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UITNODIGING en AGENDA 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) van 
Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT, die gehouden wordt op woensdag 10 juli 2019, 
aanvang 19.30 uur in het clubhuis van de vereniging in zwembad Kerkpolder. 

 
 
AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststelling agenda 

4. Verslag ALV 17 april 2019  

5. Aanvulling op het verslag van de sponsorcommissie 

6. Verslag van de DenkTank sessies 

7. Behandeling van de gewijzigde begroting over 2019 en 2020 * 

8. Behandeling van de voorstel tot aanpassing van de contributie * 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

De agenda, het verslag van de vorige ALV (van 17 april 2019) zijn vanaf 26 juli 2019 op de 
website van de vereniging te bekijken. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage bij de bar 
in het clubhuis.  

 

* De financiële stukken (jaarrekening 2018, begroting 2019 en 2020, contributievoorstel) zijn 
vanaf 26 juni 2019 op te vragen bij de penningmeester (via de mail met-functie op 
www.d-elft.nl/algemeen/mail-met)  

3 

 

 



Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
(ALV) d’ELFT 17 april 2019 - concept 
 
Aanwezig namens het bestuur: Ralph Westenberg (voorzitter), Jurrien de Knecht 
(secretaris, notulist), Cathy Wolbers (penningmeester), Suzanne Eekhout (leszwemmen), 
Victor den Heijer (wedstrijdzwemmen), Kirsten van den Berg (waterpolo) 
 
Aanwezig vanuit de leden:Gabi van Eijk, Angelique Rozema-Dekker, Jeanne Verroen, Elly 
Wilhelm, Ellen Dijkshoorn, Vivian Vrolijk, Guus Grit, Judith Rozenburg, Jelle van der Laan, 
Systke van der Laan, Paul J. van Berkel, Maaijke van der Loon, Tom Maassen, Rene 
Verbaan, Rick Massar, Lodewijk van den End, Niek ter Heijden, Berno Janssen, Ron 
Bakhuis, Niek Nieuwenbroek, Yency Rodenburg, Richard Rozema, Bibiana Rodenburg,  
Marjolein van Loenhout, Geertje van Mierlo, Dori van Rosmalen, Arienne de Muynck, Petra 
de Vreede-Wassenaar. 
 
 

1. Opening 

Ralph opent de vergadering om 19:40 

2. Mededelingen 

Presentielijst graag invullen 

3. Vaststelling agenda 

4. Verslag ALV 18 april 2018  

 

Punten van Arienne de Muynck: 

● Sponsorkliks? Is er al wat mee gebeurd? Antwoord nog niet, wordt opgepakt 
in overleg met de Sponsorcommissie 

● Wordt er gewerkt aan de structurele vergoeding waterpolotrainer. Kirsten van 
der Beek. Nog geen oplossing voor, wordt zeker meegenomen 

● Suggesties voor inkomsten? Guus: sponsoring is niet de ideale manier om 
structurele inkomsten voor de club te krijgen. Door het bestuur is dit niet 
verder opgepakt. 

 

5. Jaarverslag van de vereniging over het jaar 2018, met daarin de verslagen van: 

a. Secretaris 
Geen vragen 
 

b. Communicatie en media 
Geen vragen 

 
c. Ledenadministratie 

Kleine aanpassing: 2017 moet 2018 zijn 
 

d. Commissie zwemles 
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Hoeveel kinderen per badje? Streven is 8. Meer kinderen per badje betekent 
ook meer kader. Helft van het bad? Diverse opties komen voorbij, waarin de 
leden meedenken. Yency merkt op dat de doorstroming naar het 
Sterzwemmen misschien meevalt. Coby geeft aan dat er dan veel bij 
sterrenplan afhaken. 

 
e. Commissie sterrenplan 

Maaike: Meer dan 50 leden, ook internationale leden. Sterrenplan op deze 
manier wordt alleen door d’ELFT gegeven. 

 
f. Waterpolocommissie 

Gaat goed. Vier teams kampioen, geen degradaties. Aanmelding van jeugd is 
goed, anderhalf jeugdteam meer dan vorig jaar. 
Vraag waar komt de jeugd vandaan? Vriendjes, sterzwemmen, bekendheid 
door minipolo toernooitjes. 
 
Waterpolovisiecommissie 
Goed op weg om de visie uit te werken. Binnenkort meer hierover op de 
website te vinden. 

 
g. Zwemcommissie 

Helaas gedegradeerd. Komt door het opheffen van de startgemeenschap met 
Albion. Hiermee was d’ELFT net te licht voor de B-klasse.  
Maar de uitgangspunten zijn positief zowel in de breedte als in niveau. Ook 
positief zijn het aantal nieuwe trainers die aan het bad staan, veelal ouders van 
zwemmende kinderen. Daarnaast zijn er diverse nieuwe officials bijgekomen. 
Is het nodig om het HR aan te passen voor het aanwijzen van vrijwilligers? In 
de discussie wordt dit toegelicht, zie ook bij de behandeling van punt 8. 

 
h. Barcommissie 

Afsluiten blijft een probleem. Dit zijn kosten die te vermijden zijn. Hiervoor 
wordt extra aandacht voor gevraagd. De suggestie van automatisch 
inschakelen zal verder onderzocht worden. 

 
i. Trimzwemmen en waterpoloveteranengroep 

Geen vragen 
 

j. Sponsorcommissie 
Guus Grit licht toe. Arienne vraagt om aanvulling van de uitgaven van de 
sponsorcommissie. 

 
6. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het afgelopen 

boekjaar, verslag van de kascommissie * 

Cathy Wolbers, de penningmeester, licht toe. 

Vraag: hoe fair is de verhoging van het badwater. Dit zal door het bestuur worden 
opgenomen met Sportfondsen, de beheerder van het Kerkpolder en 
Weteringlaan zwembad. 
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Vraag: kan het bestuur niet meer samenwerken met de andere verenigingen? Om zo 
een vuist te maken richting Kerkpolder? Het bestuur geeft aan dat hier 
aandacht voor is, ook vanuit de Sectie Zwemmen. 

Rond de inkomsten wordt aangehaald dat gebruikers van andere verenigingen soms 
zelf drank meenemen.  

 

Verslag kascommissie: 

De kascommissie bedankt de penningmeester voor de gedegen boekhouding. 

 

7. Verkiezing van bestuursleden en leden van de beroepschriftencommissie 

a. Ralph Westenberg (voorzitter) treedt af volgens schema en stelt zich opnieuw 
beschikbaar. 

Ralph wordt herkozen 

b. Suzanne Eekhout (zwemles) treedt af volgens schema en stelt zich opnieuw 
beschikbaar. 

Suzanne wordt herkozen 

c. Meg Born stelt zich beschikbaar voor de openstaande functie van 
vertegenwoordiger voor het Sterzwemmen. 

d. Meg wordt geïnstalleerd 

e. Vervallen: Maria Erskine (lid beroepschriftencommissie) treedt af volgens 
schema en stelt zich opnieuw beschikbaar. 

8. Aanpassing Huishoudelijk reglement 

Victor licht de achtergrond toe van de aanpassing. Er is bewust voor gekozen om dit 
niet te laten afkopen, met als achtergrond dat we vanuit de vereniging sportiviteit en 
gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan. 

Het risico dat kinderen stoppen om deze reden wordt klein geacht. 

Met 1 tegenstem wordt het aangenomen. 

Vraag: kan in het jaarverslag hier aandacht worden besteed. Agenda punt van maken 
in de volgende ALV over 2019.  

9. Vaststelling van de jaarlijkse contributies * 

Kan er onderhandeld worden door het bestuur met Kerkpolder over de tarieven van 
het badwater? Ja dit is een mogelijkheid, maar de kans wordt klein geacht, waardoor 
het niet mogelijk is om dit in de begroting op te nemen. 

Zijn er nog andere scenario’s door het bestuur behandeld? Ja, er zijn diverse 
mogelijkheden voorbij gekomen, waarbij het huidige voorstel het meest haalbare is. 

Vraag: over de zes weken sluiting van het zwembad, hoe gaan we dan zwemmen?. 
Dit gaat het bestuur proberen op te lossen via inhuur bij de Waterman. 
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Reclame? Het bestuur en de sponsorcommissie trekken hierin gezamenlijk op. Het 
aantrekken van sponsoren heeft het risico dat de vereniging hier te afhankelijk van 
wordt. 

De suggestie wordt gedaan om een aparte commissie in te stellen om de financiële 
mogelijkheden te onderzoeken. Hierover kan de ALV een besluit nemen. 

De bijdrage voor de flippers voor sterzwemmen kan omhoog. 

De suggestie wordt gedaan om de selectieteams ook training te laten geven aan de 
recreatieve heren. Dit geeft deze waterpoloteams iets terug voor een 
contributieverhoging. 

 

Na de discussie volgt de stemming over de ingebrachte voorstellen: 

Stemming over zwemles voorstellen: 

- 2x per week zwemmen wordt 2x betalen, waarbij het voor nieuwe 
leden direct ingaat en voor leden die al 2x zwemmen ingaat vanaf het 
diplomazwemmen door dat lid. Aangenomen door de vergadering. 

- Diplomageld van EUR 10,- invoeren. Aangenomen door de 
vergadering. 

Stemming over contributie verhoging 

- KNZB startvergunning van EUR 48,- zichtbaar maken in de contributie. 
Het voorstel wordt afgewezen met 24 stemmen tegen, 16 voor en 7 onthoudingen. 

Een commissie rond structurele oplossing ‘Denktank’ zal sowieso worden opgezet. 

Na de stemming is het animo onder de leden gepeild om deel te nemen aan de 
‘Denktank’. Deze is substantieel, waarna besloten wordt om een officiële oproep te 
doen via de website om op korte termijn invulling te geven aan deze commissie. 

 

10. Behandeling van de begroting over 2019 en 2020 * 

De penningmeester licht te cijfers toe. 

Er wordt gevraagd of de verhoging van de badhuur voor de sectieuren van 7% zo 
maar kan. Dit zal het bestuur navragen bij de sectie. 

11. Benoeming kascommissie 

Uit de leden wordt Niek Nieuwenbroek het nieuwe lid van de kascommissie en Guus 
Grit reservelid. 

12. Ingekomen stukken 

Er zijn diverse machtigingen binnengekomen en een aantal E-mails met zienswijzen 
op de verschillende onderwerpen die in de ALV besproken zijn. Naar mening van de 
secretaris zijn de argumenten in deze E-mails ook genoemd in de vergadering. 

13. Rondvraag 

Op de website is een deel van het menu door een naar links uitklappend balkje niet te 
lezen. Dit is eerder in de ALV gemeld, maar nog niet opgelost. Het bestuur heeft hier 
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aandacht aan gegeven, maar het blijkt voor onze webmaster niet mogelijk te zijn dit 
aan te passen. 

14. Sluiting 

Ralph sluit de vergadering om 22:37 

 
 
 

Aanvulling op het verslag van de 
sponsorcommissie 
 

In de laatste ALV werd gevraagd naar aanvullende gegevens van de uitgaven van de 
sponsorcommissie. De sponsorcommissie heeft geld besteed aan de volgende zaken: 

● Clinic Maurice Dentro Waterpolo heren selectie 
● Tactiekborden voor waterpolotrainers 
● Theorieboeken voor waterpolotrainers 
● Inschrijfgeld IJ-toernooi waterpolo heren selectie 
● Inschrijfgeld Goffert Toernooi waterpolo heren recreatief 
● Clinic Iefke van Belkum waterpolo dames selectie 
● Trainerscursus waterpolo 
● 100 strandballen elementair zwemmen 

 
 

 

8 

 

 


