
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VLIET BARRACUDA 

 

Datum: dinsdag 27 maart 2012 

 

Aanwezig: Michel van Berkel, Ina van Beusekom, Marjo Mommers, Leo van Oosten,  Jaqueline 

Rolloos en Walter Rolloos 

Namens het bestuur: Cock Vroegop, Stefan Roeloffs, Erik van Leeuwen, Diana Meijer en Geerdien 

Meerwaldt 

 

1.Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur  

 

2.Vaststellen agenda 

De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

3.Vaststelling notulen van de najaarsvergadering  

In de contributie is 2 Euro per lid per jaar gereserveerd voor kleding.  

De notulen worden vastgesteld.  

 

4.Herkiezen/Benoemen Bestuursleden 

De vergadering gaat accoord met het herkiezen van 

Stefan Roeloffs als penningmeester 

Erik van Leeuwen als vertegenwoordiger van de Polocommissie 

De vergadering gaat accoord met de benoeming van 

Geerdien Meerwaldt als secretaris 

Diana Meijer als vertegenwoordiger zwemcommissie 

 

5. Vacatures 

De vacatures 2
e
 penningmeester en 2

e
 secretaris worden geschrapt. 

De vacature voorzitter sponsorcommissie staat nog steeds open. 

Er zijn een aantal personen actief bezig geweest: 

Mw. Koelé is bezig met een nieuwe flyer, dhr. Bechthold heeft de informatiefolder voor de sponsors 

gedigitaliseerd. De prijzen voor sponsorpakketten moeten worden bepaald. Dit geldt ook voor de 

adverteerders in het clubblad en op de website. 

De drukker van het clubblad gaat misschien kosten berekenen. Een digitaal clubblad is een optie. 

Voor de sponsors moet er een papieren versie blijven die i.v.m. onderhouden van contact 

persoonlijk wordt overhandigd. Dit kan eventueel worden beperkt tot 2 x per jaar. 

Wijzigingen in sponsors graag doorgeven aan de beheerders van de website 

Er komt een nieuw voorwoord van het bestuur op de website en foto’s van de bestuursleden.  

 

6.Kascommissie/verslag kascontrole 

De kascommissie bestaat uit mw. Mommers en dhr. Snijder. De kascommissie heeft geen 

onregelmatigheden gevonden. De penningmeester geeft toelichting op de jaarrekening. Er 

ontbreken een aantal regels over de debiteuren; deze worden ter plekke aangevuld. 

Op basis van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan de 

penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

 

7. Aanstellen kascommissie 2012 

Mw. Mommers is aftredend. In de vergadering is geen vervanging; In het najaar actief werven voor 



een nieuw commissielid. 

 

5.Jaarverslag 

De verslagen van de polocommissie en de zwemcommissie zijn in de najaarsvergadering al 

goedgekeurd. 

Het ledenoverzicht is inclusief de vrijwilligers. Het aantal betalende leden is afgenomen met 9 

personen. De prognose van het aantal leden is de stand op 1 januari. De zwemafdeling heeft relatief 

gezien veel oudere leden; er is weinig instroom. Flyeren bij het diplomawemmen moet worden 

opgepakt. Ledenwerving bij de Koninginnemarkt en de zwemvierdaagse heeft weinig respons 

gegeven.  

In de communicatie met het Polderbad moeten we aangeven dat beperking van de trainingsuren 

i.v.m. exploitatie van het bad voor de vereniging nadelig is. 

In het stukje voer de website moet Rien de Klerk ook worden opgenomen als beheerder. 

Verslag sponsor/communicatiecommissie wordt goedgekeurd. 

Het financiële jaarverslag geeft een verlies van 964 Euro aan. Actieve werving van sponsors en 

leden is noodzakelijk voor een positief resultaat. 

De stichting is in het verleden gevuld met geld uit bijzondere activiteiten zoals het 

bedrijvenwaterpolotoernooi. Het bestuur van de stichting zou kunnen besluiten de stichting slapend 

te houden i.v.m. de toekomst . De rekening van de stichting moet worden meegenomen in de 

kascontrole. 

De kosten voor BHV kunnen misschien worden verlaagd als we deze training via de gemeente 

kunnen laten verzorgen. 

Alle activiteiten van de vereniging moeten budgetneutraal zijn. Als de subsidie voor Bűckenburg 

verdwijnt dan zou er misschien geld uit de reservepot van Buckenburg kunnen worden gebruikt. 

De vergadering stelt het jaarverslag over 2011 vast. 

 

6. Samenwerking/fusie Orka97 

Op verzoek van de ledenvergadering van Orka is een onderzoek gestart om te  bepalen of de 

samenwerking van de poloafdelingen uitgebreid kan worden naar het zwemmen en of eventueel een 

fusie mogelijk zou zijn. De onderzoekscommissie bestaat uit Kors van der Wolf als onafhankelijk 

voorzitter, Hans den Arend namens Orka en Gerrit van der Kamp namens Barracuda. De commissie 

heeft onlangs verslag gedaan van de bevindingen en beide besturen uitgenodigd voor een gesprek 

over de bevindingen. Na een voorgesprek met Orka gevolgd door een gezamenlijke bespreking is 

de conclusie dat er knelpunten zijn op het gebied van de inkomsten van beide verenigingen en de 

betaling van trainers. De intentie is uitgesproken om verder te gaan zodat in de toekomst een fusie 

mogelijk is. De commissie heeft een intentieverklaring opgesteld, die inmiddels door Orka is 

ondertekend. De vergadering geeft de voorzitter toestemming deze intentieverklaring namens 

Barracuda te tekenen. 

 

7. Mededelingen 

Dhr. Van Vliet heeft aangegeven dat hij een uitnodiging zou willen ontvangen voor een 

zwemwedstrijd. Cock vraagt de zwemcommissie een geshikte wedstrijd uit te zoeken. Dit zal in het 

nieuwe seizoen plaatsvinden. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen 

 

9.Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.10 uur. 


