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Notulen Algemene Ledenvergadering ZVVS d.d. 26-04-2018 

              
Aanwezig bestuur: mevr de Graaf, dhr v d Meer, dhr Buijs, Mevr Bruggeman  
 
Aanwezig aantal leden:  16  
  
Afwezig met kennisgeving: Jaap van Eijk, Mevr Noordhoek, Leo en Toos Noordzij, Lennart Otte,  
Jolanda de Zwart, Wouter Oomkes, Fam Visser, Fam Bastiaans, Leo Voogd, Hugo Bot, Elke Helmus, 
Peter Poot, Paul Brinkman, Diana Dijkstra, Ina Voois, Rob de Waard, Miep Groeneveld. 
  
Notulist: Marja Louter  

 
 

1. Opening 
 
Voorzitter opent deze Algemene Ledenvergadering en heet alle aanwezige leden welkom. 
 
De leden worden verzocht op te staan om met een minuut stilte te gedenken:  
 
Dhr van der Laan, oud-lid, lid van de Zwemcommissie en Bestuurslid en vader van Kanaalzwemmer  
Irene van der Laan, die op 18-03-2018 op 90-jarige leeftijd is overleden. 
 
Voorzitter bedankt de leden. 
 

◼ Agendapunt 7.4: Voorstel verhoging contributie elementair zwemmen per 01-08-2018, wordt 
van de agenda afgevoerd. Voorstel is teruggetrokken, hier meer over bij agendapunt financiën. 

◼ In 2017 zijn er bijzondere stappen genomen m.b.t.:  

• Het Clubhuis: in eigen beheer waardoor lang gekoesterde wensen in vervulling konden gaan, 
o.a. een verbouwing en pinbetaling. Nu verder aan ons om de gezelligheid, barbezetting en inkomsten 
op peil te houden. De pub quiz o.a. helpt daarbij.  

• Inning van contributie via automatische incasso: voor nieuwe leden verplicht maar  
anderen kunnen hier ook gebruik van maken. 

• Oude tradities in ere hersteld: o.a. de zwemvierdaagse, de 100x100 op 2e kerstdag, 
bedrijventoernooi WP, Jeugdkamp. 

• Maar ook nieuwe in de maak: Open water polo toernooi in de haven van Vlaardingen 
tijdens de Haring- en Bierfeesten. 

◼ Bestuur stuurt op afstand, is blij met de goed functionerende commissies en de rol die de  
voorzitters van deze commissies spelen in de verbinding tussen commissies en bestuur. 
Verbinding leden - commissie is nog wel een aandachtspunt. 

◼ Verder: 

• Zwemprestaties zitten in de lift: talenten, veel jongeren en promotie van de zwemploeg. 

• Waterpolojeugd doet het goed, voor senioren is het even een moeilijke periode maar daar 
leggen we ons uiteraard niet bij neer. ZVVS is een breedtesportvereniging, topsport is geweldig, maar geen 
reguliere activiteit. 

• Elementair (les) zwemmen: ondervindt veel concurrentie, veel andere zwemscholen 
In Vlaardingen, hierdoor minder kinderen. 
 
Als vereniging moeten we blijven inzetten op aantrekken van nieuwe leden, PR bedrijven, proberen allerlei 
evenementen naar Vlaardingen te krijgen. Suggesties hiervoor zijn altijd welkom. 
  

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28-11-2017 en 12-12-2017.  
 

◼ 28-11-2017:  

•  Pag 1: Dhr v d Bendt: moet zijn dhr v d Bent. 

•  Pag 3: Huishoudelijk reglement: wordt op de algemene ledenvergadering in het  
najaar behandeld. 

Variabele contributie: nog geen vorm voor gevonden, komt later nog aan  
bod in deze vergadering. 
 
Verder geen op- of aanmerkingen, ook niet op de notulen van 12-12-2017, notulen zijn beiden goedgekeurd 
met dank aan de notulist. 
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3. Jaarverslagen commissies REZ, Zwem- en Waterpolocommissie: ter informatie.  
 
Opmerkingen: 

◼ REZ:  

• Per febr-18 is voor het ABC diploma overgeschakeld naar een andere  
Diploma aanbieder: ENVOZ.  

• Onderwaterhockey is een zeer groeiende afdeling geworden en daarom nu ook 
van deze afdeling een vertegenwoordiger in de REZ commissie. Mede door enthousiaste trainers is  
die groei ingezet. 

◼ Zoals de voorzitter in haar opening van deze vergadering heeft aangegeven: het bestuur 
stuurt op afstand en de commissies zetten zelf de beleidslijnen uit, wat wil men als commissie bereiken 
voor haar leden,  en geven deze door aan het bestuur. 
Paar keer per jaar is er een overleg tussen de commissievoorzitters en bestuur, maar wanneer nodig 
kan er altijd contact worden opgenomen naar beide kanten toe. 
 
Commissies worden bedankt voor het samenstellen van de jaarverslagen. 
 

4. Verslag van de commissie Topsport: mondeling en ter informatie. 
 
Dhr Jaap Oldenziel namens deze commissie: 
 

◼ Financieel gezond. 
◼ Helaas minder sponsors, waardoor ook minder uitgaven.  
◼ Topsport voor nu even afgelopen. 
◼ Volop bezig met ontwikkeling van de Jeugd: inkomsten worden hiervoor gebruikt. 

  
5. Verslag van de barcommissie: mondeling en ter informatie. 

 
Bij afwezigheid van Hugo Bot doet Eveline van der Zwan het woord: 
 

◼ Afgelopen zomer is met een low budget de clubruimte verbouwd.  
Met Sjaak Gieles als projectleider en 15 vrijwilligers is 3 zaterdagen hard gewerkt om deze verbouwing 
op tijd voor het nieuwe seizoen klaar te krijgen.  Een applaus van de aanwezige leden. 

◼ Er is een grote koelkast aangeschaft, deze past niet in de keuken en is daarom in de  
vergaderruimte gezet ( ruimte achter de clubruimte). 

◼ Opzet GVZ ( gezamenlijke clubruimte met de Reddingsbrigade, VRB):  

• De beheercommissie bestaat uit leden van ZVVS maar er is overleg met de VRB. 

• Leden van deze commissie doen de inkoop, schoonmaak en overleg met bestuur ZVVS. 

• De benodigde papieren m.b.t. hygiëne die minimaal 1 persoon moet hebben van de  
leden die bardienst hebben: Jeroen van Niel (VRB) heeft zijn certificaat en 2 leden van ZVVS gaan  
deze cursus volgen. 

◼ Nieuwe kassa: per sept-18 kan er alleen nog betaald worden met pin. 
Hierdoor wordt het inzichtelijker wat de omzet per dag is en meer zicht op de betalingen zelf. 
In mei-19 evalueren. 
 
Frits-Jan Edelijn: Met de komst van deze kassa meer inkomsten? 
Hiervoor is de kassa nog tekort in gebruik om dat nu al te kunnen zeggen. 
 

◼ Bedoeling is om na elke gebruikers dag de bar aan te vullen.  
Bardienst kan zelf niet bijvullen, voorraad kast gaat voorlopig op slot. Hier is een reden voor. Het is een 
kwestie van tijd om weer vertrouwen te scheppen. In de loop van de tijd weer eens bekijken. 
 
Jasper Keijzer: Veel werk om dagelijks bij te vullen. Voorstel is om het op maandag, woensdag en 
vrijdag te doen. Eveline gaat dit bespreken met Hugo. 
 

◼ Aandachtspunt: schoonmaak. Aan bestuur wordt gevraagd of er een betaalde schoonmaakkracht 
( met vrijwilligersvergoeding) aangetrokken mag worden: bestuur stemt hiermee in. 

◼ Elektronische agenda: is nog niet af. 
◼ Hugo Bot is in overleg met het bedrijf van der Knaap Horeca, groothandel die de clubruimte  

 voorziet dus van drank enz. omdat hij de prijzen nogal hoog vindt. 
◼ Hugo heeft ook gesprek gehad met de Kulk over eventuele plannen van het zwembad  

voor de toekomst. Dit i.v.m. o.a. de keuken van de clubruimte die niet erg groot is, maar het heeft geen 
zin die keuken te verbouwen wanneer de Kulk andere plannen heeft. 
Er gaan allerlei geruchten maar tot nu toe weinig aktie. 
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Bestuur: de Kulk heeft inderdaad allerlei plannen, hierbij wordt ZVVS ook betrokken.  
Enige concrete plan is een nieuwe klok in de zwemzaal en verder is men bezig met het restaurant 
van de Kulk. 
 
Peter Boer: wordt het bestuur van ZVVS voldoende geïnformeerd door de Kulk. 
Bestuur heeft het idee van wel, advies om het goed in de gaten te houden neemt het bestuur 
over. Er zijn al meerdere wilde plannen voorgesteld maar het is verder afwachten. 
Er is wel meer daadkracht dan voorheen. Voor de zomer zullen er nog gesprekken plaatsvinden. 
 

6. Jaarverslag Secretariaat/Bestuur: ter vaststelling 
 
Frits Jan Edelijn: spreekt zijn dank uit voor de persoonlijk aanpak van informatie sturen naar die 
leden/oud-leden die niet in het bezit zijn van een computer, zoals bv de nieuwsbrief. 
Dit wordt door deze leden zeer gewaardeerd. 
 
Jaarverslag is vastgesteld met dank aan de samensteller. 
 

7. Financiën. 
 
  7.1 Behandeling Jaarrekening 2017: vaststelling en verlening décharge 
 
Besproken wordt de Winst- en Verliesrekening 2017 + Balans per 31-12-2017: 
 
Verlies- en winstrekening 2017: 
 

• 75% van de uitgaven beslaat badhuur aan de 3 zwembaden: de Kulk Vlaardingen, 
Groenoord Schiedam en Dol-fijn Maassluis. 

• Bij maken van de begroting 2018 bleek dat in 2017 alleen de Kulk is begroot, dit 
is door de penningmeester gecorrigeerd. 
 
Verder uitleg van uitgaven: 

• Regio West: gelijk gebleven 

• KNZB: verhoogd 

• Bestuurskosten: administratie- en bankkosten 

Overige kosten: secretariaatskosten (vergaderkosten) + declaraties ledenadministratie. 

• REZ: maandelijkse vergoeding instructeurs. 
Overige kosten: diploma’s, Envoz, etentje commissieleden. 

• WP: trainers /  stichting Topsport 
Overige kosten: kosten gemaakt door de commissie, aanschaf van ballen. 
                          Competitiekosten: teamgelden, afdragen aan de (regio) Bond € 1000,- per team. 

• WZ: deze afdeling heeft 2 jaar geen kosten gemaakt omdat men het idee had dat 
dit, gezien de financiële situatie van ZVVS, niet kon. Misverstand.  
Daarom nu meer kosten gemaakt: o.a. vrijwilligers-vergoeding trainers en startgelden voor competitiewedstrijden. 
 
Inkomsten: 

• Contributie + Subsidie van de gemeente Vlaardingen 

• 2017 licht ledenverlies 

• Inleggelden, Diploma’s 
 
Algemene conclusie: goed binnen de begroting gebleven m.b.t. de uitgaven en totaal een klein verlies. 
 
Leon Boer Zwemleiding: Overige kosten van de REZ zijn erg aan de hoge kant? 
Uitleg: kosten zijn o.a: 1290 diploma’s, etentje commissieleden, maken van 100 folders. 
 
Balans per 31-12-2017: 

• Balans is helemaal schoon, alle vorderingen zijn gerealiseerd. 

• Alle schulden zijn betaald. 

• Spaarrekening: hier staat in feite het vermogen (inclusief de reserve van de vereniging 
geparkeerd). 

• Crediteuren: in 2016 was deze post relatief hoog doordat hier een verleende subsidie 
(Sportimpuls) van ca € 25.000 is geboekt die in de loop van 2017 grotendeels is besteed (ca € 19.000,-).  
Het restant van de subsidie zal in 2018 worden teruggestort. 
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• Debiteuren: ledenadministratie zit er bovenop dat de leden de maandelijkse contributie 
betalen. De automatische incasso, verplicht voor nieuwe leden per jan-18, helpt daar ook aan mee. Leden met 
grote contributieachterstanden worden voortdurend aangeschreven. Als laatste middel wordt een incasso bureau 
ingeschakeld, lukt het dan nog niet dan houdt het gewoon op.  

• Vooruitbetaalde contributie: betaalde contributie in 2017 voor 2018. 

• In 2017 waren er aparte geldstromen bij de commissies, deze zijn volgens de 
de commissievoorzitters opgeheven. Nadrukkelijk is afgesproken dat alle kasstromen via één van de rekeningen 
van de vereniging lopen om controle mogelijk te maken en verantwoording af te kunnen leggen. 
Alle middelen van de vereniging dienen in de boeken van de penningmeester verantwoord te worden.  

• Door andere opzet van regio’s is de Kring Rotterdam opgeheven, gelden die over  
waren zijn terug ontvangen. 

• Jeugdkamp 2017: meer kosten, opbrengst van de Grote Clubaktie 2017 komt hier nog bij. 
Jeugdkamp 2018 is vooruit betaald. 

• Bedrag dat over is van de Zwemvierdaagse 2017 wordt gebruikt voor dit evenement in 2018. 
 

 
Algemene conclusie: Vermogen is niet groot, ZVVS is geen rijke vereniging. Gemeente zal moeten blijven 
bijspringen in de vorm van subsidies. Het vermogen van de vereniging dekt slechts één maand huur! 
 
Peter Boer:  

◼ Merkt op dat niet alles is uitgegeven van de aktie Sportimpuls van NOC*NSF. 
Bestuur: dat klopt, een subsidie voor ZVVS om te gebruiken om de mogelijkheid te bieden aan ouders van 
leskinderen om ook diploma’s te halen of te gaan trimzwemmen  
Aantal ouders hebben daar wel gebruik van gemaakt maar het budget is inderdaad niet opgemaakt. 
Restant moest retour. Jammer, maar het mocht alleen daarvoor gebruikt worden. Er is genoeg gedaan om het 
onder de aandacht te brengen via nieuwsbrief enz. 

◼ BTW verplichting?: dit geldt alleen voor de GVZ (clubruimte). 
 

7.2 Verslag Kascontrole commissie: Peter Poot en Paul Brinkman. 
 

Bij afwezigheid van beide commissie leden leest dhr v d Meer het verslag voor die de commissie 
heeft opgesteld. De commissie heeft in bijzijn van dhr  d Meer en Marja Louter, ledenadministratie, 
de boeken bekeken en de nodige vragen gesteld.  
Geen onregelmatigheden gevonden, een juist beeld van de financiële zaken. 
Op advies van de kascontrole commissie stellen de aanwezige leden het boekjaar 2017 vast en 
verlenen décharge aan het bestuur. 
 

7.3 Benoeming Kascontrolecommissie: Paul Brinkman is aftredend 
 
Benoemd worden: Peter Poot en Frits Jan Edelijn. Met als reserve Hugo Bot. 
 

7.4 Voorstel verhoging contributie: elementair zwemmen per 01-08-2018 
 
Zoals vermeld door de voorzitter bij opening van de vergadering, dit voorstel wordt teruggetrokken. 
Hoewel de vereniging in het begin van 2018 is geconfronteerd met een verdere en diepere daling van de 
ledenaantallen lijkt een en ander zich nu gunstiger te ontwikkelen. Bestuur kijkt het liever nog even aan voordat de 
verhoging wordt ingezet. 
 
ZVVS heeft er meer aan om te kijken naar mogelijkheden om meer kinderen aan te trekken.  
Hierbij denken aan:  meer naar buiten treden over het leszwemmen, maand gratis zwemmen 
en daarna liefst lid worden om diploma’s te halen. 
Akties die dit seizoen nog worden gehouden en misschien dat na de zomer er meer kinderen komen 
leszwemmen bij ZVVS. 
 
Natuurlijk, in het algemeen, zijn er zorgen bij bestuur/penningmeester. 
Er is grote druk op de cijfers. Daarom wordt er ook aan alle commissies gevraagd om: 

• De kosten te drukken 

• Te kijken hoe meer leden aan te trekken 

• Bronnen van inkomsten zoeken 
 
Daarnaast m.b.t. nieuwe leden: vaak willen mensen wel meedoen aan kortstondige activiteiten, zoals 
de zwemvierdaagse, maar geen lidmaatschap. 
En dan komt ook weer om de hoek kijken het onderwerp flexibele lidmaatschap, ook bij de KNZB 
Is men daar mee bezig. Bestuur is er al eens mee bezig geweest, maar het is lastig.  
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Teveel verschillende lidmaatschappen maakt het er ook niet overzichtelijker op.  
Het moet wel werkzaam blijven voor de contributie administratie. 
 
Dus vooralsnog in ieder geval geen verhoging van contributie, op de algemene ledenvergadering in het najaar 
nog eens bekijken. 
 
 
Aantal opmerkingen van leden: 
 
Jaap Oldenziel: Waarom niet terug naar de gemeente voor meer subsidie.  
Bestuur is ook voortdurend in gesprek met de gemeente. Een groeiende, bloeiende vereniging is voor 
Vlaardingen in zijn geheel natuurlijk goeie reclame. 
Sjaak  Gieles: ziet geen ledenverlies bij REZ, WZ en WP, begrijpt het daarom niet helemaal. 
Bestuur: Bij het leszwemmen stoppen vaak kinderen naar B of C diploma en gaan andere sport doen, dus het zit 
meer bij jeugdleden voor WP en WZ + ledenverlies bij het trimzwemmen. 
Peter Boer: het is de taak van de commissies door allerlei activiteiten om nieuwe leden te werven, 
denk aan flyers maken, clinics geven ook in Schiedam en Maassluis door bv WZ, tijdens de zwemvierdaagse 
meer aandacht vragen voor ZVVS die het organiseert enz. 
Lukt het uiteindelijk de commissies niet dan is het bestuur weer aan zet. 
 
Bestuur: Bij commissies zelf in de overleggen tussen commissie en bestuur komt dit onderwerp aan de orde. 
Maar naast de commissies kunnen leden ook meedenken en met ideeën komen. 
 
Er is natuurlijk ook veel concurrentie van zwemscholen in Vlaardingen. Er zijn er ongeveer 7. 
Ook die zwemscholen maken flyers, adverteren in Groot Vlaardingen enz. 
Het blijft een discussie. Maar we blijven het proberen. 
 
 

8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Fenny de Graaf, voorzitter 
                           Gerrit Buijs, secretaris 
 
Met algemene stemmen worden mevr de Graaf en dhr Buijs herkozen als voorzitter en secretaris, 
voor nog eens 3 jaar. 
 
Voorzitter merkt hierbij op: dat het wel fijn zou zijn wanneer er wat jonge mensen in het bestuur 
zouden plaats nemen. Mevr de Graaf en dhr Buijs lopen al aardig tegen de 70jr, bestuur doet 
niet aan leeftijdsdiscriminatie maar jong en oud samen zou wel beter zijn. 
Goed voor de leden om eens na te denken over een bestuursfunctie, spreek bestuursleden eens aan 
over de inhoud van het werk. Onbekend maakt vaak onbemind. 
 

9. Huldiging Jubilarissen. 
 
25jr lid: Wouter Oomkes WP   30 jr lid: Bram Hagoort Trimzwemmen 
              Kirsten Anderson WP                                           Wouter Streefkerk WP 
              Jasper Keijzer WP      Peter Boer Ere-Voorzitter 
 
40jr lid: Mevr Noordhoek Trimzwemmen 50jr lid: Leo Voogd WP 
         Els Overdiek Ondersteunend Lid 
         Peter Verburgh Ere-lid 
         Johan Voogd WP 
         Frits Jan Edelijn Ond Lid. 
 
60jr: Mevr Nel Don 
 
70jr lid: Dhr Jac Voorbach, Ere-Lid: gezien zijn hoge leeftijd worden de bloemen bij hem thuis bezorgd. 
 
De jubilarissen die aanwezig zijn  ontvangen een bijbehorende speld en een bos bloemen van de voorzitter 
van het bestuur, met uiteraard een bijbehorend praatje en applaus van de aanwezige leden. 
 
Evenals Helga de Bruijn, die eerder al 25 jr lid was maar toen er niet bij kon zijn. 
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10. Rondvraag en Sluiting. 
 
Frits Jan Edelijn: wethouder Hoekstra gaat over de financiën. Subsidie gaat dan weer omhoog, dan weer 
omlaag. Wat zijn de signalen op dit moment. 
Bestuur is en gaat voortdurend in gesprek met de gemeente, en zal nu ook meer subsidie vragen. 
 
Hans Kramers: wat betreft de barbezetting: bij andere verenigingen zijn leden/ouders van leden verplicht 
om bv bardiensten te draaien. Als men niet kan/wil dan is er een mogelijkheid om de beurt af te kopen 
door iemand anders te vragen en daarvoor te betalen. Kan dit ook niet bij ZVVS. 
Bestuur: op vorige ledenvergadering is daar met Hugo Bot ook over gesproken.  
Vooralsnog wil hij proberen met alleen vrijwilligers werken. Idee is op zich wel goed, maar dan komt het wel 
Altijd op een bepaalde groep leden/ouders van leden neer want bv ouders van leskinderen maken geen 
gebruik van de bar. 
 
Wouter Streefkerk: merkt op dat ouders vaak niet weten wat er van hen wordt verwacht, missen 
begeleiding hierin. 
WZ: begin van het seizoen wordt een informatieavond gehouden voor ouders, hoe de opzet is 
van de afdeling, de trainingen de wedstrijden en wat er verwacht wordt van de ouders. 
Wanneer ouders dan niet komen, dan houdt het op. 
WP: heeft dit jaren gedaan maar er kwamen steeds minder ouders naar deze avonden. 
Nu wordt het anders aangepakt: gelijk bij inschrijving als lid krijgen ouders een lijst mee waar 
men nodig is voor hulp. Het wordt gelijk concreet gemaakt. 
 
Als dit allemaal niet werkt dan zou overgegaan kunnen worden naar verplichtingen, bestuur 
gaat daar, in overleg met de commissies, verder over nadenken en eventueel uitwerken. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de leden 
voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
  


