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Notulen Algemene Ledenvergadering ZVVS d.d. 15-04-2019 
              
Aanwezig bestuur: mevr de Graaf, dhr v d Meer, Mevr Bruggeman  
 
Afwezig: met kennisgeving dhr Buijs. 
 
Aanwezig aantal leden: 21  
  
Afwezig met kennisgeving: Leo en Toos Noordzij, Fam Visser, Jaap van Eijk, Jolanda de Zwart,  
Helga de Bruijn – Dieckman, Leon Schouten, Stephanie Benne – Lang, Hanno Kloosterman,  
Fam de Zwart, Kirsten Anderson. 
  
Notulist: Marja Louter  

 
 

1. Opening 
 
Voorzitter opent deze Algemene Ledenvergadering en heet jubilarissen, ere – leden en leden welkom. 
 
Vanwege afwezigheid vanavond heeft de Fam Visser (Leszwemmen) ,via mail, hun complimenten overgebracht 
voor de jaarverslagen van de commissies. 
En Hanno Kloosterman had een vraag over de GVZ (Stichting Verenigingsruimte) die in agendapunt 5 
Aan de orde zal komen. 
 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26-04-2018. 
 
1 opmerking: dhr v d Bent (de Kulk) moet zijn dhr v d Bend. 
 
Verder geen op-of aanmerkingen, notulen vastgesteld met dank aan de notulist. 
 

3. Jaarverslagen commissies: ter informatie. 
 
Geen vragen of opmerkingen. 
Bestuur bedankt alle commissieleden voor de mooie jaarverslagen + andere vrijwilligers voor hun werk in het 
afgelopen jaar. 
 

4. Verslag van de Stichting Topsport: mondeling ter informatie. 
 
Dhr Jaap Oldenziel, voorzitter, neemt het woord: 

◼ Inkomsten en uitgaven zijn in balans, dus men is positief. 
◼ Omdat er niet meer waterpolo gespeeld wordt in de hoogste regionen is het moeilijker om sponsoring te 

krijgen voor de doeken in het zwembad. 
◼ De inkomsten uit sponsoring is bedoeld voor o.a. faciliteren van de jeugd. Bestuur en WP commissie zijn 

samen met de Stichting aan het nadenken hoe die inkomsten te verhogen.  
Hebben leden ideeën/plannen hiervoor, meld je aan bij de Stichting, alles is welkom. 
Daarnaast is natuurlijk het streven, van bestuur en WP commissie, weer aan de top te kunnen meedoen, 
maar dat zal weer enige tijd vergen. 

◼ Er zijn steeds meer bedrijven die mee willen doen aan het Jaarlijkse bedrijventoernooi. 
Brengt ook uiteraard meer kosten met zich mee. Met wil bekijken hoe deze kosten omlaag zijn te krijgen. 

◼ Vriendenloterij: net weer een belronde gedaan, men wil dit blijven herhalen, een manier om meer 
inkomsten te krijgen. 
 
Aantal opmerkingen: 
Dhr Boer: Het oorspronkelijke plan was dat er geld vanuit de Stichting aangewend zou worden voor de jeugd, 
niet alleen Waterpolo maar ook Wedstrijdzwemmen. Het was bedoeld om ZVVS naar een hoger niveau te helpen. 
Dhr Cleintuar (WZ): Sluit zich aan bij de opmerking van dhr Boer, verhaal gaat alleen over de Waterpolo 
(brengen ook wel veel geld binnen), maar Wedstrijdzwemmen doet toch ook aan Topsport, staat nu toch bovenaan 
In de regio. 
Dhr Bot: op dit moment worden toch alleen de inkomsten van de Stichting opgebracht door het Waterpolo. 
 
Bestuur: Zoals gezegd, WP commissie denkt na over mogelijkheden om inkomsten in de Stichting te genereren, 
WZ commissie kan dit ook doen, ideeën zijn altijd welkom en men is altijd bereid om met commissies in gesprek te 
gaan. Dus, commissies, ga aan de slag en neem contact op met de Stichting met ideeën. 
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Dhr van Hees(REZ): Stichting valt niet onder de vereniging?  
Bestuur: Nee, maar kascontrole wordt wel door ZVVS gedaan. 
 
Tenslotte geeft dhr Oldenziel aan dat in gedachte moet worden gehouden waarom de Stichting is opgericht, 
dus inderdaad los van ZVVS, maar wel in samenwerking met.  
Dit met het oog op het contact met de gemeente Vlaardingen. 
 

5. Verslag van de Stichting Clubhuis ZVVS mondeling en ter informatie. 
 
5.1 Beheercommissie/clubhuisgroep. 
 
 Mariëlla Danse, voorzitter beheercommissie: 

◼ Sinds kort een nieuwe enthousiaste clubhuisgroep die ieder zijn eigen taak heeft. 
◼ Nieuwe kassa is aangeschaft, waardoor meer mogelijkheden om te pinnen. Men wil dit eigenlijk verplicht 

gaan stellen, zeker op vrijdagavond en zaterdag. 
◼ Per dit seizoen een schoonmaakster voor de clubruimte die hiervoor een vrijwilligers bijdrage ontvangt. 
◼ Via de nieuwe website is er een elektronische agenda gemaakt. Hierdoor kunnen commissies en anderen 

zelf bekijken wanneer er plek vrij is voor vergaderingen enz. 
◼ Bardienst wordt gedraaid door een team Waterpolo. Komen deze niet opdagen zonder reden dan volgen 

er sancties. 
◼ Tot nu toe moet de verenigingsruimte om 24u dicht zijn, voor de groep een probleempje want wanneer de 

leden weg zijn moet er nog opgeruimd en schoongemaakt worden. Hierdoor is al een paar keer het alarm 
afgegaan en dat is heel vervelend. Er is al overleg met de Kulk geweest om het een half uur uit te stellen dat het 
alarm erop gaat maar tot nu toe zonder succes. 

◼ Tenslotte: keuken is erg toe aan verbouwing, met name de vloer en het plafond, maar eerst moet men 
weten wat de Kulk nu eigenlijk van plan is met de ruimte. 
 
Bestuur:  

◼ De nieuwe website is inderdaad in aantocht, de opbouw is er maar moet nu alleen nog ingevuld worden. 
◼ Streven is om voor de zomer de website in de lucht te hebben. 
◼ Inderdaad komt er een elektronische agenda voor het clubhuis, even kijken hoe dit in de praktijk gaat 

werken. 
◼ Verbouwing:  

• de Kulk heeft grote plannen met het zwembad, inclusief de verenigingsruimte, maar die 
schorten steeds op. 

• Men denkt nu voor de zomervakantie bekend te maken of het ook doorgaat. 

• Verenigingen hebben inspraak. 

• Clubhuis zal in ieder geval blijven. 

• Deadline voor de Kulk: eind van het jaar. 
 
Vraag van (afwezige) Hanno Kloosterman: ook i.v.m. sluiten 24u van het clubhuis: waarom niet afspreken met 
de Kulk om tot 24u alcohol schenken en dan stoppen. Hierdoor sluiting later mogelijk. 
Bestuur: de Kulk wil de clubruimte om 24u dicht hebben. Horeca vergunning is op 11u gezet. 
 
Nog een aantal opmerkingen: 

◼ Dhr Bot: Sfeer met het management de Kulk wordt er niet beter op. 
◼ Mevr Groeneveld: het wegbrengen van de vuilniszakken is ook een probleem. 

 
Bestuur: er is regelmatig overleg met de Kulk, dan worden de aparte klachten van een commissie behandeld. 
 
Dank aan Mariëlla en ander leden van de clubhuisgroep voor hun bijdrage en succes! 
 

5.2 Financiën 
 
dhr v d Meer, penningmeester GVZ: 

◼ Sinds jan-2018 is de GVZ in eigen beheer. 
◼ Omzet/vermogen 2017: opgebracht door zowel ZVVS als VRB (Vlaardingse Reddings Brigade). ZVVS is 

de grootste vereniging dus meer opgebracht. Stichting bestaat dus uit 2 verenigingen en dat blijft zo. 
Waarbij VRB woensdagavond als verenigingsavond heeft. 

◼ Spaarrekening is van de GVZ. 
◼ Nieuw kassasysteem:  

• Hierdoor omzet in 2018 verhoogd, pinnen heeft hierbij aan meegeholpen. 

• Veel informatie uit de kassa te halen. 
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• Verdeling ZVVS/VRB nog niet op papier. Dhr van Niel (VRB), dhr v d Meer en dhr Buijs(ZVVS) 
gaan dit nog uitwerken. 

• Verdeelsleutel vermogen GVZ: 80% ZVVS en 20% VRB. 
◼ Op najaarsvergadering een overzicht. 
◼ Complimenten aan de beheercommissie. 

 
Aantal opmerkingen/vragen: 
 
Dhr Gieles: Niet alle omzet voor ZVVS? 
Nee, opbrengst van woensdag is voor de VRB. 
WP commissie: hoe zit het met een patatje bakken enz in de keuken van de verenigingsruimte? 
Commissie weet hoe dit zit, er zijn afspraken gemaakt met het restaurant van de Kulk. Maar als men bedoeld 
buiten de tijden van het restaurant, dan kan dit eventueel, mits goed onderbouwd, voorgelegd worden aan de Kulk. 
Dhr Kramers: kosten feestcommissie uit eigen middelen van de commissie maar kan dit ook vanuit het bestuur, 
dus de algemene middelen. 
Tijdens het voorzittersoverleg heeft het bestuur vermeld: commissies moeten hun eigen budget gebruiken voor 
eigen dingen, maar als men bv iets wil aanschaffen waarvoor men niet de middelen heeft kan de commissie 
altijd een aanvraag doen bij het bestuur. 
Financieel staat de vereniging er nu goed voor, maak daar gebruik van op verstandige wijze uiteraard. 
 

6. Jaarverslag Secretariaat/bestuur, ter vaststelling. 
 

◼ Huishoudelijk reglement (HHR) wordt op bepaalde punten aangepast. 
◼ Er wordt o.a. nagedacht over opnemen eventuele sancties wanneer men zijn/haar bardienst niet doet. 

Denk aan bv een afkoopregeling, maar in de praktijk lastig uit te voeren. 
◼ Op de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2019 wordt het HHR voorgelegd aan de leden en 

moet dan worden vastgesteld. 
 
De Steenen Dijck: 

◼ Een vereniging in Maassluis die is overgenomen door ZVVS, waardoor gehandicapten 1x in de week 
kunnen blijven zwemmen op donderdag in zwembad de Dol-fijn. 

◼ Petra Stigter begeleidt (vanuit ZVVS) het zwemmen en doet dat op een fantastische manier, bestuur is 
daar blij mee. 

◼ Op dit moment bezig om de ledenadministratie op orde te krijgen. 
◼ Boeken waren niet helemaal op orde, ook daar wordt aan gewerkt.  
◼ Gemeente Maassluis staat garant, badhuur is afgedekt. 
◼ Dat is ook o.a. de reden waarom bestuur ZVVS deze vereniging ook wilden overnemen naast een andere 

belangrijkste reden: zodat deze groep kon blijven zwemmen. Het gaat om ongeveer 25-35 leden. 
 
Verder geen op- of aanmerkingen, verslag is vastgesteld. 
 
7. Financiën. 

 
7.1 Verslag financiële commissie ( Dhr Poot en dhr Edelijn). 
 

Dhr Edelijn doet namens de commissie verslag over het boekjaar 2018. Wat opviel was de keurige, duidelijke 
boekhouding van de penningmeester. Alles is zeer georganiseerd: facturen, declaraties, vrijwilligersvergoedingen. 
Commissie heeft geen dissonanten gevonden. De commissie stelt daarom voor aan de aanwezige leden om  
decharge te verlenen. 
 

7.2 Jaarrekening 2018, behandelen, vast te stellen en decharge te verlenen. 
 

◼ Geïnteresseerden hebben ontvangen: 
Balans per 31-12-2018: 

• ZVVS ontvangt subsidie van de gemeente Vlaardingen.  

• Commissies hebben een eigen budget die ze naar eigen inzicht kunnen gebruiken. 

• Opbrengst Grote Clubaktie per afdeling Waterpolo en Wedstrijdzwemmen. Dit wordt door de 
commissies o.a. gebruikt voor een kamp. 

• Zwemvierdaagse: kosten badwater quitte gespeeld, is gezwommen in eigen ZVVS-tijd. 

• KNZB is gestopt met het depotstelsel: nu ontvangt ZVVS voor alle kosten een aparte factuur. 
en de Winst- en verliesrekening 2018: 

• Op deze staan aangegeven wat ZVVS (commissie) heeft verdiend en uitgegeven. 

• In 2018 is geen financiële bijdrage geleverd aan Stichting Topsport. 

• Badhuur verhoging is niet doorgegaan. Badwater blijft wel de grootste post. 
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• Bestuur kosten gemaakt voor statutenwijziging, PR/Website en speldjes Jubilarissen. 

• 1e kwartaal 2018 ledenaantal aanzienlijk verminderd, per aug-2018 weer groei.  
Hierdoor in dec-2018 zelfde aantal leden als in dec-2017. 

• Er blijven notoire wanbetalers, deze zijn opnieuw aangepakt.  
Sinds april 2018 voor nieuwe leden verplicht automatische incasso, leden kunnen ervoor kiezen, nu nog te vroeg 
om daaruit conclusies te trekken. 

• Verder is er geld uitgegeven aan PR, Social Media en budget dus voor de commissies. 
Penningmeester geeft nogmaals aan: wanneer commissies aan eind van budget zijn maar willen toch nog 
Iets organiseren/aanschaffen, neem dan altijd contact op met de penningmeester om te kijken of er nog 
mogelijkheden zijn. 
Conclusie: Vereniging is gezond! 
 
De leden verlenen decharge. 
 

7.3 Benoemen financiële commissie: dhr Poot is aftredend. 
 
Na enige aarzeling stelt mevr Karin Stein(WZ) zich beschikbaar, naast dhr Edelijn, en dhr Hugo Bot, deze  
laatste als reserve. 
Dank van het bestuur en applaus van de leden. 
 
 

7.4 Vaststelling begroting 2019. 
 

◼ BTW-verhoging van 9% huur de Kulk geldt niet voor verenigingen. Met steun van de gemeente 
Vlaardingen is het maar 2%. 

◼ Geen contributieverhoging voor de leden. 
◼ In 2019 blijft het subsidiebedrag vanuit de Gemeente hetzelfde. 
◼ Begrotingsoverschot verdelen over de commissies/afdelingen. 
◼ Extra budget voor PR, afdelingen kunnen hieruit voor dit doel gebruiken, zoals het leszwemmen. 
◼ Hierdoor hopelijk leden aanwinst. 
◼ WP en WZ kunnen het gebruiken voor extra materiaal. 
◼ Jeugdkamp WP en Zwemkamp WZ is begroot. 
◼ Stichting Topsport: de gewone bijdrage. 

 
Conclusie: We gaan financieel een mooi jaar tegemoet.  
In najaar 2019 zal overleg worden gevoerd met de gemeente en de Kullk i.v.m. de begroting voor 2020. 
 
De Steenen Dijck: 
 

◼ Dhr Boer: is het budget neutraal? 
Ja, zoals eerder genoemd de gemeente Maassluis staat garant, badhuur is afgedekt. 
Doelstelling van ZVVS is: ook sport voor gehandicapten. 
Leden wordt opgenomen in de ledenadministratie ZVVS, genoemd onder DSD. 
 
De begroting wordt vastgesteld door de aanwezige leden. 
 

8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Mevr I Bruggeman - Bussching 
                            
Geen tegenkandidaten, met algemene stemmen wordt mevr Bruggeman herkozen. 
 

9. Huldiging Jubilarissen. 
 
25jr lid: Stephanie Benne – Lang Ondersteunend Lid WP   40jr lid: Karin Stein WZ  
   Leon schouten WP         Kees van der Knaap WP 
    
50jr lid: Hugo Bot Ere-lid      60jr lid: Conny Boer – Buys WZ. 
   Mevr Edelijn Ondersteunend Lid 
 
Aantal jubilarissen was helaas niet aanwezig, Hugo, mevr Edelijn, Karin en Conny ontvingen de  
bloemen. Daarnaast de 40- en 50-jarige jubilarissen de bijpassende speld van ZVVS. 
En uiteraard applaus van de aanwezige leden. 
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10. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt en Sluiting. 
 
Van uit het bestuur aan eind van deze vergadering: 

◼  De Jeugd is belangrijk voor een vereniging, daarom moet er meer nagedacht worden over hoe die jeugd 
te verbinden met de vereniging. Men zou kunnen denken aan bepaalde activiteiten, zoals een pub quiz. 
Dit zou kunnen voor zowel WP als WZ, dan mengen deze groepen zich ook wat meer met elkaar. 

◼ Een klein kadootje voor de aanwezige leden vanavond van de penningmeester: een linnen tasje met het 
embleem van ZVVS erop. Voor andere leden is het tasje te koop voor € 2,-. 

Hans Kramers: Positieve activiteiten ontwikkelen inderdaad, meer leden, meer contributie, voor dekking badhuur. 
Lid REZ commissie: Ideeën voor het werven van leden/leszwemmers zijn welkom. 
Dhr Oldenziel: badwater is niet altijd in gebruik, zeker niet wanneer de competities van WP klaar zijn. 
ZVVS heeft in onderhandeling met de Kulk een bepaald aantal uren gehuurd en betaalt daar een maandelijkse 
vastgesteld bedrag voor. Hoe ZVVS die uren verdeeld is aan de vereniging/commissies zelf. 
Dhr Edelijn: Dan zou bv Onderwaterhockey gebruik kunnen maken van het lege badwater. 
Precies.  
Dhr Herwaarden: Volgend jaar graag de ledenaantallen in het verslag. 
Ellis Suurland:  

◼ WP commissie heeft een mail ontvangen waarin aangegeven dat de kosten van de IPad worden vergoed. 
◼ Kan er geen apart contributiebedrag worden gecreëerd voor leden die alleen 1x per week trainen en niet 

aan wedstrijden meedoen. 
Staat op de planning van het bestuur. KNZB is er ook al mee bezig. Goed bekijken wat de consequenties hiervan 
zijn voor de vereniging. In het najaar zal het in de begroting 2020 worden meegenomen. 
Kan alleen doorgaan wanneer de leden op de algemene ledenvergadering deze begroting vaststellen. 

◼ Caps sponsoring: is afgeboekt maar geld is nog niet ontvangen. 
Dhr Boer:  

◼ 2018 is mooi afgesloten, 2019 wordt een mooi jaar. 
Hoe is de reactie hierop van de gemeente Vlaardingen (subsidie, verlaging?) en de Kulk 
 (huur badwater, verhoging?). ZVVS moet toch tijdig weten hoe het hiermee zit.  
Zeker, daarom wordt er ook tijdig overlegt met de gemeente Vlaardingen na de zomervakantie, en ook bij de Kulk 
zal worden aangedrongen om rond die tijd duidelijkheid te verschaffen wat het wordt per 2020. 
Pas dan kan de begroting gemaakt worden voor volgend jaar, wellicht met een contributieverhoging per jan-20. 

◼ Accountant verslag? Gemeente vindt dit niet nodig, heeft een eigen accountant.  
Facturen badwater tonen is voldoende. 
 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
  


