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Vervolg Algemene voorjaars-ledenvergadering 
van 

Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet Barracuda, 
Gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, 

 
welke vergadering is gehouden op woensdag 9 mei 2007 in “Het Kruispunt”, gevestigd te 
Nieuwerkerk aan den IJssel, Middenmolensingel 12-14. 
 
Aanwezig:  bestuursleden: Leo Goedegebuure, Stefan Roeloffs,  Cock Vroegop, 

Rob van Doorn (verslag); 
21 leden (zie presentielijst) 

Afwezig   bestuursleden: Chris Hagebeek, Erik Van Leeuwen, Rick Breeuwer en 
(met kennisgeving): 5 leden. 
 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
 
1. Opening 

Bij afwezigheid van zowel Rick als Chris zal Leo deze vergadering voorzitten. 
Leo opent het vervolg van de ALV van 21 maart 2007. Hij stelt vast dat er 2 
agendapunten zijn te weten de bestuursverkiezing van een voorzitter en de 
bestuursverkiezing van een 1e secretaris. Tevens zijn er ontwikkelingen met 
betrekking tot een 2e secretaris. Hij schetst de situatie die ontstaan is op 21 maart jl en 
geeft aan waarom de oorspronkelijk geplande datum van deze vergadering is 
verschoven. 
 
Walter Rolloos vraagt waarom het bestuur geen “brandbrief” heeft uit laten gaan naar 
de leden zoals is toegezegd tijdens de vergadering van 21 maart jl. Het uitblijven van 
deze brief heeft voor veel onrust gezorgd bij ouders van vooral jongere leden. Dit in 
verband met de geruchtenstroom die opgang is gekomen bijvoorbeeld “Bestaat Van 
Vliet Barracuda nog na de zomer?” Hij neemt het bestuur e.e.a. kwalijk. 
 
Leo bedankt in eerste instantie Walter voor zijn inzet om geschikte kandidaten te 
polsen en te vinden. Hierbij moet ook Erik Smits niet worden vergeten die bijna alle 
leden telefonisch heeft benaderd en uiteindelijk een informatieavond heeft 
georganiseerd met de kandidaten en 2 bestuursleden. 
Leo geeft Walter gelijk met zijn opmerking over de “brandbrief “ en biedt namens het 
bestuur verontschuldigingen aan. Er waren hierover afspraken gemaakt binnen het 
bestuur maar door allerlei (ook privé) redenen zijn deze niet nagekomen. 

 
 
2. Bestuursverkiezing voorzitter 

In de afgelopen weken hebben zowel Robert de Gruijl als Christian Koedam zich 
aangemeld als kandidaat voorzitter. Kort voor de ALV, heeft Robert de Gruijl besloten 
om zich terug te trekken als kandidaat voorzitter. De voornaamste reden hiervoor is 
dat Robert wilde voorkomen dat er tweespalt in de club zou ontstaan en ook geen 
“verkiezingsstrijd” met zijn vriend Christian wilde aangaan. 
 
Het bestuur waardeert het standpunt van Robert en hoopt dat hij later wil overwegen 
om alsnog in een andere functie zitting te nemen in het bestuur. 
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Het bestuur draagt Christian Koedam voor als voorzitter en vraagt de vergadering 
Christian te benoemen. Er zijn geen tegenstemmen zodat Christian met ingang van 9 
mei 2007 benoemd wordt als voorzitter van Van Vliet Barracuda. 
 
 

3. Bestuursverkiezing 1e secretaris 
Iris Barendregt heeft zich aangemeld als kandidaat 1e secretaris. 
Het bestuur draagt Iris Barendregt voor als 1e secretaris en vraagt de vergadering Iris 
te benoemen. Er zijn geen tegenstemmen zodat Iris met ingang van 9 mei 2007 
benoemd wordt als 1e secretaris van Van Vliet Barracuda. 
 

 
4. Bestuursverkiezing 2e secretaris 

Kort voor het begin van deze ALV heeft Linda de Groot bevestigd dat zij kandidaat is 
door de functie van 2e secretaris. Naar aanleiding hiervan draagt het bestuur Linda de 
Groot voor als 2e secretaris en vraagt de vergadering Linda te benoemen. Er zijn geen 
tegenstemmen zodat Linda met ingang van 9 mei 2007 benoemd wordt als 2e 
secretaris van Van Vliet Barracuda. 
 

5. Rondvraag 
• Ton van Briemen: 

De verhouding polo/zwemleden in het bestuur slaat wel erg door naar de 
zwemkant. Zijn hier zaken over vastgesteld in de statuten? 
Leo: Er is hierover niets vastgesteld. Bovendien is de poloafdeling met 2 leden 
vertegenwoordigd in het bestuur. Ook is het zo dat het op dit moment al erg 
moeilijk is om kandidaten te vinden voor de polocommissie laat staan voor een 
bestuursfunctie. 
 

• Edward Walter: 
Wat gaat Leo nu doen? 
Leo zal als algemeen lid in het bestuur blijven met als aandachtspunten de 
contacten naar de gemeente, Parkzoom en algemene vergaderingen van Kring 
en KNZB. 
 

 
 
6. Sluiting 
 
Leo sluit om 21:15 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid 
en wenst een ieder wel thuis. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


