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Zwem- en Polo vereniging Hieronymus
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Verenigingssecretariaat

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

19 november 2007, tijd 19:35 – 21:30 uur.
zie presentielijst, namens het bestuur: Ralph Hamerlinck (VZ), Ton Moerkens, Addy
van Mechelen (SC), Ruud Burcksen (PM), Wim van de Brand, Henk Sebregts, José
Vriens, Ingrid van Crugten
Peter en Mario Harskamp, Rinske Scholte, Charlotte van Crugten, Sandra van
Gastel, Linda Janssen (met kennisgeving)

1 Opening:
De VZ opent de vergadering om 19:35 en heet iedereen van harte welkom.
2 Notulen Algemene Ledenvergadering 11 juni 2007:
• Notulen zijn door de vergadering goedgekeurd.
3 Mededelingen en ingekomen stukken:
• Officiele afmeldingen (zie boven)
• Opmerking dat de uitnodiging ALV later is verstuurd
4
•
•
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Bestuurswijziging secretaris:
Afgelopen keer is afscheid genomen van Eric van der Laan, in afgelopen jaar heeft de
overdracht plaatsgevonden naar Wim van de Brand en Addy van Mechelen.
Vandaag treedt Ton Moerkens af, Addy van Mechelen zal vanaf vandaag na instemming van de
vergadering het secretariaat overnemen. De vergadering keurt deze overdracht goed.
Ralph richt nog een kort woord aan Ton, spreekt de goede samenwerking uit in de afgelopen 2
½ jaar en overhandigt een kleine attentie voor de bewezen diensten. Ton spreekt vertrouwen uit
in de nieuwe bestuurssamenstelling en wenst het Bestuur en de vereniging veel succes toe in
de toekomst. Ralph heet Addy van harte welkom in het bestuur.

5 Begroting 2008:
• De begroting 2008 wordt uitgereikt aan de aanwezigen. Ruud licht namens het bestuur de
begroting 2008 toe, beginnend per afdeling:
o Dit jaar is bij de afdelingen een voorziening opgenomen voor de KNZB-contributie
vanwege het verloop
o Voor alle afdelingen is een contributieverhoging meegenomen, reden is de verhoging
van de tarieven voor de badhuur van De Stok welke in een aantal jaarlijkse termijnen
worden doorbelast (5% per jaar)
o Bij trimmers is men doende een structurele ledenverhoging te realiseren, per saldo een
klein positeif resultaat
o Bij triatleten worden de Zwemloop en de vergoedingen toegelicht, per saldo een positief
resultaat
o Bij synchroonzwemmen worden de 2e speltak en de correctie uren toegelicht. De
stijging van de huur wedstrijdbad en opleidingen worden nader besproken. Per saldo is
de begroting voor synchroonzwemmen negatief
o Opmerking van Ralph, de afdelingen dienen ieder bij te dragen aan de algemene
kosten van de vereniging, met name de grote afdelingen (SZ,WZ en WP) dienen ieder
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gemiddeld € 1.000 bij te dragen. Dit jaar is bij SZ een negatief saldo, dit is éénmalig, in
een volgend jaar zal ook SZ moeten bijdragen aan de algemene kosten.
o Bij wedstrijdzwemmen een korte toelichting m.b.t. 2e speltak en de exra trainingsuren
voorzover dat mogelijk is binnen De Stok, hiervoor is nu wel een voorziening
opgenomen. Er is een groot positief resultaat, kleine aantekening hierbij is dat de
baduren van de vrijdagochtend nog uit de algemene middelen wordt bekostigd.
o Bij waterpolo is voor de mini’s een aangepaste contributie berekend.Verder zijn de
zwemuren aangepast en zijn er dit jaar sponsorinkomsten (structurele sponsoren)
meegenomen in de begroting. Ook waterpolo heeft een klein negatief saldo, hiervoor
geldt ook dat dit éénmalig moet zijn.
o Vraag is of inkomsten uit sponsoring op verenigingsniveau of op afdelingsniveau moet
plaatsvinden. Dit is al eerder bsproken, beleid is om het verenigingsbreed te doen. Door
gebrek aan draagvlak (ook bestuurlijk en qua inspanning) is dit niet gerealiseerd en is er
op afdelingsniveau wel succes behaald met name voor kledingsponsoring. Indien we
hier een inspanning leveren kan dat een goede en structurele bijdrage leveren aan de
vereniging, ook gebaseerd op het eerder gepresenteerde beleidsplan. Indien er
inspanningen geleverd worden op afdelingsniveau dienen de revenuen ook op
afdelingsniveau aangewend te worden (voorbeeld Grote Clubactie). Conclusie kan zijn
dat er nog geen “totaal” vereniging is, er is meer inzet op afdelingsniveau. Beleid is dat
afdelingen evenredig bijdragen aan de vereniging, als dit niet haalbaar is zal er een
keuze gemaakt moeten worden. Opmerking is wel dat een aantal jaren geleden een
andere verhouding binnen de vereniging lag.
o Opvallend is de post afdelingsopbrengsten bij WP, deze betreffen de bijdragen van de
leden voor de competitie, deze worden na inning bij de leden afgedragen aan de Kring
KNZB (2 keer per jaar). Bij andere afdelingen lopen deze kosten voor wedstrijden niet
via de begroting omdat deze per keer direct worden afgedragen aan de organiserende
vereniging. Dit zou een getrouw beeld geven van de inkomsten en uitgaven. Het
bestuur zou graag inzicht hebben in deze post. Organisatorisch is dit een probleem bij
de afdelingen, dit inzicht van de afdelingen zal gecommuniceerd worden met de PM.
o De algemene kosten: toelichting van de posten, o.m. voor multi functionele ruimte en
baromzet.
o Vraag is of het vermogen van de vereniging intact blijft, antwoord is bevestigend. De
“potjes” per afdeling zijn of afgebouwd of zullen voor specifieke doeleinden worden
aangewend. Indien we niet jaarlijks structurele contributieverhoging willen doorvoeren
zullen andere inkomsten zoals centrale sponsoring uitgerold moeten worden. Het
bestuur zoekt hiervoor een “trekker” die initiatieven neemt en dit coordineert.
De vergadering keurt de begroting unaniem goed, inclusief de verhoging van de contributie.

6 Mogelijke contributieaanpassing:
• Is besproken bij agendapunt 5.
7 Huldiging van onze Kampioenen:
• Tijdens deze vergadering wordt Wouter de Mol van wedstrijdzwemmen gehuldigd vanwege de
vele titels afgelopen jaar. Complimenten voor de positieve uitstraling en het uitdragen van
Hieronymus en de zwemsport.
• Afwezig vanwege de training is Gerbert van de Biggelaar van triatleten niet aanwezig.
8 Rondvraag:
• Piet van Dijk: bij het trimzwemmen staat het toezicht ter discussie, er is vanuit De Stok en
Hieronymus tot zover nooit een reglement overlegd. Nu moet er door de leden toezicht
gehouden worden vanaf de rand van het bad. Er is een duidelijke scheiding tussen
toezichthouder en EHBO’er. De toezichthouder signaleert bij eventuele problemen waarna de
hulpverlener kan worden ingeschakeld. Er wordt nu door De Stok opgelegd dat deze (wettelijke)
regels nageleefd dienen te worden. Indien we gebruik maken van een toezichthouder van De
Stok dienen we hiervoor te betalen. De strikte invoering van deze regel zal voor de leden en
reden zijn om te stoppen met trimzwemmen.
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Toch zal de afdeling moeten zoeken naar een oplossing, er worden enkele suggesties
genoemd.
Piet van Dijk: uitvaluren vanwege de tegeltjesaffaire: deze zijn gecompenseerd door De Stok.
Jac van As: trimmers 2 verdelen de banen, de drijflijnen zijn niet normaal te bevestigen, kan
hier een oplossing voor worden gezocht. Het bestuur neemt dit mee in het volgende overleg.
José Vriens: mogen er advertenties op de website worden gezet (Google Adds)? Hiervoor krijg
je een vast bedrag per klik. Hiermee wel selectief zijn, met name de eigen sponsoren voorrang
geven.

Sluiting van de vergadering door de VZ om 21.30 u. onder dankzegging voor de inbreng en
aanwezigheid.
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