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Algemene voorjaars-ledenvergadering 
van 

Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet Barracuda, 
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, 

 
welke vergadering is gehouden op woensdag 21 maart 2007 in “Het Kruispunt”, gevestigd te 
Nieuwerkerk aan den IJssel, Middenmolensingel 12-14. 
 
Aanwezig:  bestuursleden Rick Breeuwer, Leo Goedegebuure, Stefan Roeloffs, 

Rob van Doorn, Erik van Leeuwen, Chris Hagebeek, Cock Vroegop; 
5 leden en Joyce Houweling (notuliste). 

Afwezig  
(met kennisgeving): 1 lid. 
 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
 
1. Opening 

Rick Breeuwer, als ad interim voorzitter, opent om 20.00 uur de vergadering en heet een 
ieder hartelijk welkom. Er is zelfs een compliment aan de aanwezigen die toch de moeite 
en tijd hebben genomen om deze vergadering bij te wonen. 

 
2. Vaststelling agenda  
 Er zijn geen aanvullingen en/of wijzigingen in de agenda. 
 
3. Vaststelling notulen vorige vergadering, de dato 1 november 2006  

Verenigingsfeest: 
Er wordt nagedacht op welke wijze het verenigingsfeest zal worden vorm gegeven. De 
penningmeester heeft een bepaald bedrag gereserveerd, doch dit bedrag is eveneens 
afhankelijk van de inkomsten. Een exact bedrag kan thans nog niet worden vastgesteld. 
 
Website: 
De notulen van de algemene ledenvergaderingen en de commissievergaderingen zijn nog 
niet op de website geplaatst. 
 
Subsidie 
De subsidie-bijdrage van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel is gehonoreerd. 
 
Geldelijke bijdrage voor wedstrijden 
Chris Hagebeek zal een stuk in het clubblad en/of op de website plaatsen over de al maar 
hoger wordende eigen bijdragen (voor voornamelijk limietwedstrijden). 
 
Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie is bij de leden goed in de smaak gevallen. 
 

4. Een nieuwe voorzitter 
Dit punt komt later in de vergadering aan de orde. 
 

5. Jaarverslag secretaris 2006 
Het jaarverslag is aan de aanwezige (bestuurs)leden overhandigd en Leo geeft een korte 
toelichting op een aantal zaken, te weten: 
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Bestuursmutaties: 
Per 1 januari 2007 zullen Rick Breeuwer en Leo Goedegebuure aftreden als voorzitter 
respectievelijk secretaris; zowel Rick als Leo stelt zich niet herkiesbaar. 
Per 1 januari 2007 kunnen Erik van Leeuwen en Rob van Doorn aftreden als 
bestuursleden. Zowel Erik als Rob stelt zich herkiesbaar en worden beiden weer benoemd 
voor hun huidige functie binnen het bestuur.  
 
Algemene ledenvergaderingen 
De opkomst bij een algemene ledenvergadering is over het algemeen betreurenswaardig te 
noemen. Enkele leden komen slechts naar een algemene ledenvergadering. Echter in de 
statuten van de vereniging is bepaald dat het bestuur verplicht is twee maal per jaar een 
dergelijke vergadering te houden. 
 
Commissies 
Het bestuur wordt door diverse commissies ondersteund, zoals de zwem-, polo-, sponsor- 
en communicatiecommissie, de redactie van het clubblad en diverse sub commissies en 
werkgroepen. De leden van deze commissies zijn actief bij de organisatie en uitvoering 
van wedstrijden, evenementen, clubblad en sponsoring. 
Een zorgpunt van het bestuur is wel om voldoende vrijwilligers bereid te vinden en te 
behouden voor het organiseren van diverse activiteiten. 
 
Ledenbestand 
Het ledenbestand van de vereniging is ten opzichte van het voorgaande jaar iets 
teruggelopen. Per 1 januari 2007 telde de vereniging totaal 239 leden. 
 

6. Jaarverslag sponsorcommissie 2006 
Cock licht het jaarverslag toe en meldt onder andere dat het jaar 2006 in het teken heeft 
gestaan van verandering. Denk met name aan de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van 
de vereniging. En niet te vergeten de nieuwe kledinglijn. De kledinglijn dient nog wel 
verder uitgebreid te worden onder de leden. Er zijn een aantal leden die de nieuwe 
kledinglijn reeds hebben aangeschaft. 
Voorts is het clubblad de laatste jaren goed verzorgd door Yvonne van Krimpen, Alysia 
en Miranda van Horik. In verband met wijziging van de privé-omstandigheden van 
bovengenoemde personen is de redactie van het clubblad thans onderbemand en wordt 
naar opvolging gezocht. 
Verder is de website sedert enige tijd operationeel en er wordt door de leden veel gebruik 
van gemaakt, doch dient de website nog verder uitgebreid te worden. Swimtrack is een 
goede aanvulling op de website. 
Voor de polo-afdeling wordt de website nog niet veel gebruikt. 
 

7. Financieel jaarverslag 2006 
De penningmeester meldt dat het jaar 2006 met een positief resultaat is afgesloten. 
Ondanks het positieve resultaat gaat de vereniging een onzekere toekomst tegemoet 
aangezien nog niet bekend is of het sponsorcontract met de hoofdsponsor Van Vliet 
Autobedrijven blijft gehandhaafd. 
Voor het in 2010 te houden verenigingsfeest heeft de penningmeester een bepaald bedrag 
gereserveerd. 
Met de debiteurenpositie is het over het algemeen goed gesteld. 
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8. Jaarverslag financiële commissie 

In de financiële commissie hebben de heer Léon de Zwart en mevrouw Astrid Petri-Ooms 
zitting. Deze kascontrolecommissie is tevreden over het handelen van de penningmeester. 
De penningmeester wordt bij deze décharge verleend door de aanwezige leden. 
De opvolger van de Léon de Zwart in de kascontrolecommissie is mevrouw Geerdien 
Meerwaldt. Het bestuur bedankt Geerdien voor deze geste. 
 

9. Begroting 2008 
De begroting voor het jaar 2008 wordt aan de aanwezige leden overhandigd. 
Deze begroting dient vóór 1 april 2007 bij de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel 
ingediend te zijn in verband met de subsidie-aanvraag. Volgens Stefan is de subsidie-
aanvraag goed onderbouwd.. De begroting wordt goedgekeurd in deze algemene 
ledenvergadering. 
In de algemene ledenvergadering, te houden in het najaar van 2007, zal een nieuw 
contributie-voorstel voor het jaar 2008 worden gedaan. 

 
10. Bestuursverkiezing 

Hetgeen in de algemene ledenvergadering van 1 november 2006 is vastgesteld, zal in deze 
vergadering worden bekrachtigd. 
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen: 
Voorzitter:     vacant 
1e secretaris:    vacant 
2e secretaris:    vacant 
Penningmeester:    Stefan Roeloffs 
Algemeen bestuurslid:   Leo Goedegebuure 
Alg. bestuurslid en ledensecretaris: Rob van Doorn 
Vertegenwoordiger zwemcommissie: Chris Hagebeek 
Vertegenwoordiger polocommissie: Erik van Leeuwen 
Vertegenwoordiger sponsorcommissie: Cock Vroegop 
 
Het bestaansrecht van de vereniging staat op de helling indien er geen voorzitter, 
secretaris en/of penningmeester is benoemd. 
Rick Breeuwer stelt voor om een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen te roepen, 
hetgeen accoord wordt bevonden. 
Zowel een aantal aanwezige leden als de trainers zullen mensen benaderen om een 
eventuele bestuursfunctie te vervullen. 

 
11. Algemene zaken 

Door het bestuur worden goede contacten onderhouden met de gemeente Nieuwerkerk aan 
den IJssel, met name met de wethouder van sport, de heer J. Verbeek. 
Gesproken wordt met name over de toekomst van het Polderbad. Wordt er nog 
geïnvesteerd in het huidige Polderbad of wordt een nieuw zwembad gerealiseerd in de 
nieuw te ontwikkelen Zuidplaspolder. 
 

12. Rondvraag  
Heidi   namens Yvonne van Krimpen vraagt Heidi op er al een opvolger  

bekend is om de redactie van de Waterspetters over te nemen. 
Chris antwoordt dat de bestuursinvulling eerste prioriteit heeft,  
doch de redactie van het clubblad heeft eveneens de aandacht  
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van het bestuur. Thans nog geen opvolger bekend. 
Tevens vraagt Heidi hoe de stand van zaken is met betrekking  
tot de bestelde trainingspakken. Geadviseerd wordt om de leden  
die een bestelling hebben geplaatst, contact op dienen te nemen  
met Cock Vroegop over de stand van zaken. 

Geerdien:   Geerdien complimenteert de hoofdtrainers, Walter en Simon,  
hoe zij technieken bijbrengen aan kinderen die niet in de A- 
selectie zwemmen. 

Simon:   Simon zou graag willen weten wat het bestuur verwacht van de  
trainers. Naar welk zwemniveau wil de vereniging toe? 

Erik van Leeuwen: Erik vraagt zich af – indien geen voorzitter wordt benoemd –  
hoe het bestuur tegenover betaalde vrijwilligers staat (eventueel  
in de rol van voorzitter). Dit punt wordt meegenomen in de 
volgende algemene ledenvergadering. 

Leo:   Leo vraagt aan Rick of hij bereid is de eerstvolgende algemene  
ledenvergadering bij te wonen in de rol van procesbegeleider.  
Rick is hiertoe bereid. 

Stefan:   De waterpolo is beperkt voor wat betreft het aantal jeugdleden.  
Eveneens zijn er problemen met het aantal scheidsrechters. 
Stefan en Erik (van Leeuwen) zijn van plan om eventueel te  
gaan samenwerken met de jeugdteams van Orca. Binnenkort  
worden hier gesprekken over gevoerd. Een ‘startgemeenschap’  
heeft gevolgen voor de leden, doch een ‘startgemeenschap’ kan  
worden aangegaan voor een deel van de waterpolo-afdeling. 
Stefan en Erik (van Leeuwen) vragen of zij toestemming hebben  
van de leden. 

 
Ten tijde van het houden van deze vergadering heeft Erik Smits een presentatie gehouden 
over de zwemsport versus de schaatssport. Hieruit kwamen een aantal punten naar voren, 
te weten: 
- hoogte contributiebedrag; 
- aanschaf sportbenodigdheden (zwemkleding en dergelijke); 
- aantal uren training; alsmede 
- reisafstand naar de sportaccommodatie. 
Rick bedankt Erik Smits voor zijn presentatie. 

 
13. Sluiting 

Rick sluit om 22.30 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor zijn/haar 
aanwezigheid en wenst een ieder wel thuis. 


