Aquapoldro
Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016
Aanwezigen:

6 Bestuursleden
28 Leden
5 Waterpolo
10 Zwemmen
16 Triathlon
Voor de namen en functies zie bijlage 1 bij deze notulen. In de telling zitten
‘dubbel’zwemmers.

1. Opening en definitieve vaststelling agenda
De voorzitter opent ruim na 20.00 uur de vergadering in een bijzondere locatie. We zijn in Wielerhub
Chasse Patate en hebben net allemaal een stuk taart bij de koffie gekregen omdat de scheidend
voorzitter vandaag nog net 49 jaar is. De voorzitter heet iedereen welkom en stelt vast dat de
opkomst bijna 3 keer hoger is dan bij de vorige vergadering. De concept agenda zoals deze is
voorgesteld wordt definitief.
2. Ingekomen stukken:
Er zijn geen op deze plaats te bespreken ingekomen stukken die van belang zijn voor deze
vergadering. De berichten van verhindering worden voorgelezen en aangevuld.
3. Notulen ALV 2015:
De notulen van de ALV 2015 op 17 maart 2015 worden doorgenomen. Er zijn geen vragen of
opmerkingen en de notulen worden gearresteerd met dankzegging aan de notulist (Ton Gloudemans).
4. Vaststelling Huishoudelijk Reglement versie 3.4
De wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden door de secretaris toegelicht. Het betreft
 Het juist vermelden van de afdelingen die Aquapoldro op dit moment heeft;
 Het stoppen van een aparte ongevallen-inzittendenverzekering (Aquapoldro is via de
gemeente en via de KNZB verzekerd). Wie voor Aquapoldro rijdt heeft zelf vaak ook een
ongevallen-inzittenden verzekering.
 De verplichting om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor bestuursleden,
commissieleden, kaderleden, vrijwilligers die aan het bad staan en vrijwilligers die een
gezagsverhouding hebben met onder andere de jeugd.
o Esther Gjaltema vraagt naar de reden van deze verplichting. Dit is ingegeven door op
de eerste plaats dat als je deze in geval van calamiteiten die in de pers komen, de
eerste vraag is of er een VOG gevraagd is. Op de tweede plaats komt dit voort uit het
invoeren van Code Blauw in de vereniging. Het is bekend dat een VOG een
momentopname is en op zichzelf onvoldoende om een veilig klimaat te garanderen.
Daarom maakt Aquapoldro zich via Code Blauw sterk voor een sociaal veilige
omgeving.
o De werkwijze bij het aanvragen wordt uitgelegd. Het kost de vrijwilliger én de
vereniging niets. Aquapoldro zet de aanvraag voor een vrijwilliger klaar, deze krijgt
een link toegemaild waarmee hij/zij zelf de VOG kan aanvragen. Deze komt ook bij de
vrijwilliger thuis en kan aan Aquapoldro worden gestuurd. Aquapoldro legt dit vast in
Sportlink.
De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde wijzigingen en het Huishoudelijk Reglement versie
3.4 is hierbij definitief vastgesteld.
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5. Vaststelling jaarverslag 2015
Het jaarverslag van de vereniging is dit jaar tot 1 boekje gebundeld. Dit om ook duidelijk te maken dat
we als vereniging één geheel zijn en elkaar versterken.
a. Bestuur
Het is een goed jaar geweest met een stabiel ledenaantal. De jeugd trekt goed aan. Op de
algemene foto op de website en jaarverslag staat nog de afdeling synchroonzwemmen, dat zal
eerdaags worden gewijzigd.
De speerpunten voor 2016 zijn: Verdere samenwerking tussen de afdelingen; sociale en fysieke
veiligheid rondom het bad (Code Blauw bijvoorbeeld); tariefstructuur bekijken en logisch
opbouwen; versterking van het dagelijks bestuur.
b. Zwemmen
Hieronder valt ook Masters en Opleidingen. Er is veel behoefte aan kader om de inzet voor
iedereen behapbaar te laten zijn. Irene Wenang bedankt alle huidige vrijwilligers en kader voor
hun inzet in 2015.
c. Waterpolo
De jeugd groeide gestaag in 2015, dit is belangrijk voor de continuïteit. De jeugdcommissie zorgt
voor het binden en boeien van de waterpolojeugd, bijvoorbeeld door het organiseren van het
waterpolokamp. Deze commissie zoekt ook samenwerking met Zwemmen voor gezamenlijke
activiteiten zoals de Boni-actie en de Grote Clubactie. Riet van de Brand haalt aan dat het
organiseren van het Sinterklaasfeest nu op 3 plaatsen gebeurt, het past om dat weer
gezamenlijk te doen (zoals vroeger ook is gebeurd). Er zijn dit seizoen 3 dames teams, dat zie je
bijna bij geen enkele vereniging.
d. Triathlon
De afdeling heeft onlangs het 100e lid verwelkomt (zoals vorig jaar beloofd). Triathlon wordt een
super hippe sport. De stip op de horizon is naar 130 leden waardoor men één van de grotere
multisportverenigingen in de regio zal zijn.
6. Financieel verslag 2015
a. Behandeling en vaststelling
Ester Buiting licht het verslag toe. De rente-inkomsten zijn veel minder omdat het
rentepercentage zo dramatisch gedaald is vorig jaar. Dat betekent dat de algemene kosten niet
meer hier uit gedekt kunnen worden. Een erkend risico is wanneer de gemeentelijker subsidie
zou stoppen. Hiervoor is een buffer van een half jaar aanwezig. Er is ook een reservering voor
de viering van het 100-jarig bestaan in 2021.
Er komen veel storneringen voor, deze kostenpost zal in 2017 worden meegenomen in de
contributie. De oorzaak lijkt onduidelijkheid over de incassomomenten en wát er afgeschreven
wordt (ondanks de service van het sturen van facturen 1 week voor de incasso). Het bestuur zal
op de website duidelijkheid proberen te verschaffen.
Er zijn geen opmerkingen of vragen meer en het financieel verslag wordt vastgesteld.
b. Verslag van de kascommissie
De kascommissie krijgt het woord. De boeken zijn getoond en gecontroleerd, alles is
transparant en open ingericht en er zijn geen hiaten gevonden. Wat wel opvalt is dat niet alle
activiteiten die er zijn in de boeken zijn terug te vinden omdat deze binnen de afdelingen
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blijven (lief en leed potjes, trainingskampen zwemmen en triathlon). De vereniging kan zo niet
controleren wat hier omgaat. De aanbeveling is om dit zichtbaar te maken in de boeken.
De commissie stelt voor aan de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan.
7. Bestuursverkiezingen
In 2016 zijn de volgens rooster aftredende bestuursleden de Algemeen Adjunct en de Secretaris. Voor
Algemeen Adjunct is nog steed een vacature. De secretaris (Ton Gloudemans) stelt zich herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten en de secretaris wordt met algemene stemmen herkozen.
Aftredend buiten het rooster is ook Evert-Jan Helmsing (voorzitter). Dit was al vooraf aangekondigd.
Ondanks zoektochten zijn er nog geen kandidaten voor deze functie gevonden. Dat betekent dat we
vanaf nu een vacature hebben voor deze functie.
De secretaris en de penningmeester vormen nu samen het Dagelijks Bestuur en nemen de lopende
zaken op zich. Zij zorgen ervoor dat de vereniging blijft draaien maar voor extra taken of projecten is
de tijd beperkt. Zij rekenen wel op de steun van de bestuursleden van de afdelingen.
Met instemming van de vergadering zal Evert-Jan als ceremonieel voorzitter de vergadering afmaken.
8. Begroting 2016
a. Bespreking begroting
Ester Buiting bespreekt de begroting. Deze is samengesteld uit de begrotingen van de
commissies en een algemeen deel. De algemene kosten moeten uit de commissies komen, men
moet dus een klein positief resultaat hebben. De hoogste kosten zijn badhuur en de
ledenaantallen en de baduren moeten in evenwicht zijn.
b. Vaststelling contributie en badgeld
De nieuwe tarieven zijn op de website gepubliceerd. De contributie is verhoogd met het
percentage dat de KNZB heeft verhoogd. Het badgeld is niet verhoogd, behalve bij Opleidingen
waar het tarief gelijk is getrokken met de minioren. Hierdoor kan de badhuur worden gedekt.
De aanwezigen geven aan dat er bij de zwembaden voldoende communicatiemateriaal moet
zijn om kinderen na het behalen van B of C diploma te overtuigen naar Aquapoldro te gaan. De
term ‘Opleidingen’ zou gewijzigd kunnen worden in ‘Zwemvaardigheid’ om de positie als
ondersteunend voor Zwemmen en Polo te onderstrepen. Riet van den Brand geeft aan dat per
2017 de vereniging geen C-diploma meer mag aanbieden, tenzij we een licentie hebben (en die
is duur). Martin Laan merkt op dat het onderdeel snorkelen best uitgebreid kan worden.
Er zijn geen vragen over en de vergadering stelt de tarieven conform vast.
c. Vaststelling begroting
Met de aanname van de nieuwe tarieven stelt de vergadering de begroting 2016 vast conform
het voorstel.
d. Benoeming nieuwe kascommissie
De zittende leden in de commissie zijn nog niet aftredend. Volgend jaar zijn er twee leden
aftredend (Johan Panjer en Herbert van den Brand). In de vergadering zijn er nog geen nieuwe
commissieleden en het bestuur zal een oproep doen voor 2017 zodat nieuwe leden zich
kunnen inwerken.
9. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup”
Henk Groeneveld krijgt het woord en reikt namens het bestuur de wisseltrofee uit aan Triathlonner
Bert van der Zwan. Het is een oevreprijs want al vanaf 1981 is hij actief (gestart indertijd bij AZC) als 5-
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kamper die niet kon zwemmen. De trofee met naamschildje en een mooi boeket sieren een jaar (voor
de bloemen een dag of tien) de woning van de familie van der Zwan.
10. Rondvraag
Ineke Nicolai wil graag samenwerken bij de Sinterklaasviering, Bianca Laan geeft aan dat de
jeugdcommissies van zwemmen en polo al bezig zijn met samenwerking. De contacten zijn goed.
Steven van der Weij vraagt naar evacuatieplannen. Die zijn er en worden (zeker in Malkander) met
elkaar geoefend. Zoals gezegd, de vereniging maakt zich in 2016 sterk voor de sociale en fysieke
veiligheid in en rond het bad.
Martin Laan stelt zich voor als webbeheerder en serverbeheerder. Hij is bezig met een ander platform
voor website en server waardoor het beheer eenvoudiger en ook goedkoper wordt. Hij vraagt de
medewerking van de webmasters hiervoor en wil binnenkort met hen de ideeën en mogelijkheden
bespreken zodat het gezamenlijk kan worden uitgewerkt.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 22 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Wij
bedanken de voorzitter met een boeket en een kort afscheidswoord.
Na afloop kunnen we nog even blijven en onder het genot van een drankje ervaringen uitwisselen.
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Bijlage 1
Aanwezig
Dagelijks bestuur
Evert-Jan Helmsing
Ton Gloudemans
Ester Buiting

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Bestuur
Irene Wenang
Ron ter Smitten
Henk Groeneveld

Zwemmen
Waterpolo
Triathlon

Leden
Ina Gloudemans-Pospiech
Hinke van Wezep
Steven van der Weij
Carla Hulleman
Herman Aalberts
Johan Panjer
Riet van de Brand
Margareth Simons
Hans Simons
André van de Berg
Leonie van Rees
Martin Laan
Bianca Laan
Mireille Bullens
Annelies van Hunen
Martin Koopman
Wijnand van Luttikhuizen
Remon de Vos
Esther Gjaltema
Bert van der Zwan
Patricia van der Zwan
Ineke Nicolai
John Rave
Wilbert Pannekoek
Maryl Biemans
Jeroen Hagen
Helen Vrielink
Harold Vrielink
Afwezig en afgemeld
Maarten Bouter
Ab Kok
Gerald Heethaar
Janet van Emous
Angélique Rotteveel
Caroline Kleverwal

Waterpolo – Zwemmen
Triathlon
Zwemmen
Ledenadministratie
Triathlon
Zwemmen – Triathlon
Zwemmen (opleidingen)
Waterpolo – Triathlon
Triathlon
Triathlon
Zwemmen
Website en server
Waterpolo
Waterpolo
Zwemmen
Triathlon
Zwemmen
Zwemmen
Waterpolo
Triathlon
Triathlon
Zwemmen
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon

8-3-16
10-3-16
14-3-16
17-3-16
17-3-16
17-3-16

Truus Boogaard
Familie van Blommestein
Esther te Raa
Bianca Sangers
Rolinda Dijkhof

9-3-16
10-3-16
14-3-16
17-3-16
17-3-16

5 van 5

