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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van 
Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda 

 
Welke vergadering is gehouden op woensdag 28 oktober 2009 in “De Bron” te Nieuwerkerk aan den 
IJssel. 
 
Aanwezig:  Bestuur: Bestuur: Leo Goedegebuure (algemeen bestuurslid); Stefan 

Roeloffs (penningmeester), Linda de Groot (2e secretaris), Cock 
Vroegop (coördinator sponsor- en communicatiecommissie), Erik van 
Leeuwen (coördinator waterpolocommissie), Rob van Doorn 
(ledensecretaris) en Iris Barendregt (1e secretaris en notuliste);  
Leden: 12 leden. 

Afwezig (met kennisgeving):  - 

 
1 Opening 
Stefan opent om 20:00 de vergadering. Hij zal de vergadering voorzitten. 
 
2 Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld als voorgesteld. 
 
3 Vaststelling notulen ALV 18 maart 2009 
pagina 2: er wordt gevraagd waarom er rekening wordt gehouden met een aanzienlijke verlaging 
van de subsidie in 2012. Stefan geeft aan dat dit het jaar is van het samengaan van de gemeentes 
en dat de subsidie in Moordrecht en Zevenhuizen aanzienlijk lager is. Voor de komende jaren zal de 
subsidie wel ongeveer gelijk blijven, dit is al door de gemeente toegezegd. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
Over de vacatures: er is een brief gestuurd naar de leden met de melding van het nijpende tekort 
aan vrijwilligers. Er is tot op heden één reactie geweest. Dit was de vader van Fenna de Pater. Hij 
zal de eerst komende zwemcommissievergadering bijwonen. Wat precies zijn taak is wordt nog 
bekeken. Stefan doet nogmaals een oproep aan de leden om te zoeken naar mensen die eventueel 
zouden willen helpen. 
 
4 Aftreden van bestuursleden en herkiesbaarstelling (per 01-01-2010) 
 a. Iris Barendregt 
 b. Erik van Leeuwen 
 c. Rob van Doorn 
Alle drie de bestuursleden willen zich herkiesbaar stellen. Daarbij wordt opgemerkt dat Rob het per 
jaar wil bekijken. Na 13 jaar vrijwilligerswerk wil Rob het wat rustiger aan gaan doen, misschien 
wat ondersteunende werkzaamheden, maar niet meer als zodanig lid van het bestuur. 
 
5 Mededelingen: 

a. BHV 

• Er is aangegeven dat de gemeente en het polderbad wat moeten gaan ondernemen t.o.v. de 
BHV. Jan Verbeek heeft onlangs aangegeven dat hij dit wel wil activeren. Er wordt 
aangegeven dat wij als Barracuda betalen voor een badmeester terwijl de badmeester 
alleen schoon maakt. Als vereniging moeten wij ook tijdens de training een BHV aanwezig 
hebben. Er zal voor de trainers van de zondag een BHV cursus geregeld worden. Het gaat om 
5 personen.  

• Er wordt gevraagd naar de poloafdeling. Er wordt verteld dat er een lijst is met mensen die 
een BHV diploma hebben. Er wordt nog wel gezocht naar iemand binnen de vereniging die 
de BHV wil coördineren. 
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• Is er een gezamelijke BHV actie mogelijk, met bijvoorbeeld de andere verenigingen die het 
sportcentrum afhuren? De gemeente zal dit waarschijnlijk oppakken. Linda zal een mailtje 
sturen naar de 5 bhv kandidaten sturen. 

• Er wordt gevraagd of er getekend moet worden door de vereniging bij de training. Dit is zo. 
Er wordt ook gevraagd wie er verantwoordelijk is voor het ontruimingsplan. Zijn dat ook 
niet de badmeesters? Er wordt gevraagd wie er verantwoordelijk is tijdens de training als er 
wat gebeurd. Dit is degene die het bad huurt. Als het alarm afgaat in het zwembad dan gaat 
er niemand uit het zwembad. Dit gebeurt wel vaker. Cock zal dit opnemen met het 
polderbad. Het alarm gaat gemiddeld een keer per maand af, terwijl er niets aan de hand 
is. 

• Er komen ook chloordampen uit de roosters waardoor helemaal niet duidelijk is wanneer er 
echt iets aan de hand is. Deze gebeurtenissen worden ook niet door ons genoteerd tijdens 
de training. Het zal toch meegenomen in het gesprek met het polderbad. 

 
b. Jubileum 27 februari 2010 

• Om 18:00 zal het feest worden opgezet. Om 19:00 zullen genodigden worden ontvangen. Te 
denken valt aan sponsoren, gemeente, kring, verenigingen waarmee we vaak zwemmen. Om 
20:30 zal er een feest zijn voor de leden. De begroting zal nog besproken met het bestuur. 
Het feest zal om 24:00 worden afgelopen. Bonnensysteem, dj, enz. worden nog geregeld. 

• Er wordt gevraagd of oud-zwemmers worden uitgenodigd. Dit zal niet gebeuren gezien de 
capaciteit van het gebouw (90 personen). De vraag is of een capaciteit van 90 mensen wel 
voldoende is. Gevraagd wordt of Niemo leden ook worden uitgenodigd. Er wordt geantwoord 
dat het feest in principe bedoeld is voor Barracuda leden. Hoewel het misschien wel beter is 
voor de integratie met Niemo. Er zijn op dit moment ongeveer 200 leden. Gevraagd wordt 
of Orca ook Barracudaleden uitnodigd. In principe wordt er alleen een vrijwilligersavond 
voor de leden van Orca georganiseerd. Hier worden alleen Orca leden voor uitgenodigd. 
Voor het Orca kamp mogen wel Barracuda leden uitgenodigd en die komen daar ook heen. 

• Gevraagd wordt of het niet in de sporthal kan. Daar mag niet met alcohol gelopen worden. 
De kantine in het zwembad is nog kleiner. Buiten kan eventueel nog een partytent worden 
opgezet met vuurkorven en verwarming buiten.  

• Komt er nog een aandenken? Op de begroting staat een give-away. Er wordt ook nagedacht 
over een jubileumboekje. Misschien kan dit gecombineerd worden met een speciale 
waterspetters-editie. 

• De commissie bevat 4 leden: Martijn, Emiel, Jorrit en Leo 
 

c. Vrijwilligerswerk 

• Gisteravond is er een gesprek geweest bij Fred Bodewes en Leon de Zwart. Zij willen helpen 
met de sponsor- en communicatiecommissie. Er wordt een sponsorgids opgezet. Deze zal 
worden uitgebreid en er zal worden gekeken of de sponsoring uitgebreid kan worden. Of van 
Vliet nog een jaar kan sponsoren is een dun lijntje maar er zal geprobeerd worden om toch 
nog hen als sponsor te houden. De taken van Fred en Leon zullen verder nog worden 
uitgewerkt. Er komt daar nog een vergadering voor. Het belangrijkste is om een document 
op te stellen waarin Barracuda vertelt wat wij kunnen bieden en wat onze prijzen zijn.  

• Ina vraagt naar de sponsoren die nu al sponsoren, aangezien daar niets mee gebeurt. De 
doelstelling is om rond de kerst deze sponsoren te benaderen. Zij worden ook niet 
gefactureerd op dit moment.  

• Als Van Vliet stopt in juni, is het niet handig om al voor januari bij de sponsoren langs te 
gaan gezien de begroting? Het is belangrijker om nu eerst op papier te stellen wat wij 
kunnen bieden. Het is belangrijk om te weten wat we precies willen verkopen aan een 
sponsor. We moeten iets goeds kunnen presenteren en we moeten in staat zijn om de 
sponsorverplichtingen na te komen. 

• Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat er voor de zomervakantie niets is uitgevoerd en 
dat het pas januari wordt. Er wordt opgemerkt dat er achter de schermen wel degelijk wat 
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is gebeurd en dat er voor is gekozen om dat niet te laten merken. Bovendien stond Cock er 
alleen voor. 

• Er zal ook al eerder wat worden gedaan voor de sponsoren voor januari, maar er moeten 
eerst wat afspraken gemaakt worden met betrekking tot de waterspetters, ed. Dit zal eerst 
gedaan worden voordat er naar de sponsoren gegaan wordt. Het punt staat op de actielijst 
en er zal ook actie ondernomen worden, wat ook al een tijd aan de gang is. 

 
6 Begroting 2010 

• In 2009 is de verwachting dat we €114.000 zullen opbrengen. Hiervan is 64.000 euro aan 
contributie. Dit zullen we ook voor 2010 opbrengen. Dit is iets voorzichtig om dat de 
contributie licht zal stijgen. Het subsidiebedrag zal geïndexeerd worden. Sponsoren 
leverden €7700 op. In de begroting voor 2010 zal dat maar €5000 worden i.v.m. het 
wegvallen van Van Vliet. Zo kunnen eventueel meevallers gebruikt worden voor het 
enthousiast maken van zwemmers, het eren van vrijwilligers, ed. 

• De kosten van de KNZB waren ruim 8000 euro. Er zal waarschijnlijk een verhoging van de 
contributie plaats vinden waar rekening mee gehouden is met de verhoging van de kosten 
van de KNZB. I.v.m. de begroting van het polderbad is uitgegaan van een stijging van 3%. Dit 
zal beter uitkomen omdat de gemeente heeft aangegeven dat het badwater niet zal stijgen. 
M.b.t. polo kostenpost van 7000 euro, de verwachting is dat dit zal stijgen tot 7500 euro 
aangezien er maar 1 betaalde trainer is in plaats van 2. Dit zal waarschijnlijk 500 euro 
verschil uitmaken. Met de zwemafdeling is er voor volgend jaar geen verschil.  

• Financiële baten: er is 900 euro aan baten d.m.v. rente. De rente is dit jaar wel verlaagd. 
Er komt daardoor volgend jaar wel een tegenvaller waardoor de verwachte baten ongeveer 
5-600 euro zal zijn. Aan het einde van 2010 zal er waarschijnlijk wel positief worden 
uitgekomen. 

• Contributie:  basis      €252�€256  
automatische incasso, facturen  €265�€268 

• Polotoeslag: deze zullen iets verlaagd worden. Gevraagd wordt of het niet beter is om de 
contributie hetzelfde te houden. Dit zal niet gedaan worden om de contributie tussen Orca 
en barracuda gelijk te trekken. Er wordt ook een verschil gemaakt tussen de verschillende 
herenteams, omdat niet alle teams een betaalde trainer krijgen. 

Heren      €77�€60 
Dames      €47�€35 

• De maximale contributie neemt met 2% toe. 
• Gevraagd wordt naar de voorwaarden van de toeslagen. Deze zullen niet veranderen. Dit is 

gebeurd in overleg met de trainer. Walter geeft aan dat het in verband met het teveel aan 
zwemmers toch wenselijk is om de toeslagen te herzien. Er zal op korte termijn overlegd 
worden met de trainers over de tarieven. Het probleem ligt bij zwemmers die geen toeslag 
willen betalen maar wel de uren op maandag en donderdag zwemmen. Vraag is of de 
trainingsuren niet kunnen worden uitgebreid. Gezegd wordt dat het polderbad wil dat er 
per blokken van drie uur wordt verhuurd. 

• Gevraagd wordt waarom het zwemmen wordt verlaagd terwijl het alleen nodig is voor de 
waterpolo. Dit is voorgesteld om beide afdelingen gelijk te houden. Optie is ook om de 
zwemtoeslag gelijk te houden en iets te geven aan de zwemmers of de vrijwilligers. Hierin 
wordt toegestemd, waardoor de tarieven er als volgt uit gaan zien: 

Pluszwemmen     €47�€47 
Selectie     €62�€62 
Duo toeslag     €62�€62 

•  
• Het nieuwe voorstel is dan ook om de zwemtoeslagen gelijk te houden en met het geld iets 

leuks te doen. Het contributievoorstel wordt zo goedgekeurd. 
 
7 Seizoensverslagen 
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Gevraagd wordt naar de minipolo. Dit is aanwezig bij Niemo en er zijn ongeveer 8 toernooien. Kevin 
Neleman is coördinator ook voor de kring en gaat waarschijnlijk ook helpen bij de KNZB. Er zijn 
verder geen opmerkingen. Dit verslag zal toegevoegd worden bij het jaarverslag. 
Zwemverslag: de zwemafdeling is gedegradeerd naar de b competitie en niet naar de c. Eric Smits is 
in februari afgetreden en Stella was het afmeldpunt. Verder wordt dit verslag ook goedgekeurd. 
 
8 Rondvraag 

• Christian wordt eerst bedankt voor zijn inzet als voorzitter van Barracuda. 
• Kevin: hij wil weten hoe de waterspetters interessant wordt voor de waterpolo. De 

verantwoordelijkheid kun je bijvoorbeeld bij de coaches of aanvoerders leggen, die 
regelmatig stukjes moeten gaan schrijven. Kevin wil graag een mailtje met daarin de 
aankomende deadline. Cock zal daarbij ook contact opnemen met Van Vliet over het juiste 
gebruik van het Niemo logo in de waterspetters. 

• Leon vraagt naar de vrijwilligerslijst. Deze zullen gestuurd worden naar de 
sponsorcommissie. Leon merkt verder op dat een hoofdsponsor als Van Vliet gekoesterd 
moet worden als ook NVO bij een IJsselcup. Daarbij moet ook rekening gehouden worden bij 
krantenartikelen en dergelijke. Om die reden kiest de commissie ervoor om sponsoren te 
laten betalen in plaats van te investeren in nieuwe kleding. Daarbij wordt dan ook rekening 
gehouden dat de hoofdsponsor op de nieuwe kleding moet komen. 

• Rob merkt op dat in het afgelopen jaar 45 mensen lid zijn geworden van de vereniging en 45 
mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Opmerkelijk vindt hij dat 9 leden dit jaar lid 
zijn geworden en ook dit jaar hun lidmaatschap weer hebben opgezegd. Hij vraagt waarom 
dit zo was. Er wordt geantwoord dat veel van deze leden zwemmen kwamen uitproberen en 
het kennelijk niet leuk genoeg vonden en daarom misschien voor een andere sport hebben 
gekozen. 

 
De vergadering wordt gesloten om 22:30 


