
 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  VLIET BARRACUDA 
 
Datum; woensdag 16 maart 2011 
 

1. Opening en vaststellen agenda/notulen 
Opening wordt gedaan door Stefan. Hij legt de vraag voor of de vergadering akkoord kan gaan, als 
hij als voorzitter optreedt. Volgens de statuten is dit immers niet toegestaan.De ledenvergadering 
gaat akkoord met het voorzitten van de ledenvergadering door Stefan. 
 
2.Goedkeuring agenda 
De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
3.Vaststelling notulen van de najaarsvergadering  
Er zijn geen  opmerkingen bij de notulen . Deze worden vastgesteld .  
 
4.Kascommissie/verslag kascontrole/aanstelling nieuwe kascommissie 
De penningmeester geeft toelichting op de jaarrekening. Mw Mommers doet daarna namens de 
kascommssie  verslag van haar bevindingen. De commissie heeft enkele kanttekeningen  Zo staan 
op de balans heel veel rekening courant hetgeen de transparantie niet bevorderd.. Er wordt 
voorgesteld met meer spcificaties te gaan werken. De kascommissie vraagt zich verder af  of het 
werken met een steunstichting niet riskant is.  
De penningmeester geeft aan de suggestie van de kascommissie over te nemen. Verder geeft de 
penningmeester aan dat naar het oordeel van het bestuur het werken  met de stichting niet riskant is. 
Hij geeft aan dat de boeken openbaar zullen zijn. 
Op basis van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan de 
penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid. 
 
Daarna geeft de penningmeester een toelichting op de begroting 2011. De subsidie  van de 
gemeente voor 2011 is 44.000 euro. Het bedrag voor 2012 is nog niet bekend. De vergadering 
neemt daar kennis van. De vergadering keurt de begroting 2011 goed. 
 
 Mw. Mommers heeft zich wederom aangemeld als lid van de kascontrolecommissie  Op de  
najaarsvergadering zal een tweede benoemd moeten worden. . 
 
5.Jaarverslag; goedkeuring verslag sponsor- en communicatie commissies 
Leo geeft toelichting over het jaarverslag. Na kennisname van de toelichting stelt de vergadering 
het jaarverslag over 2010 vast. 
 
6.Mededelingen 
Gevraagd wordt of het mogelijk is om van kring Gouwe Rijnstreek over te stappen naar kring 
Rotterdam. Het voordeel is dat zwemmers dan ook deel uit kunnen maken van het Starteam. 
Dat is lijkt niet mogelijk maar het bestuur zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.. 
 
Leo doet verslag over zijn contacten met de politiek. Hij heeft 2x per jaar contact met de wethouder. 
Hij draagt zijn politieke contacten over aan Cock Vroegop.  
 
 Er komt binnenkort een vervolggesprek over eventueel verdergaande samenwerking met Orka. Het 
voordeel kan zijn dat Orka andere zwemtakken heeft dan van Vliet Barracuda en dat zou elkaar 
goed kunnen aanvullen. 
 



 
 

7. Bestuursmutaties 
Mia Boereboom wordt met goedkeuring van de vergadering benoemd als secretaris. 
Cock Vroegop wordt met goedkeuring van de vergadering benoemd tot voorzitter.  
 
Bestuursvacatures 
Algemeen lid 
Lid Sponsor en communicatie 
Voorzitter van de zwemcommissie 
 
Leo Goedegebuure  wordt bedankt door de voorzitter voor al zijn werkzaamheden in het bestuur en 
krijgt als kado een beeldje en bloemen uitgereikt. 
 
 Met het wegvallen van Leo komt het bestuur onder 5 bestuursleden wat volgens de statuten het 
minimum aantal moet zijn. 
Volgens de statuten moet er dan een extra ledenvergadering worden uitgeschreven. 
Stefan vraagt toestemming aan de vergadering om voorlopig met 4 bestuursleden te besturen,  tot   
de najaarsvergadering. De vergadering stemt daarmee in. 
Er komt een extra nieuwsbrief  en bij de clubkampioenschappen komt  er een flyer in het 
programma  om mensen te werven voor een bestuursfunctie. 
 
8.Rondvraag 
Erik deelt mede dat het waterpolobedrijventoernooi niet door gaat. 
 
9.Sluiting 
Stefan sluit de vergadering  om 22.20 uur en bedankt iedereen voor zijn komst. 
 
 
 
 
 
 
 


