
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  
van 

Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet Barracuda 
21 November 2018 

 
Aanwezigen: Melissa van der Heijden, Jacqueline Rolloos, Walter Rolloos, Martijn Houweling, Lydia 
van Delft, Ondine Engelse, Marc van Luijk, Diana Meijer, Hans Timmerman, Barry Solleveld, Jan 
Borst, Sjoerd Hoes, Katja Barendrecht, Carin Stout, Petra van Vianen, Joyce Houweling, Stephan 
Agussalim, Jorrit Witteman, Anton Zantman, Emiel van Beusekom, Mark Hensen, David Peters. 
 
Afmeldingen: Giulia Rolloos, Erik van Leeuwen 
 

1. Opening om 20.10 uur door Mark Hensen 
De voorzitter van het bestuur Giulia Rolloos zit voor haar studie in Rome, hierdoor zal 
penningmeester Mark Hensen de vergadering voorzitten. Waterpolocommissie bestuurslid 
Erik van Leeuwen sluit waarschijnlijk later aan. 
Dit is een belangrijke ALV door de presentatie van de nieuwe statuten. Notaris Bob is 
aanwezig namens notariskantoor van der Hammen.  

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld 

3. Statutenwijziging 
Een statutenwijziging is nodig in verband met een naamwijziging. De hoofdsponsor Van Vliet 
trucks heeft de sponsoring opgezegd hierdoor zal de verenigingsnaam wijzigen. Ook moeten 
de staturen geactualiseerd worden. 
Vraag van Jan: naar aanleiding van de eerder verstuurde mail met overzicht van statutaire 
wijzigingen wordt er om toelichting gevraagd. 
- Artikel 11 opzeggen lidmaatschap: het verschil in opzeg data en termijnen tussen de 

waterpolo en zwemmen komt door consequenties die afhangen van de opzegging. Voor 
waterpolo mag er alleen aan het eind van het seizoen opgezegd worden. Bij zwemmen is 
dit aan het eind van het kalender jaar en in de zomer. Waterpolo heeft een termijn van 2 
maanden en zwemmen 1 maand. Dit heeft te maken met het aangeven van teams bij de 
bond en het vervolg van een andere teamsamenstelling.  
Dit heeft altijd zo in het regelement gestaan en wij weten niet wanneer hiervan in het 
verleden is afgeweken. 

- De volgende vraag luidt waarom de contributie wel per kalender jaar is. Het antwoord van 
Mark is om administratieve redenen. Als je aan het eind van het seizoen stopt volgt een 
restitutie of ontvang je geen incasso meer voor het deel van het jaar wat volgt. 

- Naamswijziging: De intentie is om tijdens de voorjaars ALV een definitieve nieuwe naam 
te kiezen. De wens is er om alle zwemmers en waterpoloers onder 1 vereniging te laten 
zwemmen en de startgemeenschap Niemo op te heven. Het bestuur van Orka (de 
medepartij in de startgemeenschap) ligt enigszins dwars. Zij zijn bang dat als de waterpolo 
bij hen verdwijnt en er alleen nog leszwemmen overblijft dat zij weggedrukt zullen 
worden door sportstichting Zuidplas. Het nieuwe bestuur van stichting Polderbad zou 
betere gesprekken met Orka kunnen opleveren. 

 
De notaris geeft uitleg over de wijzigingen in de opgestelde statuten 
- Artikel 6: we gaan van 5 naar 4 soorten leden. 

Geen 0 leden meer. 



- Artikel 19: aantal stemmen. In de huidige statuten heeft ieder junior, senior en 0 lid 1 
stem. In de nieuwe statuten heeft elk junior lid 1 stem en elk senior lid 5 stemmen. Dit 
komt voort uit de model-statuten van de Knzb. Volwassen leden hebben meer verstand en 
dus meer inbreng. Een junior lid is tot 16 jaar. Een ouder mag vertegenwoordigen voor 
een junior lid maar heeft dan dus wel 1 stem.  
Er komt een vraag over de inbreng van officials. Zij zijn lid van de vereniging en hebben 
dus als senior lid 5 stemmen.  

- Artikel 21: Statutenwijzigingen kunnen worden doorgevoerd met een meerderheid van 2/3 
van de stemmen. Deze stemmen moeten tenminste de helft van het aantal stemmen van 
alle leden bevatten. Wordt dit niet gehaald dan zal een tweede vergadering na 2 en voor 4 
weken na de originele vergadering worden gehouden. Hier hoeft enkel een 2/3 
meerderheid behaald te worden ongeacht het aantal aanwezige stemmen. 

- Artikel 22 legt dit uit. 
 
En zijn verder geen vragen. 
Er zijn nu 22 leden aanwezig en het benodigde aantal is niet gehaald. Een buitengewone ALV zal 
plaatsvinden op 28 november met uitzonderingsregel! 
 
  

4. Notulen ALV 29 maart 2018 
Notulen van de vorige ALV worden definitief vastgesteld. 

 
5. Bestuurssamenstelling 

a. Voorzitter Zwemcommissie: VACANT** 
Geen kandidaten gemeld, niemand stapt naar voren. 
 

6. Begroting 2019 
Van Vliet is definitief gestopt vanwege een ander bedrijfskoers. Zij zijn bedankt voor de 
unieke 20-jarige relatie, en wij zijn dankbaar voor de wijze waarop de wegen zijn gescheiden. 
Echter wordt dit wel een uitdaging financieel. 
David en Emiel zijn van bestuursfunctie gewisseld. Emiel is nu algemeen/activiteiten 
commissie en David sponsorcommissie. Qua sponsoring hebben we verschillende categorieën 
wat lijdt tot eventueel meerdere kleine sponsoren. Er is al een klein gat gevuld door 
contributie en een verlaging in uitgaven. Nu staan we negatief op 1300,-. De doelstelling is dit 
gat weg te werken met nieuwe sponsoren. Het vermogen van de vereniging is nu 60000,- dus 
een negatief resultaat is geen nood maar dit hebben we natuurlijk liever niet. Er komt ook een 
50-jarig jubileum aan in februari 2020 wat groots uitgepakt zal worden. Daar is geld voor 
gereserveerd.  

 
Vorig jaar pakte negatief uit door de betaalde trainer van de waterpolo. De afspraak was een 
tegenprestatie door sponsoring of activiteiten. Daar is niets uitgekomen en de trainer is dus stopgezet. 
Het risico was van tevoren overwogen.  
Overige toelichting op de begroting. 

- Over de prijs van het badwater is nog geen duidelijkheid dankzij de BTW-vrijstelling. 
Voor nu staat de prijs gelijk alleen hebben we wel minder afgenomen. Blijft het tarief dus 
gelijk dan zakken de kosten.  

- Contributie iets verhoogd terwijl het leden aantal iets omlaag is gegaan. 
- Diverse opbrengsten zijn omhooggegaan, voornamelijk dankzij de Rabobank fietstocht. 

We hadden sponsorovereenkomst voor 1500 en dit jaar leverde de fietstocht 1000 euro op. 
De ambitie is om aankomend jaar 1500 op te halen. Verdere opbrengsten zijn de 
marathon, clubactie en sponsorkliks.  



- Aanschaf materialen is omlaag gegaan, vorig jaar 3000 opgenomen om voor alle leden een 
handdoek aan te schaffen maar door het stoppen van Van Vliet is er besloten dat niet te 
doen. Dit was een eenmalige uitgaven die niet door gaat. 

- Zwemvierdaagse jubileum jaar met het doel om daar 1x meer uit te halen. Extra hulp, 
extra opbrengsten en extra leden. Resultaat van dit jaar ging voor een deel naar een goed 
doel. De sportstichting geeft water voor goedkoop tarief maar verwacht dit als 
tegenprestatie. 

- Waterpolo inschrijfkosten voor wedstrijden blijft gelijk maar het bondsteam is eruit dus 
dit zou voor een verlaging moeten zorgen. Voor nu is dit zo gelaten maar het kan 
meevallen. 

Geen vragen meer. 
De begroting is vastgesteld! 
 

7. Contributievoorstel 2019 
Voor aankomend seizoen: een indexering op alle aanvullende categorieën. De grootste 
verhoging zit in de basis contributie voor alle leden om kosten te dekken door het verlies van 
de hoofdsponsor.  
Per factuur komt er 8 euro bij: dit is meegenomen in de bestuursvergadering. 

 
Stemronde: geen tegenstemmen à Contributievoorstel is goedgekeurd.  

  
8. Seizoensverslag zwemmen 

Vraag: heeft de opening van het zwemcentrum in Rotterdam nog gevolgen gehad?  
Ja, er zijn een aantal die in de buurt woonde of voor de topsport over gegaan zijn naar deze 
club. De verwachting is dat dit eenmalig een golf is geweest. Vele vereniging hebben hier last 
van gehad. 
Vraag: waarom is de keuze gemaakt om voor zwemmers om op een aantal vrijdagavonden in 
Zuid te trainen? Er wordt geattendeerd op nieuwe bad in Capelle, dit kan mogelijkheden 
bieden.  
 
Namens het bestuur dank voor het verslag. Deze wordt vastgesteld. 

 
9. Seizoensverslag waterpolo  

Vraag: hoe verloopt de coördinatie van vrijwilligers? Voor officials etc. is er een commissie 
functie maar werving en overige taken aansturen blijft lastig en er is behoefte aan steun. Op 
het inschrijfblad is er mogelijkheid aan te geven iets en wat te willen doen maar er wordt 
aangegeven weinig respons te hebben. Andere verenigingen hebben bijvoorbeeld 
verplichtingen. Hier is er vaak in het bestuur over gepraat, hoe pakken we dit aan? Gaan we 
mensen afkopen? Daar zit ook een enorme administratie achter. 
 
Namens het bestuur dank voor het verslag. Deze wordt vastgesteld. 

 
10. Verslag sponsorcommissie 

We hebben afscheid genomen van Van Vliet, en zijn nu genoodzaakt andere middelen te 
vinden. 
 
David is begonnen met wat kunnen we bieden en om dit gestructureerd op te pakken. Alle 
kleine beetjes helpen, regionale bedrijven of in natura. Vb. IJsselcup het beschikbaar stellen 
van  drank of snacks.Vroeger waren de sponsoren meer betrokken via bedrijven toernooi etc. 
Nu willen we dit terugbrengen om meer verbondenheid met de sponsoren te creëren. Vb. 
lifestylepoint zou het misschien leuk iets te vertellen over sport en voeding.  
Het probleem nu is dat sponsoren niet permanent zichtbaar kunnen zijn  via een banner etc. 



Een agendapunt voor het overleg met de sportstichting is om mogelijkheden hiervoor te 
zoeken. Ook hebben we een mogelijk nieuwe sponsor die in dit soort producten zit. 
 
Namens het bestuur dank voor het verslag. Deze wordt vastgesteld. 

 
11. Overige zaken  

Niets ingebracht 
 

12. Mededelingen/Rondvraag  
Mark Hensen: Een half jaar geleden zijn we benaderd door duikvereniging Potvis om samen 
op te trekken richting de sportstichting en politiek voor een nieuw zwembad. Er is een gesprek 
geweest om ideeën uit te wisselen en een plan te maken. De 1e stap is om van de 
basisverenigingen een eisen en wensen lijst op te stellen. Dit is langs de waterpolo en 
zwemcommissie geweest en samen met de duikvereniging aangeboden bij de sportstichting. 
Zij gaan aan de lokale gemeenschap vragen wat zij willen. Dit wordt dan gepresenteerd aan 
het college. Er is tijdens het gesprek gevraagd, wat als je nog 5 jaar door zou moeten? 
Antwoord dit is geen optie! Wat hebben wij aangedragen: onderscheid van een wedstrijd en 
doelgroepen bad, een verenigingsruimte, de potvis wil een dieper bad. Het ligt er nu en we zijn 
op weg.  
 
Jan: waterpolo kon in het verleden in het kleine bad jonge spelers laten spelen. Dit was zonder 
toezicht en mocht niet meer. Mee nemen in het gesprek met zwembad: hoe gaat er meer 
toezicht komen en wie is er verantwoordelijk. 
Er wordt ook opgemerkt da het fijner zou zijn als de stukken eerder aangeleverd zouden 
worden. 

 
 

13. Sluiting  
 
 
  


