
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 april 2017 

Aanwezig: Gerard Eghuizen, David van Wier en Diana Bergsma (bestuur) en 22 leden 

1. Opening  

Interim-voorzitter Gerard opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Mededelingen 

Er is bericht van verhindering ontvangen van Marja Waterlander, Wilma ter Haar, Marten 

Meijer en Janke Althuisius. De voorzitter deelt verder mee, dat na 17 jaar de boekhouding te 

hebben gedaan voor HZ&PC Homme de Jong zal stoppen met zijn werkzaamheden. Homme 

kon vanavond helaas niet aanwezig zijn, maar wordt vanaf deze plaats hartelijk bedankt voor 

het vele werk. Het is een hele klus geweest om iemand te vinden die de taken zal 

overnemen, maar het is toch gelukt: het wordt Anja Beerends. Het bestuur heeft besloten 

om Homme te benoemen tot lid van verdienste. Er zal op een nader moment nog passend 

afscheid worden genomen van Homme.  

4. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2016 

Karin Heinsius wil in de notulen van de vergadering van 16 april 2016 graag opgenomen 

willen hebben dat zij heeft gevraagd dat voortaan cursussen niveau 2 breed worden 

gecommuniceerd binnen de vereniging. De notulen worden als zodanig gewijzigd en zullen 

opnieuw worden gepubliceerd op de site. 

De voorzitter deelt mede, dat de contributie-inning nog steeds één maand achterloopt (er 

worden nog steeds achteraf geïnd) door een foutieve inning in mei 2015. Een en ander zal 

nog dit jaar worden gecorrigeerd. 

5. Financieel 

 Financieel overzicht/vaststelling jaarrekening 2015: De penningmeester licht de 

gepresenteerde cijfers toe. Onder de streep houden we € 128,00 over; een enorme 

verbetering ten opzichte van het vorige boekjaar. Er zijn het afgelopen jaar drie 

evenementen georganiseerd, de provinciale zwemkampioenschappen, de Nederlandse 

Masterskampioenschappen en de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 

Synchroonzwemmen. De overschotten op deze kampioenschappen komen ten gunste 

aan de bestemmingsreserves van betrokken afdelingen.  

 Kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie: de kascommissie bestond dit jaar 

uit Johan Veenstra en Marten Meijer. Johan Veenstra doet verslag van de bevindingen en 

heeft samen met Marten geen onregelmatigheden ontdekt. Hij stelt de vergadering voor 

het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. Annet Heeringa 

neemt de plaats in van Johan Veenstra, die na twee jaar moet aftreden. Johan wordt 

bedankt voor zijn werkzaamheden 

 Vaststelling contributie 2016: het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen voor 

dit jaar. De contributie is wel per 1 januari, conform de afspraken geïndexeerd en de 

bedragen zijn vervolgens afgerond op 0 of 5 cent. 



 Vaststelling begroting 2016: de begroting wordt gepresenteerd en toegelicht. De 

begroting sluit met een klein overschot van € 250,00. Natasja van der Velde vraagt wat 

de kosten van de NK ’s zijn. Geantwoord wordt dat dat hoofdzakelijk kosten voor 

verblijfskosten van trainers zijn. Anja Beerends vraagt waarom de kosten en de 

inkomsten van wedstrijden (wedstrijdzwemmen) hetzelfde zijn. Gerard antwoord dat er 

vanuit wordt gegaan dat wedstrijden budgettair neutraal verlopen. Diana Bergsma geeft 

nog aan dat de financiële situatie van wedstrijdzwemmen aanmerkelijk is verbeterd ten 

opzichte van vorig jaar, maar nog meer ten opzichte van het jaar 2014, toen nog rekening 

werd gehouden met een tekort van rond de € 14.000,00. Lambertus Sikkes en Miranda 

Mud dringen er bij het bestuur op aan een splitsing aan te brengen in de begroting 

tussen revalidatiezwemmen en parazwemmen. Naar hun mening zijn groepen met een 

totaal verschillend doel. Om de kosten van vooral parazwemmen transparant te maken is 

een splitsing wenselijk. Het bestuur zal de suggestie meenemen en er op terug komen. 

Niels Kuil vraagt of in de begroting gerekend is met de huidige badwatertarieven. Het 

bestuur antwoordt dat dat inderdaad het geval is. Met betrekking tot de badhuur wordt 

wel opgemerkt dat op het contract met sportstad aan het eind van dit seizoen is 

beëindigd en dat er dus een nieuw contract moet worden afgesloten. Het bestuur koerst 

vooralsnog af op een zelfde contract (periode over 5 jaar) en tegen dezelfde 

voorwaarden. Dat voorstel ligt nu bij Sportstad. Hierop is nog niet gereageerd. De 

begroting wordt vervolgens door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Mededelingen bestuur 

 Project Meer Vrijwilligers in Korte Tijd. Alieke Bregman ligt het project toe, dat club 

breed is ingezet.  

 Diana deelt mede, dat na een intensief traject de zwem, masters en 

synchroonzwemafdeling nieuwe clubkleding krijgt. Uiteindelijk is gekozen voor Sport 

Emotion. Inmiddels is er al passessie geweest. Kleding kan in de toekomst via de site 

worden besteld. HZ&PC heeft op deze manier geen voorraad meer en loopt derhalve 

financieel geen risico meer. 

 Invoering VOG’s. HZ&PC zal in het kader voor “veilig sportklimaat” van iedere trainer een 

VOG opvragen. Nu HZ&PC voldoet aan alle voorwaarden kunnen deze VOG’s gratis 

worden aangevraagd 

 85 jarig bestaan HZ&PC: het bestuur wil op een bescheiden wijze aandacht besteden aan 

het 85 jarig bestaan van HZ&PC. Zij roept afdeling op iets in dit kader te organiseren. Een 

mooi voorbeeld is natuurlijk de inmiddels georganiseerde nachtmarathon.  

 

7. Rondvraag 

Laura Fransen deelt mede, dat op 12 mei weer de jaarlijkse polo-dag wordt georganiseerd die 

openstaat voor alle leden van HZ&PC. Zij roept ook niet waterpoloënde leden op om mee te 

doen aan dit leuke toernooi. Een aankondiging van de jaarlijkse polodag zal worden 

publiceert op de site van HZ&PC. 

8. Sluiting 

 



 

 

 

 

 

 


