Notulen van de ledenvergadering van Z.&PC. Wiekslag, gehouden op dinsdag
29 maart 2016 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 20
aanwezige leden van harte welkom. Het is ook de tweede 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. Deze vergadering is ook als afsluiting van het jaar 2015. De jaarrekening zal
als agenda punt 4 worden behandeld.
Afmeldingen ontvangen van acht leden, zie hiervoor de “bijlage bij notulen 29-03-16”.
2. Notulen Ledenvergadering 31 maart 2015
De voorzitter deelt mede, dat notulen niet meer te vinden zijn in het boekje. Haveka is
gestopt met de opmaak en het drukken hiervan, waarvoor, nogmaals, onze hartelijke dank
voor het verzorgen van alle informatie. Wiekslag is nog steeds bezig met het verbeteren, in
samenwerking met de BSSA, van het scorebord, de temperatuur in het zwembad en de
luchtbehandeling. Tevens zullen wij de notulen, van genoemde vergadering en van deze
vergadering op onze web site plaatsen.
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 2015
De jaarverslagen van de commissies zijn beschikbaar voor de leden en te lezen op onze web
site, na plaatsing. 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 + 9.
Als bestuur zijn wij blij dat onze vereniging zo goed draait.
De voorzitter bedankt de commissies voor hun inzet.
4. Financieel jaarverslag 2015
Het financiële jaarverslag 2015 wordt door de penningmeester Martin Kranendonk
toegelicht. Als eerste de balans per 31-12-2015 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 2015 met aan de inkomsten kant een
vergelijking tussen wat begroot is en wat de werkelijke bedragen geworden zijn. Vervolgens

Vervolg Financieel jaarverslag 2015
zijn de uitgaven aan de beurt om toegelicht te worden. Hierbij zijn geen bijzondere
uitschieters te melden. Martin meldt wel dat de Bar inkomsten zijn meegenomen. De
sponsors voor de komende drie jaar zijn bijna rond. Deze bestaan uit al bestaande sponsoren
en nieuwe sponsoren. Voor de zwemles zijn vrij veel vrijwilligers nodig, om de inkomsten van
het geven van zwemles veilig te stellen. Wij zullen als bestuur een noot naar alle leden en
ouders van leden een oproep plaatsen om zich hiervoor op te geven. Verder zijn er geen
bijzonderheden meer te melden, wat resulteert in een positief saldo van + € 34,63 Hierbij
wordt geen bedrag toegevoegd door vrijval van reservering voor toekomstige hogere kosten.
Het geen resulteert in een totaal positief saldo van + € 34,63. Dit positieve resultaat komt
ten gunste van de Algemene Reserves.
5a. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Olav Peters en Wim Smit, heeft de boeken
gecontroleerd en een verslag aan de penningmeester overhandigd. Hiermede verlenen zij
decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2015.
De jaarcijfers worden, verder door de Ledenvergadering goedgekeurd en aansluitend
ondertekend door de voorzitter, penningmeester en de secretaris
5b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Wim Smit wordt benoemd tot eerste lid van de kascontrolecommissie, als tweede lid Gina
v.d. Broek en Robin van Heumen, doet dit graag voor de vereniging, wordt unaniem gekozen
als reservelid.
6. Uitreiking Tienpond Cup
Ook dit jaar hebben we weer de Tienpond Cup. Voor deze Cup lag een bijzondere en speciale
prestatie ten grondslag, wat ook de opzet is voor deze prestigieuze cup. Hierbij dient
vooropgesteld te worden alle aanwezigen tijdens deze vergadering, in aanmerking zouden
komen. Als bestuur hebben wij, lang nagedacht en een keuze gemaakt uit acht kandidaten.
Voor het jaar 2015 is Ad Rommelse gekozen als de gelukkige. De verdienste van Ad is, dat hij
een geheel nieuwe Wiekslag web site gebouwd heeft. De voorzitter overhandigt de
Tienpond cup vergezeld van een fraaie bloemenmand en een VVV bon.
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
Michiel Baan en Britt van Leeuwen. Michiel Baan heeft hem verdiend tijdens het Recreeweekend en na en hilarische Bonte Avond. De deelnemers waren verdeeld in groepen, die
tijdens deze avond een sprookje moesten uitbeelden. Tijdens het bekend maken van de
winnaars vloog er een object door de lucht en belande op de jury tafel. Een glas wijn om en
de gedoodverfde kampioen kon fluiten naar de winst. Dat was dus echt knudde en hiermede
wel verdiend. De trofee bestond uit een onbreekbaar wijnglas een fles Wiekslag wijn en een
groot zwart object, een kopie van het origineel. Helaas was Michiel niet aanwezig wat hem
alvast een nominatie voor de Knudde Trofee voor 2016 zal opleveren.
Britt van Leeuwen heeft hem verdiend door tijdens het in gymmen voor een polo wedstrijd
het alarm in het zwembad aan te raken. Helaas was er niemand direct bij aanwezig om hem
te resetten, dit duurde toch wel enige tijd. Wij hadden het vermoeden dat dit niet geheel per
ongeluk is gegaan, maar dat het haar ging om aandacht. De trofee is een kopie van het
zwembad alarm in de vorm van een rookmelder, die je aan kan klikken, zodat hij alarm geeft.
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 trofeeën met de traditionele bloemen in de vorm van een mand 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 en worden door het bestuur voorgesteld:
- Danny van Leeuwen
- Voorzitter;
herkiesbaar
Danny wordt, door de Ledenvergadering, herkozen als Voorzitter.
- Marjolein van Genderen - CREZ afgevaardigde;
niet herkiesbaar
- Vicky Xanthopoulou
- CREZ afgevaardigde;
niet herkiesbaar
Marjolein en Vicky worden bedankt voor hun inzet en het in stand houden van de
CREZ. Als dank krijgen zij ook een bloemenmand.
Als bestuur hebben wij Peter gevraagd en hij was super enthousiast om deze taak op
zich te nemen, Peter bedankt hiervoor.
- Peter Deelen
- CREZ afgevaardigde;
voordracht Bestuur
Peter wordt, door de Ledenvergadering, gekozen als CREZ afgevaardigde.

Vervolg Bestuursverkiezing.
- Roel Wijgers
- Secretaris, tussentijds aftredend; niet herkiesbaar
Danny geeft aan dat Roel nu echt stopt. Wij als Vereniging zullen opzoek moeten
naar een nieuwe secretaris. Voel je je geroepen om als secretaris voor Wiekslag je in
te zetten, meld je dan nu aan. Roel wordt bedankt voor het vijf en een half jaar
secretaris schap. Als dank krijgt hij ook een bloemenmand.
- Marjolein van Genderen - AC afgevaardigde;
herkiesbaar
- Vicky Xanthopoulou
- AC afgevaardigde;
herkiesbaar
Marjolein en Vicky worden herkozen als afgevaardigden van de AC.
11. Begroting 2016
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:
Eventuele extra uitgaven:

RESULTAAT
Positief:

Dit is gebaseerd op het huidige leden aantal.
Geen wijzigingen in 2016.
De basis is van een gemiddeld aantal zwemles kinderen.
Hier onder vallen de inkomsten uit baromzet.
Gelijk aan voorgaand jaar.

Ingeschat volgens ons voorliggende gegevens voor
Blokweer.
Zijn alleen maar voor KNZB en Regio.
Mochten er verzoeken komen voor bijzondere uitgaven,
dan zullen deze nader worden beken of zij binnen het
beschikbare budget van de vereniging passen.

€ 445,50

Martin deelt de vergadering mede, dat er geen contributie verhoging, over 2016, in de
begroting is mee genomen.
Hierna wordt de begroting voor 2016, zonder tegenstemmers, door de leden goedgekeurd.

12. Contributies per 1 september 2016.
Er komt in september, over 2016, geen contributieverhoging.
13. Contributies per 1 januari 2017. (Toegevoegd agenda punt)
Het bestuur stelt de volgende contributie verhoging, vanaf op 01 januari 2017, voor:
-

Tot en met 11 jaar:
12 tot met 15 jaar:
16 jaar en ouder:
Trimleden:

was € 13,75
was € 17,50
was € 22,50
was € 10,00

wordt
wordt
wordt
wordt

-

Startvergunning bijdrage:
*Leden t/m 15 jaar:
*Leden vanaf 16 jaar:

was € 50,00
was € 55,00

wordt € 52,50
wordt € 57,50

-

€ 14,25
€ 18,25
€ 23,50
€ 10,50

Rustende leden blijven gelijk.

De bovenstaande contributie verhoging wordt aan de Ledenvergadering ter stemming
voorgelegd. De contributie verhoging wordt zonder tegen stemmen aangenomen.
Het bestuur bedankt de vergadering voor het financiële vertrouwen.

14. Rondvraag.
-

-

-

Ad van ’t Hof

De zwemafdeling is gepromoveerd naar de A klasse. Niet iedereen
heeft een uitnodiging ontvangen voor het aansluitende promotie feest.
Danny en Martin Spreken dit tegen. Elk lid heeft een uitnodiging voor dit feest
ontvangen.
Ad van ’t Hof
Vind het jammer dat er een deel van de polo niet aanwezig was.
Ad van ’t Hof
Volgend seizoen zijn er nieuwe scheidsrechters nodig, dit is een
zorgelijk punt.
Danny
Dit punt nemen wij mee naar het AB. De ploeg scheidrechters wordt
inderdaad steeds kleiner. Wij zullen dit in overleg met de PC bespreken
hoe dit probleem opgepakt moet worden.
Femke v.d. Rhee Middels een E-mail aan het bestuur.
Kunnen de polotrainingstijden op de vrijdag avond gewisseld worden
met die van de zwemafdeling.
Danny
Dit zullen wij meenemen naar het AB en daar verder bespreken.
Femke v.d. Rhee De senioren trainingen stoppen in mei. Is het mogelijk dat er door
getraind kan worden met bijvoorbeeld banen zwemmen.
Danny
Dit zullen wij meenemen naar het AB en daar verder bespreken.

Vervolg Rondvraag
-

Maarten Tuijtel

-

Danny

Op de lijst van het AB staat geen kaderfeest gepland. Wat is de status
hiervan.
Dit zullen wij meenemen naar het AB en daar oppakken voor een
volgend jaar.

15. Sluiting.
Om ~ 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering met de volgende opmerkingen.
 Het wordt steeds minder met gemotiveerde oudere leden binnen Wiekslag.
 Het kader bij de AC is krap, maar deze commissie doet zijn ding.
 De CREZ is voorzien van nieuw elan en wij zien de toekomst met een goed gevoel
tegemoet.
 Bij de zwemles is volgend seizoen extra kader benodigd, dus als je iemand weet,
treuzel niet om dit aan het bestuur te melden.
 De BC (Bar Commissie) zou gebaat zijn met uitbreiding van twee of meer personen.
 De PC heeft voorgesteld om de BC mede te gaan coördineren. Polo leden die geen W
legitimatie hebben kunnen wel bar diensten draaien. Ouders die zitten te kijken bij
de zwemles en brevetzwemmen, kunnen ook aangesproken en gevraagd worden om
bar dienst te draaien. De zaterdag morgen bardiensten kunnen dan verdeeld worden
in drie maal een uur bardienst. Een koffie automaat is niet aan te bevelen, zolang wij
bardienst draaien hebben wij opbrengsten hiervan. Als er meer mensen naar het
bardienst rooster kijken, kan er ook beter ingedeeld worden.
Aansluitend bedankt de Voorzitter de aanwezigen 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
29-03-2016

Bijlage bij notulen 29-03-16.

AFMELDINGEN LEDEN VERGADERING 29-03-2016
1) Albert van der Hout

Per E-mail

2) Pia Wijgers

Mondeling

3) Gina v.d. Broek

Telefonisch

4) Femke v.d. Rhee

Mondeling

5) Robin Wijgers

Mondeling

6) Marco Ponse

Mondeling

7) Ron Zijderveld

Mondeling

8) Edwin Teuns

Mondeling

9) .
10) .
11) .
12) .
13) .
14) .
15) .

