Notulen van de ledenvergadering van Z.&PC. Wiekslag, gehouden op dinsdag
31 maart 2015 in de Multi Functionele Ruimte van zwembad Blokweer te
Alblasserdam
1. Opening
Voorzitter Danny van Leeuwen opent omstreeks 20.05 uur de vergadering en heet de 26
aanwezige leden van harte welkom, zoals elk jaar, maar nu in de Multi Functionele Ruimte
van zwembad Blokweer te Alblasserdam. Het is ook de eerste keer dat leden vergadering op
dinsdag plaats vind. De reden hiervoor is dat er op de dinsdag avond na 19:30 uur niet meer
getraind wordt. Wij hebben de beschikking over een nieuw zwembad in een nieuw gebouw.
Wij als Wiekslag zijn nu een half jaar bezig in het nieuwe bad. Het blijkt dat er punten zijn die
niet goed zijn (Bouw) en punten die minder goed zijn. Wij als Wiekslag zijn enorm blij met de
acht banen en de mogelijkheid van een heel diep bad of drie banen ondiep door gebruik van
de beweegbare bodem. Dit jaar cq seizoen is het nog onze draai vinden. Wij zullen ook gaan
bekijken om meer gebruik te kunnen maken van de MFR bij wedstrijden en trainingen.
Mochten er leden zijn die commentaar hebben over het functioneren van het bad, graag
melden bij het bestuur, zodat wij daarin actie kunnen ondernemen. Zo ook met punten tot
verbetering. Zoals te zien is van uit de Horeca gelegenheid is het oude bad verdwenen.
Afmeldingen ontvangen van: Marco Ponse, Louisa Broens en Femke vd Rhee.
2. Notulen Ledenvergadering 31 maart 2014
De voorzitter deelt mede, dat notulen ook te vinden zijn in het boekje wat weer gedrukt is
door Haveka, waarvoor onze hartelijk dank.
Er zijn geen vragen over de notulen. Eventueel nagekomen vragen kunnen in een later
stadium aan het bestuur gesteld worden.
De notulen worden goedgekeurd en aansluitend ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
3. Jaarverslagen commissies 2014
De jaarverslagen van de commissies zijn beschikbaar voor de leden en te lezen in het boekje.
Hier over worden geen vragen gesteld. Eventueel nagekomen vragen kunnen in een later
stadium aan het bestuur gesteld worden. Als vereniging is het jaar 2015 goed verlopen, met
een ledengroei van + 16. Als bestuur zijn wij blij dat onze vereniging zo goed draait.
De voorzitter bedankt de commissies voor hun inzet.

4. Financieel jaarverslag 2014
Het financiële jaarverslag 2014 wordt door de penningmeester Martin Kranendonk
toegelicht. Als eerste de balans per 31-12-2014 met de activa en passiva en daar op
aansluitend de winst- en verlies rekening. Hierin wordt ook nadere toelichting gegeven op
een aantal posten. Vervolgens de jaarcijfers over 2014 met aan de inkomsten kant een
vergelijking tussen wat begroot is en wat de werkelijke bedragen geworden zijn. Vervolgens
zijn de uitgaven aan de beurt om toegelicht te worden. Hierbij zijn geen bijzondere
uitschieters te melden. Martin meldt wel dat de nieuwe kleding voor nieuwe leden, door het
laten vrijvallen van een deel van de reservering als inkomsten aangerekend is. Verder zijn er
geen bijzonderheden meer te melden, wat resulteert in een negatief saldo van -/- € 3546,46
Hierbij wordt + € 2000,00 toegevoegd door vrijval van reservering voor toekomstige hogere
kosten. Het geen resulteert in een totaal negatief saldo van € 1546,46. Dit negatieve
resultaat is ten laste gebracht van de Algemene Reserves.
5a. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Sijbrand Smit en Olav Peters, heeft de boeken
gecontroleerd en een verslag aan de penningmeester overhandigd. Hiermede verlenen zij
decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2014.
5b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Olav Peters wordt benoemd tot eerste lid van de kascontrolecommissie, als tweede lid Wim
Smit en Gina vd Broek wordt unaniem gekozen als reservelid.
6. Uitreiking Tienpond Cup
Ook dit jaar hebben we weer de Tienpond Cup. Voor deze Cup lag een bijzondere prestatie
ten grondslag, hetgeen ook de opzet is voor deze prestigieuze cup. Hierbij dient
vooropgesteld te worden dat veel vrijwilligers, binnen onze vereniging, in aanmerking
zouden komen. Als bestuur hebben wij, lang nagedacht en een keuze gemaakt en voor het
jaar 2014 zijn Gina vd Broek en Ad van ‘t Hof de gelukkigen. De verdienste van Gina en Ad
zijn, dat zij de langst fungerende officials zijn binnen onze vereniging. Gina als jurylid bij
zwemwedstrijden en Ad als scheidsrechter, ondanks dat hun kinderen niet meer zwemmen
en waterpolo spelen. Gina en Ad bedankten het bestuur en de leden. Zij waren van zoveel
mooie woorden een beetje beduusd na ontvangst van een cadeaubon begeleid door een
schitterende bos bloemen en een enorme chocolade Paashaas.
Na de gebruikelijke fotosessie wordt dit agenda punt afgesloten.

7. Uitreiking Knudde trofee
Dit jaar zijn er twee kandidaten voor de Knudde trofee, zo vond het bestuur. Dit zijn namelijk
broer en zus. Voor iedereen, bekend als Lois & Ruben de Ouden. Lois was na een training
haar fietssleutel kwijt. De fiets van haar broer Ruben stond met een ketting ook vast aan het
slot van Lois. Eerst heeft Lois overal gezocht, in tassen en jassen gekeken, toen nog een keer
in haar tas, geen sleutel. Vervolgens de hele tas leeg gehaald en nog steeds geen sleutel te
vinden. Daarna haar broer Ruben zoeken, ook niet gevonden. Nog maar een keer de tas van
Lois binnenste buiten gekeerd, maar nee hoor geen sleutel te vinden. Dat wordt dan lopen
naar Nieuw-Lekkerland. Net voordat ze opstap wilden gaan komt Robin Wijgers langs en
vraagt waarom zij nog niet naar huis zijn. Lois en Ruben vertellen het verhaal van de
zoekgeraakte sleutel. Robin zegt laat mij een kijken en wat schets hun verbazing, Robin vist
zo de sleutel op uit de tas van Lois. Dat was dus echt knudde en hiermede wel verdiend.
Danny benadrukt nog maar eens dat de Knudde Trofee niet bedoeld is als prijs om iemand te
pesten, je moet hem echt verdienen, anders wordt hij niet uitgereikt.
De uitreiking van de trofee met de traditionele bossen bloemen en de foto sessie sluit dit
agendapunt af.
8. Dan volgt de pauze.
De voorzitter meldt dat de consumpties gratis zijn en voor rekening van de penningmeester
komen.
9. Bestuursverkiezing
De volgende zittende bestuursleden zijn aftredend:
- Roel Wijgers
- Els van Essen

- Secretaris
- ZC afgevaardigde

herkiesbaar
herkiesbaar

Roel Wijgers heeft zich herkiesbaar gesteld als Secretaris en wordt door de ledenvergadering
voor de volgende zittingsperiode opnieuw gekozen.
Els van Essen heeft zich herkiesbaar gesteld als ZC afgevaardigde en wordt door de
ledenvergadering voor de volgende zittingsperiode opnieuw gekozen.
10.

Voorstel aan ALV tot wijziging statuten betreffende het lidmaatschap en opzeggen.

Het voorstel aan ALV tot wijziging statuten betreffende het lidmaatschap en opzeggen wordt
door de leden tijdens de vergadering goedgekeurd. Het bestuur gaat dit punt verder
uitwerken en komt hier een volgende keer op terug.

11. Begroting 2015
De penningmeester licht de begroting op zeer vakkundige wijze toe. Voor een groot deel zijn
de te verwachten kosten al bekend en is deze begroting gebaseerd op het huidige leden
aantal.
INKOMSTEN
Contributie:
Start vergunning bijdrage:
Zwemles:
Inkomsten overig:
Subsidies:

UITGAVEN
Badhuur:
Kosten Bonden:

Dit is gebaseerd op het huidige leden aantal.
Blijft zoals het nu is.
De basis is van een gemiddeld aantal zwemles kinderen.
Hier onder vallen de inkomsten uit baromzet, dit item
wordt door de penningmeester toegelicht.
Gelijk aan voorgaande jaren, behoudens subsidie Gem.
Alblasserdam ter compensatie van bad huur kosten in
Papenrecht.

Ingeschat volgens ons voorliggende gegevens voor
Blokweer.
Zijn alleen maar voor KNZB en Regio.

RESULTAAT
Negatief:
Vrijval reservering toekomstige hogere uitgaven:
Resultaat definitief positief:

€ 2.218,75
€ 2.000,00
€ 18,75

Gina van de Broek vraagt of wij ook subsidie uit Papendrecht ontvangen. Martin antwoordt ,
dat dit alleen jeugdsubsidie is voor in Papendrecht wonende jeugdleden van Wiekslag.
Gina van de Broek vraagt of de vrijval van de reservering opgevoerd is om geen contributie
verhoging door te voeren. Martin beaamt dit.
Martin deelt de vergadering mede, dat er geen contributie verhoging in de begroting is mee
genomen.
Hierna wordt de begroting voor 2015, zonder tegenstemmers, door de leden goedgekeurd.
De penningmeester en het bestuur ontvangen de complimenten van Ria Spek voor het weer
maken van een begroting zonder contributie verhoging.

12. Contributies per 1 september 2015.
Er komt in september geen contributieverhoging.
Aansluitend behoeft er geen verhoging van de contributie door de leden te worden
goedgekeurd.
Wij zullen als bestuur er voor zorg dragen dat de begroting strak wordt nageleefd en
gecontroleerd.
De opbrengsten van de bar zijn positief.
Bij onvoldoende bezetting van badwater, zullen wij niet schromen om minder banen te
huren bij de BSSA (Beheer Stichting Sport Alblasserdam). Op donderdagavond hebben wij al
banen terug gegeven, dit is al een buffer in de begroting.
Terug komend op de opbrengsten van de bar is er een verdeelsleutel opgesteld. Een deel
gaat naar de BSSA en zal worden aangewend ter verbetering van het interieur van de
horecagelegenheid en keuken. Het andere deel wordt onder de verenigingen, naar rato over
barbezetting verdeeld.
Gina vraagt: Kan de baropbrengst nog consequenties voor de fiscus opleveren. Martin
antwoordt, zover wij geïnformeerd zijn niet.
13. Rondvraag.
-

-

-

Wim Smit:

Een aantal heren uit mijn team hebben geen W cursus gevolgd en zijn
toch W official geworden. Hoe kan dit.
Danny:
Wij moeten het antwoord schuldig blijven maar gaan dit
uitzoeken.
Maarten Tuijtel: Wat is de status van het vrijwilligers beleid.
Danny:
Dit zullen wij in het bestuur verder bespreken. Wij kunnen tot nu toe
geen verplichtingen bij de leden opleggen. Dit komt ook omdat er veel
leden zijn die meerdere taken binnen de vereniging verrichten. Wij
kunnen denken aan sancties bij niet opkomen. Leden die niets doen,
wat kunnen wij, als bestuur en leden vergadering daar aan doen. Als
een lid een vrijwilligers taak niet uitvoert dan kan je een systeem
bedenken van contributie verhoging, of bij meerdere taken een
verlaging. Vrijwilligers taken behoren nu eenmaal bij de sport die je
beoefent. Het bestuur is bezig met de uitwerking van eventuele
sancties.
Gina vd Broek: Het werven van vrijwilligers buiten de vereniging is daar naar gekeken.
Danny:
Ja daar is naar gekeken. Naar het werven van nieuwe
verenigingsvrijwilligers, maatschappelijke stages, kunnen zich altijd
aanmelden. Evenzo als niet club gebonden vrijwillige vrijwilligers. Wij
zullen nooit beginnen aan het kunnen afkopen van vrijwilliger taken.

-

-

-

Lisanne Kranendonk:
Het rooster voor de bar bezetting voor de zomertrainingen
moet nog worden gemaakt. Houdt er allemaal rekening mee.
Pia Wijgers:
Is het een mogelijkheid om de Trim naar de donderdag te halen, op de
uren die ingeleverd zijn.
Danny:
Het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Daar de Trim bezetting terug
loopt, zullen wij als bestuur het aantal Trim leden zien terug te halen.
Voorlopig houden wij het Trim uur op de vrijdag en zulle acties gaan
voorbereiden om in het nieuwe seizoen het Trim ledental zien trachten
te verhogen.
Ria Spek:
Waarom mogen bij de zwemles de grote douches niet gebruikt
worden.
Danny:
Is met de bouw en door de architect niet goed bekeken. Is met de
Manager van het zwembad al aangegeven om dit te gaan verbeteren.
Pia Wijgers:
Het zwembad sluit per 01-07-2015 en is weer voor Wiekslag gebruik
open per 01-09-2015.
Danny:
Dit klopt, er zullen diverse werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd.
Graag mankementen of verbeterpunten opgeven aan het bestuur,
zodat wij deze aan de Manager van het zwembad kunnen doorgeven.
Het zwembad heeft nog steeds te kampen met kinderziektes.
Pia Wijgers:
Voor de zwemles zou het handig zijn om eenvoudige zwemlijnen aan
te schaffen. Ook zijn gele duikschermen, met gat, welkom. Zij
verkleinen de angst bij de zwemles kinderen om door het gat te
duiken.

14. Sluiting.
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering met de onderstaande zinnen.
Wij zijn blij voor jullie aanwezigheid en inbreng.
We moeten een vereniging blijven waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan.

Danny van Leeuwen

Roel Wijgers

Voorzitter

Secretaris

