
 

 

 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VLIET BARRACUDA 

 

Datum: woensdag 14 mei 2014 
Aanwezig: Michel van Berkel, Ina van Beusekom, Robin van Beusekom, Bertus Boogert, Mario van 

den Brink, Heidi Kommers, Sabine Kreuger, Leo van Oosten en Walter Rolloos 

Namens het bestuur: Robert den Hartog (voorzitter), Mark Hensen (penningmeester) en Diana 
Meijer (voorzitter zwemcommissie, notulist) 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 

 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11-12-2013. 

Notulen konden niet worden vastgesteld aangezien deze niet uitgewerkt zijn door de secretaris. De 
secretaris is tijdens de ALV van 11-11-2013 afgetreden. 

 

4. Kascontrole en goedkeuring jaarrekening 2013. 
De kascommissie bestaat uit dhr. R. van Beusekom en dhr. B. Boogert. 

 

“Verslag Kascommissie, controlejaar 2013 
Datum kascontrole: 13 mei 2014 ten huize van de penningmeester 

Staat van de boekhouding 

De boekhouding wordt gevoerd via 2 ordelijke systemen. Een boekhoudkundig systeem en 
facturen, uitgaven en inkomsten worden per onderdeel digitaal in een Excel bestand bijgehouden. 

Bankafschriften worden digitaal bij de Rabo en ING bank bijgehouden. Alles oogt bijzonder ordelijk. 

De digitale bestanden waren goed bijgehouden en voor de leek begrijpelijk ingedeeld. Ook is per 

commissie goed terug te vinden welke inkomsten en uitgaven er zijn gedaan 
Werkzaamheden van de kascommissie 

Op 13 mei 2014 heeft de kascommissie een controle uitgevoerd op de financiële verantwoording 

van zwem- en waterpolovereniging Van Vliet Barracuda.  De financiële verantwoording heeft 
betrekking op het boekjaar 2013. Hierbij werden de volgende zaken gecontroleerd: 

o Balans en winst- en verliesrekening 

o Controle eindbedragen 31/12/2013 van spaarrekening en zichtrekening op de bankafschriften 
o Steekproefsgewijze controle facturen 

o Controle van uitgaven en inkomsten van de commissies (wedstrijd zwemmen, waterpolo) 

Bevindingen 
Er werden geen onregelmatigheden ontdekt. 

De vereniging heeft 1 verzekeringen lopen, tbv de wettelijk aansprakelijkheid van de vereniging. 

In de begroting zijn kosten opgenomen voor BHV en EHBO. 

T.b.v het waterpolo zij ballen gekocht en zijn gelijk afgeschreven op de begroting. 
De inkomsten van Jantje Beton zijn apart in de begroting opgenomen en zijn verantwoord. 

Het bezit van de vereniging staat grotendeels op spaarrekeningen bij de bank en genereren rente. 

Opmerkingen 
In de winst- en verlies rekening worden alleen de saldo’s van de verschillende commissies 

weergegeven. Daarmee wordt niet transparant dat het qua omzet om best hoge bedragen kan 

gaan. In de verlies- en winstrekening is slechts te zien dat er een klein verlies of winst is 
opgetreden. Voor het afwegen van risico’s door de ALV zou het verstandig zijn de omzet op de 

winst- en verliesrekening zichtbaar te maken. 

Overigens zoals eerder vermeld is alles in de boekhouding bijzonder goed terug te vinden en zijn 
alle uitgaven en inkomsten per commissie goed verantwoord. 

Besluit 

De kascommissie heeft vastgesteld dat de geboekte ontvangsten en uitgaven in het algemeen in 
overeenstemming zijn met de begrote ontvangsten en uitgaven. Tevens heeft de kascommissie 

vastgesteld dat de uitgaven en ontvangsten zijn verantwoord. 

De kascommissie stelt bij dezen voor, het financiële verslag van zwem- en waterpolovereniging 

Van Vliet Barracuda goed te keuren en hiermee het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2013.” 
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Overzicht van de jaarcijfers van 2013 werden tijdens de vergadering uitgereikt en toegelicht door 

de penningmeester; 
Het jaar 2013 is positief afgesloten, mede door de sponsoring van Van Vliet, kleine toename van 

het ledenaantal en incidentele opbrengsten en door kostenvermindering doordat er in totaal minder 

badwater is gehuurd, de waterpolo momenteel geen trainers hebben die betaald worden en de 
algemene kosten afgenomen zijn. Zowel de waterpolo als zwemafdeling hebben het jaar positief 

afgesloten. De verhoudingen zijn min of meer gelijk. 

De huur van het badwater is door stichting Polderbad met 2,50 euro per uur verhoogd. 
Er zijn polo’s aangeschaft met sponsorbedrag voor de leden van de waterpolo. 

Inschrijving voor wedstrijden ligt hoger dan voorgaande jaren i.v.m. hogere kosten sinds het 

invoeren van de districten (i.p.v. de regio’s) 

 
De penningmeester heeft bij de jaarcijfers van 2013 de begroting van 2014 gevoegd. Hij geeft aan 

dat hij de financiële situatie in 2014 met vertrouwen tegemoet ziet, mede omdat nu al bekend is 

dat volgend seizoen (2014-2015) er 9 polozwemmers van een andere vereniging zich willen 
overschrijven naar Niemo – Van Vliet.  

 

Op basis van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan de 
penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie wordt bedankt voor hun werkzaamheden. 

 
Dhr. R. van Beusekom heeft zich opnieuw aangemeld als lid voor de kascommissie. De aanwezige 

leden geven unaniem hun akkoord. 

 
5. Mededelingen 

Geen. 

 

6. Rondvraag /w.v.t.t.k. 
Het is voor nu een eigen beslissing van de waterpolo om geen betaalde trainers aan te stellen. 

 

Risico bij de zwemafdeling is het relatief grote aantal oudere zwemmers. Vanwege studie en of 
werk is voor een aantal van deze zwemmers het niet meer haalbaar om bij Van Vliet Barracuda te 

blijven trainen. Als suggestie wordt aangegeven of een speciaal tarief mogelijk is en of er een ‘stil’ 

lidmaatschap met bijbehorend tarief tot de mogelijkheden behoort. Een andere optie is om deze 
zwemmers op andere tijden te laten trainen (niet meer op maandag en donderdagavond) 

 

Joyce Houweling int voor de zwemcommissie de startgelden en boetes. Zij beheert/beschikt soms 
over aanzienlijke bedragen. Tijdens de ALV wordt er besloten dat er een speciale Rabo rekening 

geopend zal worden bij aanvang nieuwe seizoen (2014-2015) 

 

Voor de zwemafdeling zullen nieuwe shirts besteld gaan worden. 
 

De zwemvierdaagse beleefd in 2014 de 40e editie. Er zullen daarom lucratieve acties zijn. 

 
De vacature voor secretaris, voorzitter sponsor- en communicatiecommissie en algemeen 

bestuurslid zijn vacant.  

 
7. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


