
ALV 29-11-2017 
Aanwezigen: Mark Hensen, Robin van Beusekom, Giulia Rolloos, Jaqueline Rolloos, Walter Rolloos, 

Emiel van Beusekom, Heidi Kommers, Melissa van der Heijden, Diana Meijer, Carin Stout, Ina van 

Beusekom, Joyce Houweling, Odine Engelse, Joyce Vuijk, Hans Timmerman 

Mario van de Brink meldt zich af even als Eric van Leeuwen.  

Opening 

- Mark opent de vergadering en geeft officieel de stop van Kevin en Joost als bestuursleden 

aan. Mark zal deze ALV dus voorzitten 

Toevoegingen agenda 

- Robin geeft aan dat er misschien een vacature voor de kascontrole commissie moet komen, 

dit is niet nodig. Alle leden gaan door met hun taken. 

 

- Helaas mist het Waterpolo verslag door tijdgebrek Erik. 

 

Notulen vorige vergadering 

- Odine vraagt naar de stand van zaken wat betreft het punt over het samenvoegen van Van 

Vliet en Niemo n.a.v. de vorige ALV. Mark legt uit dat er besloten is dit niet te doen en 

verschillende startgemeenschappen te houden. Wel zal er komend jaar gewerkt worden aan 

meer betrokkenheid tussen waterpolo en het zwemmen. 

Bstuurssamenstelling 

- Er melden zich geen tegenkandidaten voor de openstaande bestuursfuncties 

- Voorzitter: Kandidaat Giulia Rolloos geeft aan deel uit te willen maken van het bestuur van 

Van Vliet Barracuda omdat zij al lang zeer betrokken is bij de vereniging en voor persoonlijke 

ontwikkeling deze kans wil pakken. Na een stemronde is Giulia Rolloos de nieuwe Voorzitter. 

- Secretaris: Melissa van der Heijden geeft aan zich meer in te willen zetten voor de vereniging 

en ervaring op wil doen in een bestuursfunctie. Na een stemronde is Melissa van der Heijden 

de nieuwe Secretaris. 

- Voorzitter sponsorcommissie: Emiel van Beusekom wil zijn inzet voor de vereniging 

vergroten. Hij hoopt op een goede samenwerking en het samenbrengen van de sponsoren. 

- Voorzitter Zwemcommissie: Blijft vacant, de afwisselende afgevaardigde aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen zijn nog niet hinderlijk. 

- Algemeen lid: Tweede penning/secretaris is in dit bestuur overbodig. Echter zoeken we nog 

een algemeen lid die deel uit zal maken van het bestuur als Activiteiten commissie. Dit zal 

leiden tot meer samenhang en vrijwilligers van alle activiteiten.  

5 Begroting  

- De vereniging staat er goed voor: leden aantal is gestegen en de kosten/lasten zijn gelijk. 

- Stichting Polderbad is nog niet gesproken over de kosten voor aankomend jaar maar naar 

verwachting blijft dit gelijk. 

Dit jaar zullen zich twee aanzienlijke uitgaven voordoen. 

1. Waterpolo selectie heeft nu een betaalde trainer om de potentie en ambitie van spelers te 

bevorderen en andere spelers van buitenaf aan te trekken. Dit biedt ook een platform voor 



de jeugd richting de heren selectie met iemand op de kant voor serieuze training.  

Trainers in de 3e klasse bond zijn best prijzig daarom is de afspraak deze aan te stellen voor 1 

seizoen met de verwachting dat de heren zorgen voor extra inkomsten. Vb. club van 50/100 

Bedrijfswaterpolo toernooi om de kosten te dekken. Zijn deze inkomsten er niet dan stopt de 

trainer. Er wordt goed getraind nu. Je ziet het verschil en er haken al wat jeugdspelers aan.  

Diana vraagt naar damespolo trainer, deze is vrijwilliger, en er zitten geen kosten aan. 

 

2. Aanschaf kleding en materialen (punt 10 kledinglijn). Bepaalde stukken kleding worden 

verplicht voor de selectie met tegemoetkoming vanuit de vereniging  3000. 

Deze post staat onder zwemmen omdat de eerste 2000 euro gratis is vanuit het contact van 

Erik. Polo en zwemmen zal dezelfde lijn krijgen van dezelfde leverancier met artwork. 

 

Diana vraagt naar Sponsorkliks, levert het iets op?  

Tot nu toe hebben we zo’n 300+ euro verdient maar tijdens online aankopen wordt het snel 

vergeten. Hier moet aan gewerkt worden. Er is geen bekendheid onder de waterpolo.  

6. Contributie 

- De contributie blijft gelijk aan vorig jaar. De kosten voor een startvergunning zijn nog niet bekend 

maar dit wordt gelijk doorberekend.  

Walter geeft aan dat voor 15 december moet worden opgegeven dat een startvergunning op gezegd 

moet worden. Hetzelfde geldt voor officials, dit loopt ook per kalenderjaar om op te zeggen. 

 

7 Seizoen verslag zwemmen 

Giulia geeft aan dat zij nu het schrijven van persberichten voor de krant doet, maar valt dit niet onder 

de zwemcommissie? Ze denkt erover om dit te blijven doen. 

8 Seizoen verslag waterpolo 

Erik heeft aangegeven er niet aan toe te zijn gekomen om een seizoen verslag te maken. 

Kort verslag: Dames 1 is het afgelopen seizoen kampioen geworden en de F jeugd 5e bij het NK.  

Er wordt een opleidingsplan op gezet door Mommers, met een eventuele technische commissie. 

Er is nu veel jeugd  trainen en ontwikkelen van trainers is ook een prioriteit. 

 

Vanuit de waterpolo is er behoefte aan badwater, en courantere trainingsuren. De groeiende jeugd is 

een prioriteit, dus het wordt zoeken naar alternatieven. Alexanderhofbad vrijdag 9-10 geen optie 

voor zwemmen of polo. Diana vraagt waarom dinsdag ochtend te vroeg is voor de waterpolo, dit uur 

is net zo vroeg als de woensdag voor zwemmen en is waarschijnlijk beschikbaar in het Polderbad. 

9. Sponsor commissie 

Overzicht sponsoren: In 2018 zal 1500,-  euro van de Rabobank de laatste donatie zijn, de sponsoring 

loopt af in februari 2018. In de plaats wordt er een sponsor fietstocht georganiseerd. We willen dit 

groots aanpakken om de hele vereniging er aan te laten deelnemen, plus het koppelen aan een 

seizoensafsluiting/BBQ.  

Ina vraagt wanneer dit zal zijn, 1 juli? Maar dit staat niet vast omdat de Rabobank nog geen 

definitieve datum heeft aangegeven. Het is voor alle sport en cultuur verenigingen in de regio. 

Belang: iedereen kan meedoen in naam van de vereniging +/- 150 leden levert veel geld op. 

Er is nog geen limiet op aantal deelnemers per vereniging maar op totaalaantal fietsers. 



Sponsoring Clubblad: Formido en Notaris Rompes zijn gestopt  Sponsorclub voor kleine betrokken 

sponsoren zou leuker zijn.  

Shoeby is gestopt, wel staan zij open voor losse activiteiten. Smith Holland heeft de bijdrage voor 

mini jeugdwaterpolo toernooi verhoogd. Deze sponsor moeten we warm houden. 

10. kledinglijn 

Delphina is een Australisch bedrijf dat via een tussenpersoon van waterpolo aan ons is gekoppeld. 

De Waterpolo gaat voor een broek/badpak/kortebroek/tshirt/cap. 

Zwemmen wil een korte broek/shirt/trainingspak/2 badpakken/2 zwembroeken/grote en kleine 

rugtas/badlaken en zelfs badmutsen. Totaal als een lid alles zou willen hebben is het niet 

goedkoop/niet duur  250 euro. 

Korte broek/shirt zal verplicht worden gesteld (eventueel staffelkorting). 

Ina vraagt hoe lang kunnen ze blijven leveren? Dit is geen probleem want print zit in de stof dus het 

design kan naar een ander over worden geleverd. 

Heidi vraagt of er niks in de buurt zit? Delphina is via contactpersoon en biedt sponsor/korting. 

Er zijn bijna geen merken die een persoonlijke lijn aanbieden en wat is dan de kwaliteit van 

bijvoorbeeld een Fina badpak?  

Walter vraagt naar de termijn waarin het wordt geleverd. Het ziet er nu echt niet uit dus het moet 

snel gebeuren. Er zitten nog een hoop taken aan gekoppeld, coördinatie etc. 

- Verplicht stelling zou het probleem kunnen zijn met de betaling (voor bestellen, erna).  

- Eventueel namen erop zetten.  

Tegemoetkoming vanuit de vereniging is misschien niet nodig, als het maar 32 euro voor shirt en 

broek is. Dan is het idee van een badlaken geven wel leuk.  

De zwemcommissie kan de coördinatie doen en zal dit op zich nemen.  

(10.b) Orka Niemo Barracuda 

Piet van der Stel (penningmeester Orka) stelde voor om de tafel te gaan zitten. Orka heeft al een tijd 

lang gesteggel met stichting Polderbad over zwemlessen in Mordrecht. Het Polderbad wil niet dat 

Orka dat niet meer doet sinds het bij hen goedkoper is.   

Ontwikkelingen in samenvoeging zijn dus stopgezet om problemen met stichting Polderbad te 

onderdrukken. Wij moeten er niet tussen gaan zitten. vb. Barracuda mag nu ook niet reclame maken 

tijdens leszwemmen. Leszwemmen zijn een hoop commerciële partijen, de kans is groot dat Orka 

langzamerhand gaat verdwijnen. 

11.  Mededeling of rondvraag 

Jaqueline vraagt naar het VOG-beleid, monitoring ligt bij het bestuur en Melissa zal dit op gang gaan 

zetten. Commissie geeft aan wie het moet aanvragen. De leden moeten dat dan mededelen aan 

secretaris. Om de 4 jaar opnieuw aanvragen. 

Uitleg: De Vereniging is aangegeven bij NOCNSF, en mag dus kosteloos aanvragen doen. Dit moet de 

vrijwilliger zelf doen. Diana zegt dat het heel makkelijk ging.  

Jaqueline vraagt naar de financiën van het clubblad, indicatie aan Mark waar dat ondergebracht kan 

worden. 

Walter geeft aan dat het zwembad te warm is. Dit wordt in het bestuur gesprek met Stichting 

Polderbad aangegeven. Stichting Polderbad en gemeente willen er geen geld in stoppen, 



klimaatbeheersing gaan ze ook niet aanpassen maar dit is wel een probleem. Onze taak is het eerst 

opnemen bij stichting Polderbad, want wij zijn onderhuurder daarna pas naar de gemeente.  

Veiligheid staat nu niet als prioriteit.  

Er zijn instanties die dit iedere maand keuren, en het Polderbad zelf meet ook 3x per dag. Die 

gegevens zou je moeten kunnen opvragen.  

Odine vraagt naar het vervolg van de voorstelling positief coachen. We zouden nog videomateriaal 

krijgen. Deze week is de eerste berichtgeving beschikbaar gesteld, verder zijn er nog geen plannen.  

Diana verteld over het KNZB Congres en de presentatie gids voor de sponsorcommissie. 

Joyce: kan de contributie per kwartaal geïnd kunnen worden en vraagt inschakelen van hulp van 

Mark bij achterstallige boetes 

Hans meldt RWPS regionale waterpoloschool voor het seizoen 2017/2018 met interessante 

trainingsprogramma’s.  

12 Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 


