
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VLIET BARRACUDA 

 

Datum: 23 november 2011 

 

1. Opening en vaststellen agenda/notulen 

Cock Vroegop (voorzitter) opent om 20:15 uur. Hierbij heet hij iedereen welkom en wordt de 

presentielijst getekend.  

Er zijn twee officiële afmeldingen, dit betreft Leo Goedegebuure en Leo van Oosten. 

Aanwezig: Cock Vroegop; Erik van Leeuwen; Stefan Roeloffs; Walter Rolloos en Ina van 

Beusekom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van16 maart 2011. 

Er zijn geen opmerkingen bij de notulen en worden gearresteerd. 

 

4. Aankondiging bestuursmutaties 

In de voorjaarsvergadering is Mia Boereboom als secretaris van de vereniging benoemt, 

helaas heeft deze onlangs per onmiddellijke ingang haar functie neergelegd. Hierdoor zijn wij 

wederom opzoek naar bestuursleden. Op dit moment hebben we volgens de statuten te weinig 

bestuursleden. Tevens is het dagelijkse bestuur op dit moment niet voltallig. 

Door Ina van Beusekom en Walter Rolloos is aangegeven dat zij eventueel een aantal mensen 

in gedachten hebben om te benaderen voor bestuursfuncties. Zij zullen in de komende periode 

deze mensen benaderen. 

 

De aftredende bestuursleden hebben aangegeven dat zij wederom herkiesbaar zijn. Op dit 

moment lijkt het erop dat dit Stefan Roeloffs (penningmeester) en Erik van Leeuwen (Polo 

commissie) betreft. 

 

Geerdien Meerwald heeft aangegeven om tot het bestuur te willen aantreden. Zij is door de 

leden vergadering tot algemeen bestuurslid benoemt. 

 

5. Begroting 

De begroting wordt doorgenomen. Hierbij is aangegeven dat er nog een subsidiebedrag door 

de gemeente wordt ontvangen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de status is. Door de 

gemeente worden in principe vanaf het jaar 2012 geen sportverenigingen meer gesubsidieerd.  

De opzet van de gemeente is om de subsidie via het Polderbad te laten verlopen. Op dit 

moment zijn de besprekingen nog gaande. Hierdoor onzeker wat er gaat gebeuren en ook wat 

de tarieven van het polderbad voor het jaar 2012 zullen zijn. Op dit moment zijn de tarieven 

met 2,5% geïndexeerd.. Indien er een grote afwijking aanwezig is, dan wordt dit besproken in 

de voorjaarsvergadering. 

 

Bij het zwemmen is een aparte post voor de EHBO opgenomen, terwijl dit bij de waterpolo 

niet het geval is. Bij de waterpolo wordt een beperkte cursus jaarlijks gegeven, omdat de 

meeste mensen vanuit hun werk reeds jaarlijks worden gecertificeerd. Hierdoor kunnen zij 

een andere cursus doen. Voor volgend jaar wordt bij het zwemmen wel gekeken of dit niet op 

een andere manier opgelost kan worden. Stefan neemt hiervoor nog actie. 

 

 



 

Voor het jaar 2012 en verder zal in het vervolg worden gekeken, welke uren er geschrapt 

kunnen worden om er voor te zorgen dat de vereniging kosten kan besparen. De uren die in 

vakanties vallen en niet druk zijn en er zijn geen wedstrijden om heen, zullen beoordeeld 

worden.  

 

De begroting 2012 wordt door de ledenvergadering unaniem goedgekeurd. 

 

6 Tarieven 

Bij het waterpolo is een junioren en senioren tarief aanwezig. Voor volgend jaar zal ook voor 

het zwemmen gekeken worden of dit mogelijk is en wat de consequentie is van het 

doorvoeren van die tarieven voor de opbrengsten van de vereniging. 

 

De tarieven worden door de ledenvergadering goedgekeurd. 

 

7 Aanstelling tweede lid kascommissie 

In de voorjaarsvergadering is geen tweede lid van de kascommissie benoemd. Op dit moment 

is de opkomst ook beperkt. Hierdoor is er nog steeds geen tweede lid voor de kascommissie 

benoemt. Door de aanwezige zal verder gekeken worden of hiervoor iemand beschikbaar is. 

 

8 Goedkeuring seizoensverslagen 

De seizoensverslagen van het wedstrijdzwemmen en de waterpolo zijn doorgenomen. Hierbij 

zijn geen opmerkingen. De seizoensverslagen zijn goedgekeurd en zullen worden opgenomen 

in het jaarverslag 2011 van de vereniging. 

 

9 Mededelingen 

Er is een commissie aangesteld om na te gaan wat de voor- en nadelen zijn voor de 

samenwerking of een eventuele fusie tussen Orka97 en Van Vliet Barracuda. Alle 

mogelijkheden hiervoor staan open. Het kan ook zijn dat het in zijn geheel niet goed is om 

verder samen te werken/samen te gaan. De uitkomsten worden begin volgend jaar verwacht. 

Voordat er een besluit wordt genomen door het bestuur, zal het voorstel door de 

ledenvergadering besproken worden. 

 

10 Rondvraag 

De zwem afdeling heeft nieuwe shirts nodig. Door Walter en Ina zal een inventarisatie 

worden gedaan naar de mogelijkheden en de prijzen. Wanneer zij een voorstel hebben, zullen 

zij het bestuur informeren en kunnen de shirts door het bestuur worden besteld. Op dit 

moment is er gezien de begroting een beperkte mogelijkheid. Door Walter wordt aangegeven 

dat een gedeelte van de kosten gedekt kan worden vanuit de opbrengsten van de NVO 

ijsselcup. Van deze wedstrijd staat nog een bedrag in de balans van de vereniging. 

Bij de leveranciers zal ook worden gelet op de prijs, maar ook op de lever snelheid. 

 

Sponsorloterij. De zwemafdeling had dit jaar te weinig boekjes en was eigenlijk te laat 

ingelicht. Dit komt omdat de waterpolo dit ook laat heeft opgepakt. Hierdoor was er een 

beperkt tijdsbestek. Volgend jaar zal dit eerder worden opgepakt. Hierbij wordt net als dit jaar 

gekeken of de boekjes met automatische incasso worden besteld. 

 

11. Sluiting: 

De vergadering wordt door de voorzitter om 21:30 gesloten en bedankt de leden voor hun 

aanwezigheid. 


