ZWEMVERENIGING DE COLUMBIAAN VOORHOUT

Algemene Ledenvergadering 10 april 2019
Notulen
Aanwezig
de leden (of ouders van leden): Robin van Peenen, Hendrik Jan Vis, Elise Kenworthy, Linda
Oudshoorn, Joeri Sanstra, Mariette Zaal, Margareth Looden, Erwin Looden, Monique van Muijen,
Soerinda Koets, Rob Ruiter, Hanneke Vink, Johan van de Nieuwendijk, Jolanda Boer, Véronique
Kleijn, Caroline Doesburg, Gerrit Verdoes, Pascal Hermans, Piet Hoogstraten en Joep Derksen.
het bestuur: Koen Bel, Ron Slootbeek, Dirk Frijlink en Peter Peters
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Opening, agenda c.a.
Koen opent de vergadering en er vindt een kort rondje voorstellen plaats. De agenda wordt
conform voorstel vastgesteld.
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Verslag ALV 18 april 2018
Verslag van de ALV van 18 april 2018 wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de behandeling van het verslag komen een aantal onderwerpen aan de orde:
- op welke wijze invulling is gegeven aan de definitie van veel/gemiddeld/weinig zwemmen
(komt verder aan de orde)
- communicatie binnen de club (is ook onderdeel van beleid/actiepunten voor 2019)
- ontwikkelingen rondom vertrouwenspersoon (praktische aspecten ingeregeld, moet formeel
nog beslag krijgen)
Bij de behandeling van verslag komt ook de ‘opbouw’ van de vergadering en de wijze van
discussiëren en toonzetting daarbij aan de orde.
Het verslag van de vorige ALV geeft aanleiding, want relevante onderwerpen zijn natuurlijk ook
vorig jaar besproken, direct op punten inhoudelijk in te gaan. Koen geeft weer zoveel mogelijk de
onderwerpen inhoudelijk te bespreken bij de verantwoording (terugkijken naar 2018) of bij de
plannen (wat gaan we doen in 2019).
Mede het niet direct inhoudelijk behandelen van onderwerpen roept kritische vragen op. Er wordt
stilgestaan bij de toon van vraagstelling (verwijtend-negatief vs kritisch opbouwend) en wie er aan
acties en activiteiten invulling geeft (kernvrijwilligers vs de club-breed; gebrek aan vrijwilligers).
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Missie en visie
Koen geeft toelichting op dit punt. Bestuur heeft getracht ‘waar de club voor staat’ en de lange
termijndoelstellingen van de club te formuleren. Het is een eerste opzet, en we willen dit graag
aan de leden voorleggen. Het verzoek is om reacties te geven - dat kan de komende tijd –
waardoor we in de loop van dit jaar het stuk kunnen aanpassen en –wellicht op de ALV volgend
jaar- kunnen vaststellen.
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Er komen geen directe reacties op het stuk. Wel vragen Caroline en Reinoud aandacht voor
aspecten van veiligheid binnen de club. Aan de orde komen het ‘uitdragen van veiligheid’, de
VOG’s en praktische regels als ‘lesgevers niet apart met zwemmers’.
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Verantwoording over 2018
Op de verschillende onderdelen van de verantwoording wordt toelichting gegeven, deels n.a.v.
vragen.
Algemene deel:
Koen geeft een korte toelichting. Meldt onder meer de stijging van het aantal zwemmers; dat
geeft onder meer hogere inkomsten, nodig om de stijgende kosten (de KTS brengt tegenwoordig
Btw in rekening) te dekken. Er zijn ook succesvolle acties geweest om geld te genereren, onder
meer om ons jubileumactiviteiten te kunnen betalen. En we hebben afgelopen jaar nieuwe
afspraken gemaakt voor de vergoeding aan vrijwilligers; de nieuwe afspraken zijn helderder en dus
beter uit te leggen.
Ron komt hier terug op de vraag over veel-gemiddeld-weinig. We hebben het afgelopen jaar nader
gekeken naar deze indeling, de criteria helder gemaakt en in overleg tussen trainer en zwemmer is
er gekozen voor een van de mogelijkheden die we aanbieden. De feitelijke indeling (welke
wedstrijdschema hoort bij welk criterium staat op de website (in het ledendeel).
Leszwemmen:
Koen geeft een algemene toelichting, en duidt onder meer aan dat het aantal leszwemmers boven
onze ‘planning’ zit. Onder meer Piet vraagt zich af of we weten of en hoeveel leszwemmers
doorgaan naar het wedstrijdzwemmen of naar zwemvaardigheid. Maar ook: weten we hoeveel
minioren er afhaken (en waarom). Koen geeft weer dat we actief zijn in het monitoren van
leszwemmers, dat we bewust vervolgzwemmen binnen onze club promoten. Onder meer Maria
heeft daarin een brugfunctie omdat ze binnen beide disciplines aan het bad staat.
Wedstrijdzwemmen
Kern van de boodschap van Ron bij het wedstrijdzwemmen is dat er dit jaar (meer) als één team
opgetreden gaat worden. Er zijn uit het (bijna) afgelopen seizoen goede successen te melden (3e in
de clubmeet; B-ploeg is 2e geworden), helaas degradeert de A-ploeg. Voor het komende seizoen
willen we één ploeg gaan optreden, opzet is dan ook dat we met één team inschrijven in de eerste
klasse. Het idee om de verschillen die in de club bestaan te slechten is ook onderdeel van het
beleidsplan wedstrijdzwemmen; afgelopen jaar is dat opgesteld/in de stijgers gezet, doel is om het
plan dit jaar af te ronden.
Ron geeft, mede n.a.v. enkele, nog kort enkele belangrijke ontwikkelingen weer:
- Met de sluiting van de oude Aquamar trainen we niet meer in een 50m-bad. We hebben dit
opgelost met zwemmen in De Vosse in de zomermaanden en zwemmen in Noordwijk.
- De (automatische) uitnodigingen voor wedstrijden per mail werkt weer. Dat heeft welllicht er
ook aan bijgedragen dat er minder (te) late afmeldingen zijn voor wedstrijden (alhoewel we
daar nog wel steeds last van hebben).
- De uitnodigingen zijn ook weer een stap in het ‘communiceren’ met de zwemmers. Ron geeft
weer dat we nog verder moeten werken aan de communicatie.
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Qua bezetting geeft hij een groot compliment aan het wedstrijdsecretariaat. Er komt daar veel
werk neer op enkele mensen. Aan de badrand meldt hij het vertrek van Iris afgelopen jaar, en
helaas komt Ben niet meer terug aan de badrand. Inmiddels is er nieuwe invulling gevonden met
Elise.
Financiën
De financiële gegevens worden door Dirk, per onderdeel, kort besproken. Daarbij behandelt hij
eerst de balans en loopt hij bij de exploitatie zowel de verantwoording over 2018 als de begroting
voor 2019 samen door.
Een aantal vragen worden behandeld:
- Een vraag van Rob over de afdracht aan de KNZB: deze is relatief hoog, omdat we voor elk lid
dat op enig moment in 2018 lid was, aan de bond een bedrag moeten afdragen;
- Piet vraagt zich af of de vergoeding aan trainers zich verhoud tot hetgeen collega-clubs geven.
Dirk geeft dat we een redelijke vergoeding geven en dat er bij sommige clubs meer, maar bij
andere minder wordt gegeven. We hebben nu een nieuw stelsel (met ingang van 2019)
waarbij we in elk geval rekening houden met de fiscale grenzen.
- Piet houdt, ondersteunt door Hendrik Jan, een pleidooi om het zwemwater dat we huren zo
goed mogelijk te vullen. Met name het water op de dinsdag- en donderdagochtend wordt
beperkt gebruikt. Ron vult aan dat we daar ter voorbereiding op het komende seizoen, net als
afgelopen jaar, weer kritisch naar kijken. We plannen zo goed mogelijk; maar het valt niet te
voorkomen dat zwemmers uiteindelijk niet datgene trainen wat samen met de trainers
gepland is. En natuurlijk zijn sommige ochtenden minder geliefd om te trainen.
- Hanneke brengt in dat ‘midden jaren negentig’, toen het schoolzwemmen in Voorhout werd
afgeschaft de Columbiaan van de gemeente subsidie kreeg om het leszwemmen in en voor het
dorp in stand te houden. Dit argument is naar haar idee nog steeds geldig en kan gebruikt
worden om subsidieverzoek te ondersteunen.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Johan van den Nieuwendijk en Jan Koets, heeft de
administratie bij de penningmeester bekeken en op basis van hun bevindingen adviseren ze om
het bestuur decharge te verlenen. Hun advies zit bij de stukken.
Piet wordt bereid gevonden volgend jaar, samen met Johan, in de kascontrolecommissie te zitten.
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Beleid voor 2019
Koen introduceert het agendapunt door kort te wijzen naar de beleidsvoornemens. Verschillende
elementen zijn al besproken. Hij wijst op de kernpunten voor het bestuur:
- Het bieden van opleidingen (door de hele club), om kwaliteit in stand te houden
- Accent op EHBO, Bhv en veiligheid: we gaan de opzet die we met Dick Star ingestoken hebben
dit jaar (breder) voortzetten
- Versterking van communicatie en PR.
Er komen veel vragen los. De belangrijkste onderwerpen, deels samengevat:
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Jeugd-senioren
Johan vraagt zich af hoe we onze jeugd en senioren binnenhouden nu er vanuit de KNZB, zo lijkt
het, niets voor deze groep georganiseerd wordt. Voor dat je het weet loopt de groep leeg. Ron
geeft aan dat de KNZB-wedstrijdkalender een stuk leger is dan voorgaande jaren; dat biedt kansen
om zelf wedstrijden te organiseren in de regio. Zo is er inmiddels het idee om een klein circuit van
(vier) seniorenwedstrijden op te zetten.
Communicatie met – introductie bij nieuwe leden
Piet houdt een pleidooi voor een betere introductie bij nieuwe leden. Deze zwemmers, en veelal
de ouders, kennen bij binnenkomst afspraken, regels etc niet en verbazen zich overal over.
Mariette oppert –in aanvulling- om een introductieboekje de maken. Koen geeft weer dat we alg
gedacht hebben aan ambassadeurs: ingewijde ouders die de nieuwe leden voorlichten en
introduceren in de club.
Contact met ouders
In aansluiting hierop komt aan de orde hoe we contact met ouders beter kunnen beleggen. Er
blijven, zo geeft onder meer Piet aan, veel meningen die je ‘op de tribune’ hoort onder het
maaiveld. Of al opinies relevant zijn is nu niet de vraag, het is van belang te weten dat ze bestaan
en dat de rode draad bij bestuur of technische commissie terecht komen. Of basaler: ouders het
gevoel geven dat ze gehoord worden.
Er worden meerdere ideeën geopperd:
- Meer informatie avonden (leg uit wat en hoe we het doen)
- Maak verslagen/besluiten technische commissie beschikbaar en leg ze uit
- Stel een intermedair aan (doorgeefluit, luisterend oor, verbindende rol)
Individuele benadering
Erwin geeft weer dat hij een persoonlijke insteek richting de zwemmers mist. Zwemmen is een
individuele sport waarin zwemmers zelf de prestaties moeten leveren. Stem dan ook trainingen,
adviezen (bijv voeding) e.d. op de zwemmers af. En geeft elke zwemmer individueel advies.
Sponsoring
Erwin biedt aan om de sponsorcommissie te ondersteunen met het op praktische wijze
binnenhalen van sponsorgelden. Hij denkt daarbij aan het benaderen van lokale winkeliers en
ondernemers. Koen geeft aan dat dit een goede aanvulling kan zijn op de huidige insteek die zich
richt op bijdragen uit fondsen; hij stelt voor een overleg met de sponsorcommissie te regelen om
dit aanbod praktisch vervolg te geven.
Contributie-voorstel
De penningmeester geeft een korte toelichting op het voorstel. Zoals al geschetst bij het
doornemen van de begrotingscijfers wordt onze financiële situatie langzaam wat beter; maar het
zwemwater wordt bij alle baden duurder en we blijven structureel sterk afhankelijk van de
subsidie van de gemeente. Daarom is er door het bestuur kritisch gekeken naar de contributie en
de opbouw ervan. De begroting laat zien dat het leszwemmen en volwassenzwemmen sterk
bijdragen aan de club, het wedstrijdzwemmen draagt maar voor een deel bij in de kosten en wordt
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(al jaren) door de overige zwemmers gesteund. Daarom is het voorstel om de contributie voor het
wedstrijdzwemmen te verhogen en voor het les/volwassenzwemmen gelijk te houden.
Er volgt een discussie, waarbij onder meer wordt ingebracht:
- De vraag van Joep of we alle (lokale) subsidiemogelijkheden (genoemd worden Fonds 1818,
het Schipholfonds) benutten. Nadere toelichting leert dat benutten van deze gelden best lastig
is, omdat ze veelal een maatschappelijk doel nastreven waaraan we als sportclub (met een
specifiek belang voor de leden) in algemene zin niet aan voldoen. We moeten dat specifieke
projecten of doelen vinden die binnen de voorwaarden van de fondsen vallen.
- Caroline brengt in dat de contributieverschillen tussen leszwemmen/zwemvaardigheid en het
wedstrijdzwemmen niet te groot moeten worden: bij het doorgaan met zwemmen moet er
geen financiële drempel zijn.
- Joep vraagt zich af of de contributieverhoging nodig is, omdat we wellicht niet alle
mogelijkheden benutten om sponsorgelden aan te boren en subsidies binnen te halen.
Besluit
De beleidsvoorstellen voor 2019, inclusief begroting, en besteding saldi worden vervolgens
goedgekeurd. Ook het contributievoorstel voor het seizoen 2018-2019 wordt vastgesteld; één
aanwezige stemt niet in met dit voorstel.
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Rondvraag en sluiting
In de rondvraag komen als nieuwe punten aan de orde:
- Een pleidooi van Elise om komend jaar een uitdaging te bieden voor alle zwemmers;
- De vraag van Elise of er weer nieuwe badmutsen komen van de club (al of niet gesponsord);
met een aanvullend pleidooi om daarbij ook (enkele) harde badmutsen aan te bieden voor
degene die dat prettiger vindt;
- Monique vraagt zich af hoe je wedstrijden in de regio organiseert als je het verschil tussen A
en B-ploeg laat vallen; je krijgt toch altijd onderscheid
- Piet vraagt wat de KNZB doet nu de talentcentra zijn afgeschaft. Is duidelijk welk vervolg er
komt?
- Rob vraagt of leden het overleg van de technische commissie kunnen bijwonen en oppert of
we mee kunnen doen aan de Belgische kampioenschappen.
- Joep brengt de mogelijkheid in om app-groepen aan te maken voor de praktische
afspraken/contact voorafgaand aan wedstrijden.
- Joep geeft weer dat hij zich beraad op het deelnemen aan wedstrijden ver weg waarbij
sommige zwemmers weinig in te brengen hebben.
- Pascal brengt in dat het lastig wordt om je klokkersverplichtingen na te komen als er minder
wedstrijden worden gezwommen.

Daarna sluit Koen de vergadering.
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