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 Deel I 

1 Opening 
Ruud Holswilder opent de vergadering.  

2 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

3 Bericht van verhindering 
Er zijn 7 berichten van verhindering, waaronder Hans-Peter Reijnen en Freek Kroon. 

4 Vaststellen notulen ALV juni 2016 
Er zijn geen opmerkingen over het vorige verslag, dat hiermee formeel wordt vastgesteld. 

5 Toelichting stand van zaken financiën 2015-2016 en vooruitblik 2016-2017 
Mary van Velzen licht de diverse posten uit de begroting toe. De begroting is niet gehaald, 
maar daar is in de ALV van juni uitgebreid over gesproken. Er staat nog € 283 te vorderen 
contributie op de begroting, evenals € 8.341 overige vorderingen (=subsidie gemeente). 
Deze bedragen zijn te laat ontvangen om nog te worden meegenomen in de begroting. 
Onder andere hierdoor zijn de liquide middelen afgenomen t.o.v. vorig jaar. Bijna alle 
crediteuren hebben betaald. Kortlopende schulden bestaan uit: overlopende passiva 
(accountants), reservering voor trainer SZ en vooruitbetaalde contributie.  
De club streeft ernaar om zich dit jaar aan de begroting te houden. Dat wordt ook de inzet 
van het penningmeesteroverleg in december. Daarnaast is er maandelijks overleg met de 
accountant en worden er maandelijks tussentijdse cijfers gepresenteerd. 

6 Sociale jaarverslagen 
WZ: zijn weer gepromoveerd en staan vol trots in de a-competitie. Er is een lichte toename 
van het aantal leden (nu ruim boven de 100). Er wordt druk geworven, o.a. via 
schoolzwemmen en vriendendagen. In de zwemcommissie wordt Marika Sjoukes vervangen 
door Paula van Laere. Het aantal juryleden is op een stabiel niveau gebleven. Nico noemt 
een aantal mooie sportprestaties. Het aantal masters blijft groeien. Er is een goede 
samenwerking en sfeer. Al met al heeft WZ een succesvol jaar.  
WP: heeft een succesvol jaar gehad: stabiel qua prestaties, grote groep kaderleden. Ook zijn 
er nieuwe scheidsrechters opgeleid en gaan er weer w-officials op cursus.  De 
nieuwjaarsduik is dit jaar niet gelukt. De eindeseizoensbarbecue was geslaagd. De financiën 
zijn in juni besproken. Team USA heeft hier een trainingsstage gehad.  
DZ: afdeling staat er goed voor. Het aantal aanmeldingen is aangetrokken. Het vroege 
tijdstip van watergewenning blijft een zorg. Het aantal lesgevers is op peil gebleven. De  
afgelopen periode was de transitie van ABC naar Superspetters een belangrijk onderwerp. 



Dit gaat goed. ABC-zwemmers maken hun traject af, nieuwe instroom zwemt automoatisch 
via Superspetters.  

7 Goedkeuring en vaststelling kascommissie 
Ronald van Eenennaam leest de verklaring voor. Conclusie hiervan: de commissie adviseert 
om goedkeuring te geven aan de begroting. Er wordt een aantal suggesties genoemd, 
waaronder dubbele autorisatie boven een bepaald bedrag. De commissie ziet geen gevaar 
voor de continuïteit, maar vindt wel dat waakzaamheid geboden is. Zie verder de verklaring. 
De goedkeuring wordt gevraagd en gekregen. V.w.b. de samenstelling kascommissie: een lid 
dient doorgaans 2 termijnen. De 2e termijn van Ronald is afgelopen. Ruud stelt voor om 
samenstelling nog 1 jaar ongewijzigd te houden om continuïteit te bewaren. Ronald stemt 
hiermee in.  

8 Bestuurssamenstelling 
Deze is ongewijzigd. Bekend is dat Freek aan het einde van dit seizoen gaat stoppen. Binnen 
de commissie wordt hard gewerkt aan zijn opvolging. Dit moment wordt tevens gebruikt om 
te praten over het herstructureren. Wellicht worden Freeks taken onderverdeeld onder 2 of 
3 personen. 

9 Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   

 Deel II 

10  Terugkoppeling ONK 
Ruud heeft veel complimenten ontvangen voor de organisatie van dit evenement. Het 
geheel is buiten verwachting goed verlopen. Alles was goed geregeld en iedereen werd 
goed verzorgd om eventuele klachten af te vangen. Extra activiteiten: op vrijdag was er een 
persconferentie, op zaterdag werden de paralympisch sporters gehuldigd, en was er een 
familie-estafette (waarbij Ferry Weertman de prijsuitreiking deed), en zondag waren de 
schoolzwemkampioenschappen. 
De organisatie is na afloop overladen met bedankjes van bondcoaches, KNZB, Sportfondsen,  
en de zwemmers. Nico gaat op 28 november praten met de gemeente om dit jaar te 
evalueren en vooruit te kijken naar volgend jaar. In principe wordt het ONK voor twee jaar 
toegewezen. De gemeente zal echter wel moeten bijdragen.  
Anita Schrander wil weten of we naar de gemeente toe iets kunnen met hun opmerking dat 
de kosten van het badwater zo hoog waren. Nico heeft de tarieven aan de gemeente 
teruggekoppeld.  
De gemeente meet vooral de toegevoegde waarde voor de gemeenschap en de 
nieuwswaarde. Tijdens het kampioenschap was de NOS alle dagen aanwezig, evenals veel 
andere (vaak landelijke) pers. De side-events zorgen voor nieuwswaarde binnen de 
gemeente. Nico heeft via de gemeente vernomen dat ze het subsidiebedrag achteraf ‘een 
koopje’ vonden, nadat ze hadden gezien wat er allemaal gebeurde. Ruud heeft zaterdag 
mensen van de gemeente gesproken. Ze beseffen zich dat zwemmen een sport is die per 
uur veel geld kost. De gemeente is in die zin wel verzuild: Citymarketing betaalt dit event, 
niet de subsidieafdeling. Het blijft een lastig verhaal. Ruud heeft niet de indruk dat er op 
korte termijn iets gaat veranderen.  
Peter Eriks heeft gehoord dat er weinig ruchtbaarheid aan het evenement is gegeven. Nico 
geeft aan dat Citymarketing de lokale pers zou instrueren en dat dit maar matig is gebeurt. 
Hij zal dit terugkoppelen. Ruud meldt nog dat hij met Sjaak in een uitzending van Meerradio 
is geweest. Al met al kunnen we tevreden zijn met de media-aandacht die er is geweest. 
Ruud stipt nog aan dat pas in juli definitief bekend werd dat het ONK zou komen. Nico heeft 
alle persuitingen verzameld, ook om te kunnen laten zien aan de gemeente. Carla Mol heeft 
vernomen dat veel vrijwilligers het leuk vinden om volgend jaar groene shirtjes te hebben.  

11 Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.  



 


