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2. Verslag ALV 24 maart 2021   
 
 Tijd: van 19:35 tot 22:15 
 Locatie: digitaal, via zoom 
 

Aanwezig 
de leden (of ouders van leden): Caroline Doesburg, Johan van den Nieuwendijk, Dave van den 
Nieuwendijk, Franka van den Bergh, Rosali Corsi, Gerrit Verdoes, Hendrik Jan Vis, Miranda  
Nijenhuis, Marco Dobbe, Mariska van Tol, Rob Ruiter, Matthijs van Schagen. 
Het bestuur: Koen Bel, Ron Slootbeek, Dirk Frijlink en Peter Peters. 

 
1 Opening, agenda c.a. 

Koen opent de vergadering en staat kort stil bij de nog steeds bijzondere omstandigheden 
vanwege corona. Vandaar ook de digitale ALV. En we houden dit jaar de ALV relatief vroeg in het 
jaar, want bij de afronding van het jaar 2020 bleek dat er rondom de financiën vragen zijn die het 
bestuur expliciet aan de leden wil voorleggen en laten bekrachtigen.  
De agenda, volgens een vast stramien, wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2 Verslag ALV 17 juni 2020 

Verslag van de ALV van vorig jaar, 17 juni 2020 wordt bladzijde-gewijs doorgenomen. Er zijn over 
de tekst, noch naar aanleiding van de inhoud, opmerkingen. Dat geldt ook voor de lijst met 
actiepunten. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4 Verantwoording over 2020 

Op de verschillende onderdelen van de verantwoording wordt toelichting gegeven, deels n.a.v. 
vragen. 
 
Algemeen deel 
Koen schetst hoe bijzonder het jaar geweest is. Corona heeft ervoor gezorgd dat we 12 weken niet 
gezwommen hebben. En het heeft alle onderdelen van de club geraakt: we hebben gewoon 
stilgelegen. Toch heeft de corona-crisis geen effect gehad op de ledenaantallen, althans niet zo dat 
het zichtbaar is in de cijfers. Maar natuurlijk heeft de crisis invloed op de binding van de leden met 
de club, en dat baart ons zorgen.  
En de crisis trekt door in 2021; alhoewel we al weer enkele weken buiten kunnen zwemmen. Het 
is dus lastig inschatten hoe lang de bijzondere situatie nog duurt.  
Gelukkig zijn alle partners waar we mee samenwerken (van gemeente en combibrug, tot alle 
zwembaden) flexibel en hebben ze veel steun en medewerking verleend.  
 
Leszwemmen  
Het leszwemmen verloopt stabiel. Onder invloed van Corona is er wat minder afgezwommen; wat 
ook zijn invloed heeft op de wachtlijst: die groeit. De licentie van het NZR is afgelopen jaar weer 
ǀĞƌůĞŶŐĚ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ǁĞ�ĚŝƉůŽŵĂ Ɛ͛�ŬƵŶŶĞŶ�ďůŝũǀĞŶ�ƵŝƚŐĞǀĞŶ͘� 
Het leszwemteam is relatief klein, maar flexibel en enthousiast. De omvang ervan is een blijvend 
punt van zorg. 
Leszwemmen (vervolg) 
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Zwemvaardigheid laat de laatste jaren een groei zien. Het lijkt ook een kweekvijver te zijn voor 
zwemmers die doorstromen naar het wedstrijdzwemmen of beide disciplines lekker blijven 
combineren.  
 
Wedstrijdzwemmen 
Terugkijkend op 2020 geeft Ron weer dat hij trots is op hetgeen bereikt of gedaan is in 2020, 
ondanks de crisis. Het zwemseizoen 2019-2020 was het eerste jaar dat we als één ploeg 
zwommen; een keuze die goed uitgepakt heeft. Zowel voor de beleving in de club dat we een 
eenheid vormen en sportief: we zijn als 6e geëindigd in de A-klasse.  
En ja, de crisis was lastig: veel wedstrijden gingen niet door en plannen konden in de prullenbak. 
En we konden wekenland niet zwemmen, zelfs niet trainen. En dat raakt de kern van wat we 
willen: zwemmen: Toch zijn er, onder invloed van de crisis, andere zaken ontwikkeld. Er werden 
snel alternatieve trainingen opgestart, zoals de gezamenlijke landtraining op  zaterdagochtend.  
 
Er was beperkt verloop in het aantal zwemmers, hier en daar kwam zelfs zij-instroom van andere 
club, zelfs buiten de regio. Meer veranderingen waren er bij de trainers; gelukkig werd voor de 
hoofdtrainer (inmiddels noemen we ze coördinator) van de minioren snel een goede opvolger 
gevonden. Veel van de trainers zijn in 2020 met de cursus Trainer2 begonnen, ook daaruit blijkt 
hun betrokkenheid. Aandachtspunten zijn de tijdwaarnemers: we zijn dringend op zoek naar 
nieuwe klokkers! 
 
Er is in 2020 verder gezocht naar mogelijkheden om in een 50m-bad te kunnen trainen. Dat is en 
blijft lastig en dus een uitdaging voor 2021. In elk geval streven we er vooralsnog naar in De Vosse 
in Hillegom te blijven zwemmen. 
 
Financiën 
�ŝƌŬ� ƐƚĂĂƚ� ĞĞƌƐƚĞ� Ɛƚŝů� ďŝũ� ŚĞƚ� ƌƵŝŵĞ� ƉŽƐŝƚŝĞǀĞ� ƐĂůĚŽ� ŽǀĞƌ� ϮϬϮϬ͗� ĐĂ� Φ� ϭϮ͘ϬϬϬ͘� �ƌ� ǌŝũŶ� ĞĞŶ� ƉĂĂƌ�
duidelijke oorzaken: 
- De zwembaden hebben voor de uren die we niet gezwommen hebben, geen rekening 

gestuurd. Er waren rijkssubsidies die de zwembaden compenseerden voor hun 
inkomensverlies.  

- Ook andere kosten zijn onder invloed van corona duidelijk gedaald: vrijwilligersvergoedingen, 
minder cursussen, geen kamp, etc. 

- Terwijl de baten deels in stand bleven: een deel van de zwemmers heeft de contributie voor 
niet gezwommen uren gewoon betaald 

- Van het rijk waren meerdere bijdragen (TOGS, TVL) beschikbaar en daar hebben we gebruik 
van kunnen maken.  

 
Er is recent overleg gevoerd met de gemeente over de subsidie en het positieve saldo dat door de 
bijzondere omstandigheden is ontstaan. In het gesprek bleek de gemeente welwillend mee te 
denken; waarbij twee punten noemenswaardig zijn: 
- Een deel van onze subsidie is een compensatie voor de hoge zwembadtarieven van de KTS. We 

hebben deze compensatie in 2020 minder nodig gehad omdat we minder uren in de KTS 
gezwommen hebben. Het voorstel van de gemeente is om dit deel van de subsidie niet te  
verrekenen, maar beschikbaar te stellen voor (extra activiteiten rondom) ledenbinding; 
daarvoor moeten we dan ook concrete ideeën voor gaan bedenken.  
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- Een voorstel van de gemeente om de algemene subsidie bewust te verdelen over de 
zwemtakken. De gemeente wil liever niet betalen voor algemene kosten (clubhuis, bar), wel 
voor zwemmen (sport, beweging). 

 
Daarmee is er van veel zijden welwillend meegedacht met onze club. Dirk meldt dat dat niet geldt 
voor de KNZB, zij blijven onverkort alle kosten in rekening brengen. Ondanks dat er wedstrijden en 
evenementen niet doorgaan. 
 
Het positieve resultaat zorgt ervoor dat de vermogenspositie oploopt. Weliswaar onderverdeeld in 
verschillende potjes (het cumulatieve resultaat, de voorziening clubhuis, potje voor ledenbinding), 
maar wel duidelijk aanwezig. Dirk geeft een toelichting op de afzonderlijke posten. Hij geeft weer 
dat we bij de gemeente de vraag neergelegd hebben of we de lening van het clubhuis vervroegd 
kunnen aflossen.  
 
Op een vraag van Hendrik Jan of we niet bang zijn dat de gemeente beknibbelt op de subsidie of 
deze deels terugvraagt, geeft Dirk weer dat we dit risico bewust onderkend hebben. Mede daarom 
zijn we het gesprek met de gemeente aangegaan en gelukkig bleek dat de gemeente met de club 
wil meedenken.  

 
Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Piet Hoogstraten en Dave van den Nieuwendijk, heeft de 
administratie bij de penningmeester bekeken en op basis van hun bevindingen adviseren ze om  
het bestuur decharge te verlenen. Dave doet kort en krachtig verslag en drukt uit dat zij akkoord 
zijn.  
Matthijs wordt gevraagd om volgend jaar, samen met Dave, in de kascontrolecommissie te zitten. 

 
Vaststelling en decharge 
In het verlengde hiervan vraagt Koen of iedereen kan instemmen met het verslag en de cijfers over 
2020. Er zijn geen reacties meer, de jaarverantwoording over 2020 is daarmee vastgesteld en het 
bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.  

 
 Voorstel tot aanpassing contributie 2020-2021 
 Dirk komt terug op het resultaat over 2020: dat hoog en mede veroorzaakt omdat een deel van de 

leden gewoon contributie doorbetaald heeft. Nu blijkt dat we eind 2020 en een tijdlang in  2021 
(voor sommigen tot aan vandaag) niet hebben kunnen zwemmen vinden we het niet opportuun 
om over de lopende periode contributie te innen. Het voorstel van het bestuur is daarom om de 
zwemmers voor de tijd die ze eind 2020 en in 2021 niet kunnen zwemmen, geen contributie op te 
leggen. De contributie-incasso van februari hebben we daarom ook bewust aangehouden. 

 We leggen dit voorstel expliciet voor omdat we hiermee een eerder contributiebesluit van de ALV 
aanpassen. Uit een rondvraag blijkt de ALV akkoord.  

 
 
 
5 Voornemens voor 2021 

Koen geeft weer dat we in het vorige agendapunt al deels stilgestaan hebben bij 2021. Corona 
houdt zich niet aan de jaargrenzen en de crisis duurt nog voort. Er zijn lichtpuntjes nu we weer 
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mogen buitenzwemmen en het leszwemmen deze week weer van start mocht. Maar de toekomst 
is behoorlijk ongewis. 
 
Samen met Dirk geeft hij de kern weer van de voornemens voor 2021: 
- Zoveel mogelijk zwemmen als dat gegeven het rijksbeleid mogelijk is. 
- Accent op ledenbinding. Omdat we terdege weten dat daar erosie zit. En omdat de gemeente 

ons hiervoor subsidie heeft laten behouden 
- Voorstel om contributie niet te verhogen (element van ledenbinding en voldoende middelen 

voorhanden) 
- Optimaal gebruik maken van (rijks)subsidies om effecten van de crisis op te vangen 
- Inzet op cursussen (onder meer EHBO), niet alleen voor kennisontwikkeling, maar ook voor de 

binding met de vrijwilligers. 
 
Gevraagd wordt aan de aanwezige leden welke ideeën of initiatieven er bij hun leven. Zowel 
algemene reacties zijn welkom, als specifieke voorstellen nu we in corona-tijd niet of aangepast 
trainen en zwemmen. De volgende punten werden ingebracht: 
- Dave stelt voor om jaarlijks een vrienden-vriendinnendag te organiseren: geef jonge 

zwemmers de kans hun vriendjes te laten zien hun leuk zwemmen is; 
- Franka vraagt aandacht voor de bekendheid (publicaties/advertenties) in de regio ʹ dus buiten 

Voorhout-Teylingen. Dave en Franka zien mogelijkheden voor het benutten van Facebook-
groepen. Koen vult aan dat Leonie dat al doet, maar dan lokaal; 

- Hendrik Jan doet een, zoals hij weergeeft herhaald, pleidooi om gericht te werken aan 
sponsorwerving en daarop gerichte communicatie. Er volgt een korte uitwisseling van 
ĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶ͕� ǁĂĂƌďŝũ� ŽŶĚĞƌ� ŵĞĞƌ� ďůŝũŬƚ� ĚĂƚ� ŚĞƚ� ͚ŚĂŶĚũĞƐ� ĞŶ� ǀŽĞƚũĞƐ͛� ŐĞǀĞŶ� ůĂƐƚŝŐ� ďůŝũŬƚ͘�
Geopperd wordt een aparte commissie op te richten (of de slapende vriendenstichting te 
gebruiken) en om na te gaan of er cursussen zijn gericht op (geld)werving; 

- Rob suggereert om de wachtlijsten bij het ABC op te vangen door meer uren aan te bieden. 
Koen meldt dat er concrete voornemens zijn om zwemles uit te breiden naar de 
zaterdagmiddag; een goede tijdelijke optie in corona-tijd. Niet structuur, want we lopen tegen 
de lesgeverscapaciteit aan. 

- Rob brengt zijn zorg in dat het een hele opgave zal worden zwemmers weer in hun regime en 
ritme te krijgen. En hij ziet best wel afbreukrisico, toch vertrek van leden, en doet dus een 
appel om actief nieuwe leden te zoeken. 

 
Koen geeft weer dat het bestuur nog een actiepunt heeft: het afronden van het missie & visie 
document. Nadat de introductie bij de ALV vorig jaar is het met een aantal betrokken leden 
besproken, maar het blijft in deze corona-tijd lastig er een fundamentele discussie over te voeren. 
Want we willen een document dat langere tijd onze richting weergeeft en dat vergt overzicht en 
afstand. En tegelijk willen we het vertalen in richtinggevende voornemen (en acties die daarop 
volgen). 
 
 
 
De reacties zijn positief (Caroline, Franka), met het advies van Franka gericht mensen uit te 
nodigen voor bespreking. Maar er is ook kritische inbreng. Rob mist ambitie en de visie voor het 
wedstrijdzwemmen niet scherp genoeg. Hij mist hier een punt op de horizon.  
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Contributie-voorstel 2021-2022 
Dirk herhaalt kort het voorstel; eerder in het overleg hebben we al uitgebreider stilgestaan bij het 
contributiebeleid.  

 
Besluit 
De beleidsvoorstellen voor 2021, inclusief begroting, worden vervolgens goedgekeurd. Ook het 
contributievoorstel voor het seizoen 2021-2022 wordt vastgesteld. 

 
6   Rondvraag en sluiting 

In de rondvraag komen als nieuwe gesprekspunten aan de orde: 
- Rob vraagt of er ook klokkerscursussen on-line gegeven worden; want dan zou je kunnen 

anticiperen op het tekort aan klokkers. Ron geeft weer dat de KNZB (nog) niet van de digitale 
cursussen is. 

- Hendrik Jan komt terug op sponsoring als actiepunt, waarop Franka voorstelt daarover door te 
ƉƌĂƚĞŶ�͚ŽŶĚĞƌ�ŐĞŶŽƚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ďŝĞƌƚũĞ͛͘  

- Marco en Mariska spreken de hoop uit dat we weer echt, voluit kunnen trainen en zwemmen. 
- Miranda geeft weer dat ze wil gaan werken aan een specifieke missie en visie voor het 

wedstrijdzwemmen. 
- Rob vraagt of er in zomer doorgezwommen wordt, nu wel best lang stilgelegen hebben. Ron 

geeft weer dat we ons best gaan doen om zoveel mogelijk te zwemmen dit jaar. Natuurlijk 
kunnen trainingen niet zonder begeleiding en training, dus dat vergt wel planning en (extra) 
inzet vrijwilligers. Daarop doet Dave de suggestie om hiervoor ook ouders te benaderen; die 
kunnen best in de zomermaanden trainingen (mee)begeleiden. 

 
Aansluitend bedankt Koen iedereen voor zijn bijdrage en hoopt dat we binnenkort weer fysieke 
evenementen kunnen organiseren, waar meer (sociaal) contant mogelijk is en we elkaar weer 
lijfelijk, kunnen zien. Daarmee sluit hij de vergadering. 

 
  


