
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2015 

Gewijzigde notulen n.a.v. opmerkingen bij agendapunt 11, gemaakt tijdens de ALV van 7 april 2016. 

Aanwezig: 

31 leden en het bestuur, bestaande uit Gerard Eghuizen, Diana Bergsma en David van Wier. 

 

1. Opening 

De voorzitter (a.i.) Gerard Eghuizen opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van Marja Waterlander en Janke Althuisius. De voorzitter 

deelt mede, dat Janke een aantal taken wil gaan afstoten en roept de aanwezigen op om de 

taken die zij gaat afstoten over te nemen. 

4. Vaststellen notulen van de algemene bijzondere ledenververgadering van 19 november 

2014 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld 

5. Bestuursverkiezing 

De voorzitter deelt mede, dat de penningmeester, Henk Jan van der Werf in februari zijn 

functie heeft neergelegd om persoonlijke redenen. Op dit moment vervult Gerard de functie 

van voorzitter, maar hij ambieert deze functie niet. Hij de functie van penningmeester op zich 

nemen. Voor de vacante functies (portefeuille waterpolo, portefeuille synchroonzwemmen, 

de functie voorzitter en die van secretaris) hebben zich tot nu toe geen kandidaten gemeld. De 

situatie is nijpend. Alieke Bregman vraagt of er een functiebeschrijving aanwezig is voor de 

vacante functies en vraagt wat de belasting (in tijd) van de functies is.  Geantwoord wordt dat 

de functies niet echt zijn beschreven, maar dat de tijdsbelasting relatief laag is, aangezien de 

onderliggende commissies over het algemeen het meeste werk verzetten. Alieke vraagt verder 

hoe het bestuur er in staat om mensen verplichten een taak op zich te nemen. Het bestuur 

heeft hierover nog geen standpunt ingenomen, maar zal de suggestie meenemen. Miranda 

Mud komt met de opmerking dat Sport Fryslân cursussen organiseert “hoe vrijwilligers te 

werven”.  Deze mogelijkheid zal het bestuur onderzoeken. Vanessa Olde Agterhuis merkt op 

dat zij door de vorige TC is benaderd om sponsoren te zoeken. Zij heeft enkele sponsoren 

gevonden, maar de tegenprestatie richting de sponsoren is nog niet uitgevoerd. Dat werkt 

frustrerend, ook als je vrijwilliger bent. Het bestuur zegt toe, in samenspraak met de nieuwe 

tc wedstrijdzwemmen alsnog aan de tegenprestatie te zullen werken. 

6. Financiën 

Financieel overzicht/vaststelling jaarrekening 2014;  Gerard geeft per post een korte 

toelichting op de cijfers en constateert dat het grote tekort over het afgelopen jaar voor het 

grootste deel is veroorzaakt door de trainerskosten die de begroting ruim zijn overschreden. 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat “de eigen bijdrage zwemmers” zijn: antwoord: dat 



zijn de inleggelden van zwemmers bij zwemwedstrijden. Niels Kuil vraagt welke materialen 

worden afgeschreven: het betreft in dit geval laptops, een deel van de nieuwe startblokken en 

de elektronische tijdwaarneming.  Staande de vergadering wordt de balans over 2014 

uitgereikt, die abusievelijk niet is meegestuurd met de stukken. Het eigen vermogen is gedaald 

tot ongeveer € 41.000,00. Gerard constateert dat de vereniging op zich financieel gezond is, 

maar dat het tempo waarop de laatste twee jaren wordt ingeteerd op dit vermogen niet zo 

verder kan gaan en consequenties heeft voor de contributie. Marten Meijer vraagt naar een 

post op de balans betreffende een bijdrage aan de waterpolo en vraagt naar de positie van het 

waterpolo ten opzichte van HZ&PC en de financiële verhoudingen. Gerard antwoord dat de 

bijdrage aan de waterpolo een verrekening is die elk jaar plaatsvind. De startgemeenschap 

werkt met een sluitende begroting; de vereniging loopt derhalve in principe geen financieel 

risico; wel zal het bestuur de komende tijd kijken naar de onderlinge verhoudingen. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Peter Huisman en Johan Veenstra brengt het volgende verslag 

uit: 

- We hebben niet gesproken met de penningmeester; deze was niet meer aanwezig als 
penningmeester. 

- Verwerkingen van ontvangsten en uitgaven zijn juist verricht door Homme de Jong. 

- De stukken zijn samengesteld door Gerard Eghuizen en Homme de Jong, daarbij is   
niet  gebleken dat er misstanden zouden zijn 
 
- De stukken zijn niet in overeenstemming met de begrotingen zoals ze zijn 
gepresenteerd op de voorjaars-  en najaarsvergadering 2014. 
 
- De beoogde meeropbrengst sponsorgelden en besparing op trainingskosten is niet 
uitgevoerd en daar heeft de voormalige penningmeester onvoldoende aan gedaan. 
 
- De kascontrolecommissie geeft de vergadering in overweging het bestuur decharge 
te verlenen voor de geboekte bedragen, maar niet voor het uitgevoerde beleid zoals 
afgesproken op de voor- en najaarsvergadering 2014. 
 
- Het is een hels karwei geweest voor Gerard en Homme om de stukken klaar te maken 
in een korte periode,  zoals ze nu op tafel liggen. 
 
Daarvoor verdienen ze van de vereniging en deze vergadering alle lof. 
Het bestuur wordt vervolgens door de vergadering decharge verleend. De nieuwe 

kascommissie zal bestaan uit Johan Veenstra en Marten Meijer. (Peter Huisman wordt bedankt 

als kascommissielid en treedt af) 

7. Wijziging contributietarieven 

Het bestuur stelt voor alle contributietarieven met tussen de 3% en 5% te verhogen en die van 

het wedstrijdzwemmen met een hoger percentage. Johan Veenstra merkt op dat de 

gelijksschakeling van de contributie van de fitgroepen en de trimgroepen (een item uit de 

vorige ALV) nu is gerealiseerd met deze contributiewijziging. Constateert verder dat de 



verhoging voor gastleden fors is vraagt vanaf welk contributietarief de eerstvolgende 

indexering plaatsvind. Gerard antwoord dat de eerstvolgende indexering wordt berekend van 

het op dat moment (1 januari 2016) geldende contributietarief. De vergadering stemt zonder 

stemming in met de voorgestelde nieuwe tarieven. Ook stemt de vergadering in met afronden 

van bedragen na indexering op 0 en 5 cent naar boven.  

8. Begroting 2015 

Gerard vertelt eerst iets over de totstandkoming van de begroting. Deze is samengesteld uit 

de begrotingen van de afdelingen. Vervolgens wordt de begroting per post toegelicht door 

Gerard. Met betrekking tot de uitgaven vraagt Johan Veenstra zich af in hoeverre de geraamde 

trainingskosten realistisch zijn. We moeten niet weer in dezelfde situatie belanden als in 2014, 

toen de trainingskosten aanzienlijk meer bleken te zijn dan de begroting aangaf. Geantwoord 

wordt dat de kosten van trainers inzichtelijk zijn gemaakt door contracten, zodat we niet voor 

verassingen komen te staan. Bovendien worden de kosten per kwartaal gemonitord en zal 

indien noodzakelijk zeker worden bijgestuurd. De begroting wordt verder zonder opmerkingen 

vastgesteld. 

9. Goedkeuring op 0 of 5 cent naar boven afgerond na indexatie 

Is in bij het vorige agendapunt al afgehandeld 

10. Mededeling bestuur 

a. Inhalen contributierun. Op dit moment wordt de contributie achteraf geïnd. Volgens de 

statuten is dat niet correct. Het bestuur stelt voor de contributie voortaan in de maand 

voorafgaande aan de maand waarover de contributie is verschuldigd te innen. Een en 

ander betekent derhalve dat in één maand er twee keer een contributie zal worden geïnd 

om dit te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt deze extra inning in mei te laten 

plaatsvinden. Johan Veenstra dringt aan om een goede communicatie. Her bestuur zegt 

toe alle communicatiemiddelen die voorhanden zijn te zullen gebruiken om een en ander 

bekend te maken.  Op de vraag of het mogelijk is voor deze keer om twee keer per maand 

te incasseren antwoord het bestuur die mogelijkheid te onderzoeken.  

b. Nieuwe website: Het bestuur is zich op dit moment aan het oriënteren voor een nieuwe 

website en de hosting van de site. De huidige site is aan vernieuwing toe en de hosting 

kost op dit  moment op jaarbasis bijna € 1000,00. Niels Kuil doet de suggestie om met de 

SGHA te praten bij wie zij de site hosten. Het bestuur zal de suggestie meenemen. 

 

11. Rondvraag 

Niels Kuil vraagt wie het aanspreekpunt binnen het bestuur is voor waterpolo. Gerard 

antwoord dat er eigenlijk wordt gezocht naar een waterpoloër binnen het bestuur, dat is er 

direct een aanspreekpunt. Niels zal in “eigen” geledingen een poging doen iemand te zoeken. 

Karin Heinsius vraagt hoe zij te weten kan komen dat er een cursus niveau 2 wordt 

georganiseerd in “eigen” huis en als de cursus wordt gehouden, waarom deze niet algemeen 

bekend is geworden binnen HZ&PC. Gerard antwoord dat kandidaten voor de cursus zijn 

benaderd op vragen van hem aan Marja.  

Toevoeging aan de notulen, n.a.v. opmerkingen in gemaakt tijdens de ALV van 7 april 2016: 



Zij vraag nadrukkelijk dat als er een cursus niveau 2 wordt georganiseerd, en dat een en ander 

breed wordt gecommuniceerd binnen de vereniging. 

Johan Veenstra vraagt of het mogelijk is om tijdig een najaarsvergadering te beleggen om 

tussentijds verslag te doen van de financiële toestand van de vereniging. Het bestuur zal dit 

meenemen en tijdig  een datum bekend maken. 

Alieke Bregman mist het “verenigingsgevoel” en wat gebeurt er in ander afdelingen. We zijn 

één vereniging, maar stralen dat niet uit. Doet de suggestie dat afdelingen met elkaar 

samenwerken en vertellen (via jaarverslagen) wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Gerard de vergadering en nodigt iedereen uit voor een 

borrel in het sportstadcafé. 
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