Notulen Algemene Ledenvergadering OZV Oudewater
Datum:
20 Maart 2017
Aanwezig: Astrid Goudriaan, Elena de Goeij, Elmina de Goeij, Gerco Verweij, Janet de Jong, Hans van Rooy, Fred
van Schaik, Ingeborg Houdijk, Hans Vink, Edwin Kruiswijk, Koen Boere, Thijs van Dijk, Merijn de
Jong, Arie van de Kuy, Jasper Goudena, Mike Schoonderwoerd, Sabina van den Hadelkamp, Philip van
den Hadelkamp, Dirk van t Riet, Marel Dekker, Susan van Leeuwen, Roy van den Hadelkamp en Sil van
Dam.
Aanwezige bestuursleden: Hans Schoonderwoerd (voorzitter), Debora de Vlieg, (penningmeester), Annet van
Jaarsveld (secretaris), Johan Dekker, Jan Hoogenboom, Mark Spanenburg, Jeroen Mulder en Sierk Nawijn
(adviseur).
Locatie en tijd: Part 5, 20.00 uur.
1. Opening
Om 20.05 uur opent de voorzitter de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.
Opmerkingen van de voorzitter:
 Het verzoek aan alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen voor diegene die dit nog niet gedaan hebben.
 Op de agenda staat het vaststellen van het nieuwe Huishoudelijk Reglement ter vervanging van het oude
reglement. Sierk Nawijn heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.
 De financiën zullen door Jeroen Mulder worden toegelicht.
 Stand van zaken rondom het zwembad: Vorig jaar waren we blij dat we het zwembad open konden houden en
was er geen zicht op een overdekt zwembad. Inmiddels heeft Gemeente Oudewater een nieuwe coalitie die de
mogelijkheid bekijkt van een nieuw zwembad dat 12 maanden per jaar open kan. SBZO blijft in gesprek met
Gemeente Oudewater en het lijkt nu de goede kant uit te gaan.
 Vorig jaar hebben we richting onze leden aangegeven meer in contact te willen komen met Regio West en de
KNZB. Voorheen was er weinig contact omdat we dachten dat wij als kleine vereniging weinig in te brengen
hadden. Regio West hecht echter veel waarde aan het contact met kleine verenigingen om na te gaan wat er speelt
en tegen welke problemen zij aanlopen. Inmiddels hebben we met Regio West en andere kleine verenigingen uit
de regio om de tafel gezeten. Gebleken is dat het tekort aan badwater, de behoefte aan vrijwilligers en
ledenwerving ook bij andere verenigingen aandachtspunten zijn. Regio West en de KNZB gaan na wat zij hierin
kunnen betekenen.
 Voor het eerst zijn oud jeugdleden geselecteerd voor Jong Oranje om mee te trainen.
 Tot slot heeft onze website een upgrade gehad met medewerking van Henrik de Vlieg en Fred van Schaik.
Hiermee kunnen we vaker gebruik maken van digitale middelen. De website zal deel uit gaan maken van een
nieuw communicatieplan dat we met medewerking van Sierk willen opstellen.
2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 11 ‘Bestuursverkiezing’ wordt naar voren gehaald (punt 6).
3. Vaststellen notulen Ledenvergadering 10 maart 2016
De notulen van de vorige Algemene ledenvergadering 2016 zijn, tezamen met de agenda / uitnodiging op de
website geplaatst. De secretaris geeft aan dat op pagina 3 agendapunt 8 ‘Vaststelling contributie 2015’ vervangen
moet worden door ‘Vaststelling contributie 2016’. De notulen worden vervolgens goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016
Het bestuur nam zich voor het Jaarverslag 2016 voorafgaand aan de ALV via de website bekend te maken aan
haar leden. In de organisatie hiervan is iets mis gegaan zodat het alsnog door de secretaris wordt voorgelezen.
Nadien vraagt Edwin Kruiswijk wat de cursus Zwemtechniek voor volwassenen in hield. Het klinkt voor hem als
een goed initiatief. Hans geeft hierop een toelichting en vermeldt erbij dat dit komende zomer weer plaats zal
vinden. Dit keer zowel voor kinderen die net klaar zijn met hun zwemdiploma als voor volwassenen. Mike
Schoonderwoerd gaat de jeugd begeleiden, andere vrijwilligers de volwassenen.
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5. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar is Mark Spanenburg. Iedereen gaat unaniem akkoord met een termijnverlening van 3
jaar.
 De voorzitter stelt voor dat Jeroen Mulder het penningmeesterschap van Debora de Vlieg overneemt. Debora zal
zich gaan richten op o.a. de administratieve processen, het verkrijgen van de Licentie Zwem ABC, het aan- en
afmelden van leden en zwemlessers en de communicatie.
6. Verslag kascontrolecommissie (financiële commissie)
De kascontrolecommissie van 2016 bestaat uit Koen Boere en Jasper Goudena. Jasper geeft aan dat zij
geconcludeerd hebben dat hetgeen zij gezien hebben, in orde was. Zij adviseren de aanwezige leden, derhalve het
bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2016 gevoerde beleid en beheer. Alle aanwezigen
stemmen in met die beslissing. Bepaald wordt dat de kascontrolecommissie in 2017 bestaat uit Jasper Goudena en
Sil van Dam.
7. Bespreking financieel jaarverslag 2016
De kersverse penningmeester bepreekt het overzicht van ontvangsten en uitgaven en licht de verschillende posten toe
en benadrukt dat:
 er een flink tekort is ontstaan doordat badwaterhuur gestegen is en we in 2016 een naheffing over 2015 van
Woerden hebben gekregen voor gehuurd badwater bij H2O te Harmelen. Achteraf gezien zijn de kosten van 2015
fors hoger uitgevallen en had in 2016 de contributie verhoogd moeten worden;
 de contributie, lesgelden en de subsidie zijn nagenoeg gelijk gebleven;
 de opbrengsten van de Stroopwafelactie en de Zwemvierdaagse lager zijn uitgevallen;
 de opbrengsten van het clubhuis aanzienlijk hoger zijn, mede door Siebrand Werkhoven en het Bedrijventoernooi;
 de afdracht aan de KNZB en Regio West lager zijn uitgevallen evenals de kosten voor de website.










Reacties van aanwezigen
Fred van Schaik vraagt of H2O een fout heeft gemaakt hetgeen het geval was. Ook vraagt hij of bekend was dat
het badwater duurder zou worden. Er werden nieuwe tarieven opgesteld waarmee wij geconfronteerd werden. De
voorzitter benadrukt dat geprobeerd is om evenals de zwemvereniging in Woerden tegen een goedkoper tarief
badwater te huren maar dat is niet gelukt.
Astrid Goudriaan vraagt of het een idee is om in Moordrecht badwater te huren voor de trainingen. De voorzitter
geeft aan het badwater in Moordrecht alleen voor de jeugd geschikt zou zijn. De penningmeester belooft dat alles
opnieuw wordt bekeken en het badwater zo efficiënt mogelijk gebruikt zal gaan worden.
Philip van den Hadelkamp stelt voor om tijdens de reguliere uren te gaan trainen omdat de verhouding tussen
reguliere uren en het badwaterhuur voor OZV wel heel erg groot is.
Jan Hoogenboom vult aan dat het bestuur heeft voorgesteld vrijwilligerswerk in H2O te verrichten met als
voorwaarde dat we tegen een goedkoper tarief badwater konden huren. Alhoewel de vooruitzichten goed waren
ging dit tenslotte toch niet door.
Philip geeft aan dat hij vorig jaar om tariefsverhoging heeft gevraagd maar dit toen niet doorgevoerd is. De
voorzitter geeft aan dat dat toen niet nodig leek.
Mike Schoonderwoerd vraagt of Gemeente Oudewater dit tekort gaat aanvullen. Volgens de penningmeester is
deze mogelijkheid er maar is dit niet zeker.
Dirk van ’t Riet informeert naar het eigen vermogen van O.Z.V. wat er wel is en waarvan de gemeente op de
hoogte is, maar dit is niet veel meer.
Thijs van Dijk vraagt hoe dit kapitaal weer opgebouwd kan worden. De voorzitter laat weten dat het bestuur
hierover met Gemeente Oudewater gaat praten.

8. Begroting 2017
De penningmeester licht de begroting voor 2017 toe en benadrukt dat:
 de subsidie van Gemeente Oudewater al binnen is;
 er aan de uitgavenkant niet zo heel veel verschil is met vorig jaar, afgezien van een mogelijke lichte verhoging
van het badwaterhuur;
 de begroting in 2016 negatief is uitgevallen, de begroting van 2017 moet positief uitvallen door de contributie en
lesgelden te verhogen.
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Vaststelling contributie 2017
Lesgelden zwemles
Voorgesteld wordt de lesgelden voor Diploma A met 2% en voor de Diploma’s B en C met 3% te verhogen. De
korting van € 10,-- bij automatische incasso vervalt. Aangezien er 3 x per jaar wordt geïncasseerd, scheelt dit dus
€ 30,-- per jaar per kind. Hans van Rooij wil graag weten of ouders voor een heel jaar zwemles gelijk betalen. De
penningmeester legt uit dat er per 4 maanden betaald wordt. Astrid Goudriaan stelt voor 1 keer per jaar op te
mogen zeggen. Debora de Vlieg stelt voor de contributie te innen voorafgaand aan de zwemlessen en er strakker
op te zitten dan voorheen. Hans van Rooij en Astrid Goudriaan geven aan niet in discussie met ouders te willen
gaan indien er geen of onvoldoende lesgeld is betaald en het kind toch voor een zwemles komt. Met het vooruit
betalen én automatische incasso, worden dergelijke situaties tot een minimum beperkt. De lesgelden zijn
vergeleken met omliggende zwemscholen waaruit gebleken is dat we ondanks de tariefsverhoging toch een
aantrekkelijke zwemschool kunnen zijn.
Contributie waterpolo
Voorgesteld wordt de contributie voor waterpolo te verhogen omdat deze ten opzichte van andere verengingen
laag is én we meer inkomsten moeten genereren. Ook hier vervalt de korting van € 10,-- bij automatische incasso.
Er is een nieuwe indeling gemaakt wat betreft leeftijd en het aantal keren dat een team de mogelijkheid krijgt om
te trainen. De contributie van jeugdleden van 12 jaar en ouder wordt verhoogt omdat de afdracht naar de KNZB
fors hoger is dan die van jongere jeugdleden. Vanaf 16 jaar gaat het seniorentarief gelden omdat veel andere
verenigingen deze leeftijdsgrens ook hanteren.
De hoogte van de contributie is mede afhankelijk van het aantal keren dat men traint. Dit gaat in overleg met de
Technische Commissie (TC). Mark Spanenburg legt uit dat Dames 1 en Heren 3 momenteel 1 keer per week
trainen en dus minder contributie gaan betalen dan de teams die 2 keer per week trainen. Indien een lid uit Dames
1 en Heren 3 liever 2 keer per week traint, kan dit bij de TC aangegeven worden. In dat geval gaan zij ook meer
contributie betalen.
De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.
Reacties van de aanwezigen
Roy van den Hadelkamp geeft te kennen dat de TC niet wil dat Heren 3 vaker traint dan 1 keer in de week. Mark
geeft aan dat Heren 3 die gelegenheid kan krijgen, met name de jongere leden van dit team die er mogelijk meer
behoefte aan hebben.
Fred van Schaik vraagt of er rekening mee is gehouden dat leden kunnen opzeggen en het een kleine
contributieverhoging betreft. De penningmeester licht toe dat de € 20,-- per jaar aan korting wegvalt en er zo dus
ook meer contributie binnenkomt.
Philip van den Hadelkamp: Er wordt momenteel geen nieuw kapitaal opgebouwd, we hebben nu een goede
huismeester dus de kosten blijven in de zomer beperkt. Als er een nieuwe accommodatie komt zullen we
voldoende reserves moeten hebben.
Mike Schoonderwoerd vraagt zich af of de contributieverhoging bij de jeugdleden ouders niet zal afschrikken. Hij
merkt dat ouders nu al twijfelen. De voorzitter legt uit dat er ook gekeken is naar wat andere sporten kosten.
Edwin Kruiswijk denkt dat het geen goede basis is om ervanuit te gaan dat ouders afhaken door de hoogte van de
contributie. Hij geeft aan dat we ook in gesprek met ouders kunnen gaan en kijken welke mogelijkheden er voor
hen zijn.
Dirk van ’t Riet vraagt of er minder kinderen zijn omdat er in Moordrecht gezwommen wordt.
Astrid Goudriaan: Ouders laten kinderen tegenwoordig ook in het weekend lessen, deze mogelijkheid biedt OZV
niet.
De penningmeester geeft aan dat het financiële tekort bij waterpolo is ontstaan en niet bij de zwemles. Vandaar
dat de tariefstijgingen bij waterpolo hoger zijn dan bij de zwemles.
Philip van den Hadelkamp: Halen we met deze begroting voldoende financiële middelen op om eventueel
betaalde trainers in te zetten. Volgens de penningmeester is hiervoor een klein budget opgenomen. Philip: Soms
komt een trainer niet opdagen, misschien is dit probleem op te lossen door betaalde trainers in te zetten. De
voorzitter geeft aan dat we niet alles kunnen eisen van vrijwilligers, de lat ligt bij iedereen heel erg hoog en
gelukkig verlopen de meeste trainingen naar tevredenheid. Indien er een betaalde trainer wordt ingezet, zal dit een
trainer voor de selectie zijn.
De penningmeester geeft aan dat het onze aandacht heeft dat een trainer zich op tijd afmeldt, zodat er voor
vervanging gezorgd kan worden.
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Roy van den Hadelkamp stelt voor iedereen te verplichten een doos stroopwafels á € 20,-- af te laten nemen tenzij
je meehelpt met de stroopwafelverkoop. De voorzitter wil dit niet verplicht stellen omdat andere jeugdleden ander
vrijwilligerswerk verrichten. Het bestuur gaat nadenken over het al dan niet verplicht stellen van vrijwilligerswerk.
De voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met de lesgeld- en contributieverhoging en het aantal keren
dat er geïncasseerd wordt. Een overgrote meerderheid stemt hiermee in.
Fred van Schaik vraagt het bestuur dit goed te communiceren naar de leden. De tarieven zullen op de website
geplaatst worden.
Edwin Kruiswijk vraagt of de contributie voor donateurs gelijk blijft.
Susan Maayen geeft aan dat enkele dames die hun lidmaatschap opgezegd hebben, wel willen blijven helpen en
vraagt zich daarom af of zij dan ondersteunend lid moeten worden. De voorzitter en Debora de Vlieg geven aan
dat dit niet het geval is.
Edwin Kruiswijk betaalt jaarlijks contributie als donateur om voor OZV te kunnen fluiten. Hij vraagt het bestuur
uit te zoeken voor welke taken een donateurschap nodig is. Hem wordt beloofd dat het bestuur hier binnen 2
maanden antwoord op heeft.

10. Pauze
11. Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement
 De voorzitter legt uit dat het huidige Huishoudelijk Reglement (HR) inmiddels verouderd is en na 17 jaar aan
vervanging toe is. Er is immers in de afgelopen 17 jaar veel veranderd, vrijwilligerswerk is minder
vanzelfsprekend geworden en er is meer aandacht nodig om ongewenst gedrag te voorkomen. Met medewerking
van onze adviseur Sierk Nawijn is een nieuw HR opgesteld waarin o.a. de identiteit van OZV staat beschreven en
er regels zijn opgenomen ter voorkoming van ongewenst gedrag.
 Sierk Nawijn stelt zichzelf voor aan de leden en geeft daarbij aan dat hij gespecialiseerd is in het onderwerp
Communicatie. Hij constateerde verouderde statuten en HR, wat OZV kwetsbaar maakt. Door het nieuwe HR is
de basis weer op orde. Het reglement is als concept op de website geplaatst ter becommentariëring. Hierop zijn
enkele reacties gekomen die zijn verwerkt in het reglement. Een aantal zaken worden nog verder uitgewerkt,
waaronder een meldingsprocedure voor ongewenst gedrag en het onderwerp vertrouwenspersoon. Deze
uitwerkingen worden niet in het HR opgenomen.
Reacties van de aanwezigen
 Sabina en Philip van den Hadelkamp zien graag meer aandacht voor clubkleding en sponsormaterialen waaronder
een draagplicht. Sierk stelt voor dit op te nemen in een procedure.
 Astrid Goudriaan vraagt zich af wanneer waterpolo opgezegd kan worden. Dit was 2 x per jaar maar wordt 1 x
per jaar (per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand).
 Edwin Kruiswijk vraagt wie de kosten van de Verklaring Onbesproken Gedrag (VOG) voor zijn rekening neemt.
De secretaris licht toe dat geprobeerd wordt deze gratis te verkrijgen via het NOC/NSF. Hiervoor moet aan een
aantal voorwaarden worden voldaan wat voor OZV niet onmogelijk is.
 Hans van Rooy vaagt of er haast gemaakt kan worden met de VOG-aanvragen omdat de zweminstructeurs deze
eigenlijk al in januari nodig hadden. Ook vraagt hij wat de stand van zaken is t.a.v. de andere verplichtingen
rondom het behalen van de Licentie Zwem ABC, waaronder het ontruimingsplan. De voorzitter belooft dat dit zo
snel mogelijk zal worden opgepakt.
 De voorzitter vraagt of de leden in kunnen stemmen met het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Alle aanwezigen
stemmen hiermee in.


Vertrouwenspersoon
Edwin Kruiswijk is door het bestuur gevraagd voor de functie van vertrouwenspersoon. Het bestuur ziet in Edwin
de juiste persoon hiervoor gezien zijn juiste profiel en professionele achtergrond. Edwin heeft deze functie
aanvaard. Het bestuur is hier erg blij mee maar hoopt echter dat hij nooit in actie hoeft te komen. Hij ontvangt een
applaus van de aanwezigen. Meer informatie over de functie Vertrouwenspersoon volgt t.z.t. op onze website.
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Overigen
De voorzitter vraagt Edwin Kruiswijk naar voren te komen en attendeert hem erop dat hij al sinds 1982 namens
onze vereniging fluit. In de loop der jaren is hij zelfs 1e klas Bond gaan fluiten. De voorzitter spreekt zijn dank en
waardering uit namens het bestuur en overhandigt hem een presentje waarna Edwin opnieuw een applaus in
ontvangst neemt.

12. Rondvraag
 Dirk van ’t Riet geeft aan dat de stroopwafels het afgelopen seizoen echt niet lekker waren en vindt dat de
kwaliteit echt omhoog moet. Hij krijgt veel bijval van zowel leden als bestuursleden. Jan Hoogenboom geeft aan
dat het om een verbeterd recept ging maar dat achteraf bleek dat de kwaliteit tegen viel.
 Philip van den Hadelkamp: De stroopwafelverkoop is laat gecommuniceerd naar de leden toe. Daarnaast verzoekt
hij het bestuur na te laten denken over een verplichte afname van stroopwafels door de leden.
Tijdens de Zwem4daagse worden de lijnen al weggehaald terwijl de tijd dat men kan zwemmen, nog niet
verstreken is. Hij vraagt de commissie de lijnen te laten liggen tot aan het einde en de deelnemers op te roepen
wat later te komen zwemmen zodat zij beter verspreid zijn over de avond.
Philip verzoekt namens SBZO alle teams om te komen helpen met de voorbereidingen voor de opening van Ons
Statenbad. De voorzitter vraagt of dit op een doordeweekse avond kan omdat hij verwacht dat er dan meer leden
kunnen komen helpen.
Philip roep iedereen op om op 29 april a.s. naar de opening te komen van het nieuwe zwemseizoen. Op deze
manier kan OZV de aanwezige Oudewaterse bestuurders laten zien dat een zwembad in Oudewater echt nodig is.
De voorzitter vult aan dat we voor Gemeente Oudewater een zichtbare en actieve club moeten blijven om de kans
op een overdekt zwembad te vergroten.
Begin mei start SBZO i.s.m. Richard Proost Richard Proost Suppolo. Dit wordt op maandagavond gehouden en
de abonnementskosten bedragen € 30,-13. Sluiting
Om 22.16 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng en goede ideeën.
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