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Betreft: Najaarsvergadering  
Datum: 29 november 2017 
 
Aanwezige bestuursleden:  
Ruut Schallij,  Marieke Bredero 
 
Aanwezige leden: 
Peter Hogenhuis, Marcella van Teeffelen, Bas Wellink, Marcel v/d Haar, Stefan van Hal, Brigith 
Versteeg, Lies van Soest, Gerrit van Soest, F. Smulders, Jaap Versteeg, Jacqueline de Buisonje, Pim 
Meijneke, Koen van Heertum, Eline Overeem, Dick van Harten, Rutger Sturkenboom, Martijn van 
Katwijk, Els Verploegh, Ans van Berkel, Els Scheepmaker 
 
Opening en mededelingen 
Ruut opent de vergadering. Edwin kan helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn. Er zijn geen 
aanmeldingen geweest voor de vacature van voorzitter. Wel is er een aanmelding voor algemeen 
bestuurslid. 
 
Vaststellen van de agenda 
Het verslag van de voorjaarsvergadering ontbreekt. Dit verslag is nooit verstuurd, maar zal met de 
stukken van de volgende ALV worden meegestuurd.  
 
Bij het verslag van de bijzondere ALV van juni 2017 ontbreekt de rondvraag. Er was een toezegging 
gedaan dat het badwater voor het nieuwe seizoen gecontinueerd zou worden. Ook was er een 
toezegging gedaan dat het afdelingen overleg zou worden voortgezet. Dit is beiden gedaan. 
Het plan van Tim kwam ter sprake en zou worden meegenomen in de voorjaarsvergadering. Dit plan 
is niet van de grond gekomen. Tim is gestopt als trainer bij Zwemlust-den Hommel. 
 
Ruut is van mening dat er wel een plan moet komen voor de toekomst van Zwemlust-den Hommel 
dat gedragen wordt door ALV. 
 
Verkiezingen nieuwe voorzitter 
Er zijn geen aanmeldingen geweest voor de vacature van voorzitter. Het huidige bestuur zal alle 
voorkomende taken gezamenlijk oppakken. Ruut is tijdelijk waarnemend voorzitter totdat er een 
nieuwe voorzitter is.  Het bestuur zal gaan werven. Als er zich een kandidaat aan dient dan zal er een 
bijzondere ALV georganiseerd worden. 
 
Benoeming Arend Jan Kornet als algemeen bestuurslid 
Arend Jan Kornet heeft aangegeven graag het bestuur te willen komen versterken.  Arend Jan stelt 
zichzelf voor. Hij loopt al lang mee bij de vereniging en is bereid om een veelheid aan werk op zich te 
nemen waaronder de organisatie en planning van badwater.  
De ALV gaat akkoord met zijn benoeming tot algemeen bestuurslid. 
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Vaststellen van de begroting komend jaar 
Ruut geeft een toelichting op de begroting. 
De contributie zal met plus minus 3% worden verhoogd. Daarmee worden de inkomsten en uitgaven 
gelijk getrokken.  
 

- Er is geen subsidie aangevraagd voor 2018 
- Post sponsoring € 1500,-  is wel opgevoerd 
- Er is een post opgevoerd voor een Gopro.  
- Er is een post opgevoerd voor een leerlingvolgsysteem 

 
Er zijn 329 leden waarvan: 

• 93 leden elementair 
• 23 leden synchroonzwemmen 
• 33 leden trimzwemmen 
• 69 leden wedstrijdzwemmen 
• 34 leden wedstrijdzwemmen 
• 77 kaderleden inclusief lid van verdiensten en ereleden 

 
Ruut vraagt of de ALV akkoord gaat met 3% contributie verhoging. Jacqueline vindt het erg hoog.  
 
Gerrit geeft aan dat de gemeente heeft afgesproken dat de kosten van het huren van halve banen of 
enkele banen omlaag zullen gaan. Arend Jan is met zwembadmanagers in gesprek hierover.  Ruut 
geeft aan dat dit het laatste jaar is van de afspraken over de topsportbaan. 
 
Jacqueline vraagt namens trimzwemmen om een lijst welk water er voor komend seizoen is gehuurd. 
Deze lijst hebben ze nog niet gekregen. Ruut geeft aan dat er geen aanspreekpunt meer is van Trim. 
Dit maakt het lastig om te communiceren met hun. Koen wil wel contactpersoon zijn van 
trimzwemmen.  
 
Rutger denkt dat het voor de klant van elementair geen probleem is om iets meer te gaan betalen. 
We zijn nog steeds veel goedkoper dan andere zwemlesaanbieders. Hij voorziet geen problemen in 
de contributie verhoging. 
 
De ALV gaat uiteindelijk akkoord met de contributie verhoging en stemt in met de begroting. 
 
Wat verder ter tafel komt 
Er worden geen verdere punten aangedragen 
 
Rondvraag 
Pim vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de statuten. De statuten moeten nog 
worden aangepast naar aanleiding van de vastgestelde nieuwe statuten van de bond. De nieuwe 
statuten zullen in de voorjaarsvergadering op de agenda komen. 
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Men is gewend dat de stukken van de ALV op de website worden gepubliceerd. Dit zal voor de 
volgende ALV vergadering geregeld worden. 
 
Jacqueline vraagt naar de zwemvisie van de gemeente. Arend Jan geeft een korte toelichting.  
Marieke zorgt ervoor dat de zwemvisie aan Jacqueline en Gerrit wordt gestuurd via de mail. 
 
Lies vraagt wanneer de nieuwjaarsduik is gepland. Dit jaar wil het bestuur proberen de 
nieuwjaarsduik  zo te organiseren dat het voor de hele vereniging aantrekkelijk is om te komen. De 
definitieve datum is nog niet vastgesteld. 
 
Ruut doet een oproep aan elementair om een contactpersoon aan te dragen zodat het bestuur 
verder met hun in gesprek kan. 
 
Sluiting 
Ruut sluit de vergadering en bedankt de ALV voor hun inbreng en goede sfeer. 


