willen gaan
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o
•

o
•
o
•
o
o
o
•

o
•
o
o
•

•
•
•
o

Toine van Diepen geeft aan dat de genoemde stichting een zelfstandig orgaan is.
De voorzitter bestrijdt dit niet, maar de verantwoordelijkheden, verplichtingen en de
financiële afspraken zijn niet duidelijk en lopen door elkaar heen. Dit zou helder
moeten zijn. Twee losse organen binnen één vereniging is niet wenselijk. Dit is ook
het uitgangspunt van de KNZB.
Toine geeft aan dat hij de opvatting van de KNZB minder belangrijk vindt.
De voorzitter geeft aan dat de structuur helder moet zijn. ZVHoorn, met daaronder
een zwemcommissie, waaronder alle zwemmers die lid zijn vallen. Met één
hoofdtrainer.
Hilbert Kok vraagt of het bestuur getracht heeft om in een gesprek tot afspraken te
komen met de Stichting Ter Rede Hoorn.
De voorzitter geeft aan dat er meerdere gesprekken geweest zijn. Gedurende de
gesprekken heeft de betrokken trainer op enig moment aangegeven zijn functie als
trainer neer te leggen. En op te zeggen als lid van de vereniging.
Hilbert Kok geeft aan dat hij het persoonlijk spijtig vindt dat er een goede trainer
vertrekt.
Hans Beenker geeft aan dat open water zwemmen een andere tak van sport is en dat
hij er is voor zijn zwemmers.
Peter Schweinsbergen vraagt waar hij in de statuten van ZVHoorn de positie van de
Stichting Ter Rede van Hoorn terug kan vinden
De voorzitter antwoordt dat er in de statuten niets staat over de stichting, omdat de
stichting geen onderdeel is van ZVHoorn. Ook de open water zwemmers zijn lid van
ZVHoorn en vallen dus ook onder de statuten van deze vereniging.
Hendrik Dragt vraagt naar een onderbouwing aangaande de eerder genoemde
onduidelijkheden in de verhoudingen tussen de verschillende afdelingen binnen de
vereniging, de waterpolo en het zwemmen.
De voorzitter geeft aan dat hij geen overzicht overgedragen heeft gekregen van het
vorige bestuur, waaruit gelden geboekt zijn op de verschillende afdelingen en de
startgemeenschap, binnen de vereniging.
Toine van Diepen antwoordt hierop dat er nooit een splitsing is gemaakt door hem om
een mogelijke splitsing/ wig, tussen de afdelingen te voorkomen.
Gertrude van der Bijl merkt op dat er tijdens de ALV van eind 2017 wel degelijk een
verdeling van gelden per afdeling gepresenteerd is.
De voorzitter verduidelijkt de behoefte aan splitsing van gelden. Wanneer je het hebt
over een vereniging met twee afdelingen binnen deze vereniging is een splitsing niet
persé noodzakelijk. Sinds de oprichting van de startgemeenschap, een samenwerking
met de Bron, waarbij het bestuur van de startgemeenschap een zekere vorm van
autonomie heeft, is het nodig de geldstromen inzichtelijk te maken. Het gaat sinds
2008 niet meer over een polo afdeling binnen de vereniging. De verenigingen innen
contributie voor de Startgemeenschap, zoals in de begrotingen van zvHoorn en de Bron
is opgenomen.
Hilbert Kok vraagt zich af hoe het kan dat de begroting nu niet sluitend is wanneer
deze dat vorig jaar wel was.
De voorzitter antwoordt dat er vorig jaar een tekort was, wij werden lopende het jaar
continu verrast.
Toine van Diepen bestrijdt dit.
Dit punt zal bij de begroting verder aan bod komen.

5. Begroting
De penningmeester licht de begroting toe
• contributie verhoging: 7%, bestaande uit 1,9% badhuur, btw-verhoging van 3% en 2,1%
compensatie vereniging. Hierin zitten, onder andere, de kosten voor een BHV-training.
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•
•
•
•
•
•

Daarnaast is het ochtendtarief verhoogd van 0 naar een bedrag. De tarieven van de
KNZB gaan waarschijnlijk met 1,4% omhoog.
uitgangspunt van de begroting is dat iedereen lid blijft
extra activiteiten zijn niet meer mogelijk
polo op woensdag 1 uur eraf
polo 1 zondag per 14 dagen eraf (0,5uur)
zwemmen op dinsdag 1,5 uur eraf
voor de trainers geen budget om cursussen te volgen

Op basis van deze cijfers is er een sponsor nodig om alle mogelijke extra activiteiten te
kunnen financieren.
Uiteindelijk resultaat is positief op de begroting
Staat van baten en lasten, is heel erg instabiel en op het randje.
•

o
•

o
•
o
•

o
•
o

•

Vragen / opmerkingen vanuit de vergadering:
Rob Baltus stelt vast dat de woensdag voor de polo reeds is meegenomen. Dus minder
water en meer contributie. Dus er zou € 3200 meer opgebracht moeten worden. Nu
voor 14820 voor de polo. Voor de zondag komt er 1600 euro bij.
Er is een vraag over de kosten die gedragen worden door De Bron.
Het antwoord is dat De Bron alleen badhuur voor de trainingen in de Kloet betaald en
dit is aanzienlijk lager dan de trainingsuren in de Waterhoorn. De kosten voor de
wedstrijden worden wel naar ratio door beide verenigingen betaald. Ten tijde van de
oprichting van de startgemeenschap in 2008 zijn afspraken gemaakt over de bijdrage
van Bron leden voor de uren die zij mee trainen in de Waterhoorn. Over deze
afspraken staat niets op papier, aldus de voorzitter.
Toine van Diepen verwijst naar de voormalig penningmeester van De Bron, Piet Plas.
Deze heeft hier overzichten van. Bijdragen van De Bron om het verschil in contributie
te nivelleren.
De voorzitter benadrukt dat er geen afspraken op papier zijn. Dit is afgelopen februari
ook door de vorige penningmeester van ZVHoorn bevestigd.
Hilbert Kok vraagt naar de afspraak met Stichting zwembaden Hoorn over de prijs van
de zwemuren in de ochtend. Dit was 1½ uur zwemmen en ½ uur betalen. Er is toen
toegezegd dat er geen verhoging, alleen indexering zou komen.
De voorzitter geeft aan dat hierover helaas geen afspraken op papier staan. Optisport
hanteert geen vrije uren meer. Uiteindelijk overeenstemming. € 15 (i.p.v. geldende
tarief van € 80) voor het eerste uur en totaal voor 1½ uur € 50. De voorzitter vult aan
dat er in januari 2019 opnieuw een gesprek zal plaatsvinden met Optisport en de
gemeente Hoorn. Er is op dit moment nog niet getekend voor de € 15, maar dit bedrag
is wel mee genomen in de begroting.
Eddy Hoogland vraagt naar de relatie van de begroting en het overzicht van totaal van
baten en lasten.
De penningmeester licht dit toe.
Richard Roozekrans merkt op dat sommige opbrengsten qua sponsoring vrij structureel
zijn. Daarnaast stelt hij dat in vereniging de afdelingen polo en zwemmen elkaar
zouden moeten kunnen compenseren. Zodat uren behouden kunnen blijven, in dit
geval de woensdag voor de polo.
De voorzitter is het er mee eens dat sommige sponsoring vrij structureel lijkt, maar
dat het een grote onzekere factor is, en deze dus niet als vaste post in de begroting
meegenomen mag worden.
Aangaande de compensatie en het behouden van de woensdag antwoordt de voorzitter
dat dit zou betekenen dat de contributie met minimaal 9% boven op de beoogde 7%
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zou moeten stijgen. Bovendien is er geen sprake van twee afdelingen binnen één
vereniging. Sinds de oprichting van de startgemeenschap in 2008 niet meer. Voor de
startgemeenschap had een beheerscommissie opgericht moeten worden waarin
ZVHoorn leden en De Bron leden zitting hebben.
Binnen de startgemeenschap zouden afspraken gemaakt moeten worden over de
contributie verdeling over de verschillende leden en verenigingen. Het bestuur van
ZVHoorn heeft hiertoe gesprekken gevoerd met het bestuur van de Bron. Om aan de
geldende ongelijkheid, zelfs van spelers binnen hetzelfde team, een einde te maken.
Het bestuur van De Bron heeft aangegeven dat door het grote verschil tussen de
huidige contributies dit voor de Bron leden een moeilijke zaak is.
o
•

Gertude van der Bijl vraagt of de zwemafdeling ook 1 ½ uur heeft ingeleverd.
De voorzitter antwoordt bevestigend. De zwemafdeling heeft ook 1 ½ uur ingeleverd.

o

Rick Lüschen merkt op dat er binnen een maand veel uren training weg gevallen zijn;
half uur op woensdag avond en 1 X in de twee weken zondag ochtend.
De voorzitter antwoordt dat dit de uitvoering is van waar destijds in 2015 voor
gekozen is. Dit is voorstel 4, als aangenomen tijdens de ALV destijds: zwemmen levert
1 uur in en polo levert 1 uur in.

•

•

Hilbert Kok vraagt of de uitbreiding van de startgemeenschap, als in één
zwemvereniging voor West-Friesland een optie zou kunnen zijn.
De voorzitter geeft aan dat dit in overleg met De Bron besproken is. Vooralsnog heeft
het bestuur van De Bron aangegeven dit niet te willen, maar wellicht is het een
insteek voor toekomstig overleg.

o

Eddy Hoogland stelt voor de begroting aan te houden en eerst verder uit te diepen.

o

De voorzitter last een pauze in. Na de pauze zal de begroting in stemming worden gebracht.
De vergadering wordt heropend.
o Hilbert Kok vraagt het woord. Hij geeft aan dat het bestuur denkt in het belang van de
vereniging. Hij wil het bestuur meegeven in overweging te nemen, de voorliggende
begroting nu niet in stemming te brengen maar mee te nemen naar volgend jaar. Dit
om de oplopende onduidelijkheden en emotie eruit te halen.
•

o
•

•

De voorzitter bedankt Hilbert voor zijn woorden, maar geeft aan dat de begroting wel
hedenavond in stemming zal worden gebracht. Dit omdat het voor de beheers
commissie in oprichting van de startgemeenschap (hij noemt hier Jurian Borst en
Leander Kuiper) belangrijk is om met een vastgestelde begroting het overleg in te
gaan. Om helderheid en duidelijkheid te hebben over het beschikbare budget en de
verschillen in bijdragen tussen ZVHoorn en de Bron.
Matthijs Stam vraagt wat de consequenties zijn als er nee gestemd wordt
De voorzitter antwoordt dat het kan leiden tot het financiële einde van de vereniging.
Wij hebben immers geen volmacht om verplichtingen aan te gaan. De vereniging zou
dan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij uitzondering kan
de KNZB-uitstel geven met betrekking tot het betalen van de depotrekening, maar of
ze dat willen doen is onzeker.
De voorzitter geeft verder aan dat wanneer de begroting wel wordt goedgekeurd, de
beoogde beheerscommissie van het bestuur, in samenwerking met De Bron alle
vrijheid krijgen om de contributies te bepalen voor de startgemeenschap. Er kan
hiertoe ook een nieuwe vergadering belegd worden als dat nodig is.
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o
•
o
•

Richard Rozekrans vraagt naar de termijn van liquiditeitsproblemen, de cashflow
termijn op basis van de oude begroting. De begroting die nu voorligt voorziet een
contributieverhoging van 7% en inlevering uren.
In mei 2018 waren er liquiditeitsproblemen, de KNZB nota hebben wij uitstel voor
aangevraagd. Zowel de cijfers van 2018 als huidig banksaldo zijn niet van belang. Het
boekjaar is nog niet afgelopen en er ligt nog een taak voor de kascommissie.
Saco de Vries vraagt of het zo kan zijn dat er uren bij kunnen komen als er uit de
startgemeenschap geld naar ZVHoorn toe zou komen.
De voorzitter geeft aan dat het een optie zou kunnen zijn. Dit kan mee genomen
worden in de bespreking met Optisport welke in januari plaats zal hebben. Mits het
gaat om structureel geld.

De voorzitter brengt de begroting in stemming. Bij handopsteking.
Met een grote meerderheid wordt de begroting niet aangenomen.
Daar de volgende punten van de ALV-verlengstukken zijn volgend op de begroting, welke niet
is aangenomen, gaat de voorzitter over naar punt 10 op de agenda.
6. Contributievoorstel
7. Stemming
8. Toekomstvisie van ZVHoorn
9. Rondvraag
10. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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