
Verslag Algemene ledenvergadering voorjaar 18-4-2017 
Utrecht, Marco Pololaan 
 
Aanwezige bestuursleden: Carl Knelange, Edwin Werring, Pim Meijneke, Marieke 
Bredero, Jacqueline de Buisonjé. 
 
Afwezig met bericht: Marcella van Teeffelen, Bernadien Blauwgeers, Petra Driegen, 
Brigith Versteeg, Jeannette Spiekman en Ilona Werkman. 
 
Opening  
20.00 opent Pim de vergadering. 
 
Mededelingen 
- De kerk is in andere handen overgegaan. Dat betekent dat er na afloop geen alcoho-
lische versnaperingen zullen zijn. 
- De nieuwe statuten zijn door de bond goedgekeurd. Rutger bericht echter dat een be-
vriende notaris heeft aangeraden ze eerst hem te laten lezen en pas daarna aan de ALV 
voor te leggen. Mocht er toch iets niet goed zijn, bespaar je zo jezelf een extra ALV. 
 
Vaststellen Agenda 
Tim wil een agendapunt over de toekomst van Zwemlust toevoegen en hem was toe-
gezegd dat dat kon bij WVTTK. Hij wil dit echter voor de bestuursverkiezing doen, 
omdat de te kiezen bestuursleden zich volledig achter zijn plan moeten scharen. 
 
Verslag voorjaarsvergadering 
Het verslag van 15 november 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd.  
Er wordt gevraagd naar het onderbouwde voorstel dat Tim ging indienen over oplei-
dingen. Dit voorstel is niet ingediend. 
 
Uitreiking eerbewijzen 
Er waren geen geschikte kandidaten voor de B&B-prijs of de Stevensprijs. 
Frans Smulders, Rutger Sturkenboom en Inge Hornis zijn 25 jaar lid. De een net een 
paar maanden meer en de ander is het in oktober. 
Carl krijgt het lidmaatschap van Verdienste uitgereikt voor zijn penningmeesterschap 
en zijn positieve bijdragen aan crisismanagement. 
 
Verslagen 
Over het secretariaatsverslag en de afdelingsverslagen zijn geen vragen/ opmerkingen. 
 
Van het financieel jaarverslag licht Carl de cijfers toe. Arend-Jan wil weten of de sub-
sidie-inkomsten later nog aantrekken. Nee, die zijn en blijven lager.  
De badhuurpost is hoger door: 

- het wegvallen van de topsportbaan vergoeding, 
- 2 extra banen voor anderhalf uur in Krommerijn t.b.v. Wedstrijdzwemmen, 
- een begrotingsfoutje. 

De opleiding voor 10 mensen van Elementair viel door samenwerking met anderen en 
een goedkope locatie goedkoper uit. De factuur voor de opleiding van officials van 
Wedstrijdzwemmen is nooit gekomen. 



We hadden €5.500 negatief begroot. Het komt uit op €4.300 negatief. De vergadering 
is akkoord met afboeken van dit bedrag van de reserve. 
 
Kascommissie 
Gerrit van Soest vraagt en krijgt namens de kascommissie decharge voor de penning-
meester. 
 
Verkiezing Kascommissie 
Jan Willem heeft Carl laten weten te stoppen als lid en daarmee als kascommissielid. 
Van Paul is geen bericht wat hij wil.  
De ALV besluit dat Arend-Jan in de kascommissie komt, Paul gevraagd gaat worden 
wat hij wil. Indien hij aanblijft, heel fijn. Als hij stopt, gaat Gerrit nog een jaar langer 
door. Rutger wil reserve zijn. 
Arend Jan vindt het onbegrijpelijk dat het bestuur niet weet of Paul door wil gaan. 
 
Plan Tim 
Tim vindt dat de afdelingen te veel bezig zijn met zichzelf, terwijl ze elkaar moeten 
steunen. Ze hebben allemaal kaderproblemen. Er blijft te veel hangen bij de afdelin-
gen zelf. Hij wil een plan verzinnen om met z'n allen fijn aan zwemsport te doen. Hij 
wil met alle afdelingen binnen 2 maanden een plan maken met een financiële onder-
bouwing en budget voor dat plan in een extra ALV in juni laten goedkeuren. 
Anja is verbaasd over de opmerking over tekort aan samenwerking. Elementair deelt 
een bad en toezichthouders met Trimzwemmen. Ook met Synchroon wordt flink sa-
mengewerkt. Tim zelf blijft weg en laat op alle initiatieven vanuit Elementair niks van 
zich horen. Dat komt door tijdgebrek, legt Tim uit. Het afdelingswerk is zoveel dat hij 
geen tijd meer overhoudt voor overleg met andere afdelingen. Ook had hij te kampen 
met ziekte. Ria had dan verwacht dat hij had laten weten dat hij geen tijd had. Zij ver-
laat hierna de vergadering. 
Hannie geeft aan dat Elementair al jaren probeert Wedstrijdzwemmen voor hun betere 
zwemmertjes te interesseren, maar dat daar geen reactie op komt. 
Rutger vindt een extra ALV voor budget wat overdreven. Als het bestuur toestem-
ming geeft, is dat toch wel genoeg, bovendien liggen de budgetten voor dit jaar al 
vast. 
Arend-Jan vraagt zich af waarom het bestuur achterover leunt en zelf geen plan heeft. 
Inge mist een visie van het bestuur. Ze vinden het onbegrijpelijk dat het bestuur geen 
kaders geeft voor zo'n plan. 
Marieke vraagt wat de afdelingen verwachten van een bestuur? Wat Tim nodig heeft 
aan ondersteuning. Tim wil een lijstje mailadressen (Actie Jacqueline) en zal aan-
kloppen bij het bestuur als hij vastloopt. Hij heeft draagvlak nodig en wil daarom niet 
alleen met de contactpersoon van een afdeling overleggen, maar met meer, zodat de 
contactpersoon niet anders kan beslissen dan de rest van het kader misschien zou 
doen. 
Tim krijgt van Pim kaders: goede financiële onderbouwing en draagvlak bij de andere 
afdelingen en prima dat hij een plan wil schrijven. Toestemming voor de uitvoering 
ervan kan het bestuur niet toezeggen, maar het is onvoorstelbaar als een plan dat ge-
dragen wordt door alle afdelingen en financieel uit kan door het bestuur afgekeurd zou 
worden. 
 
Bestuursverkiezing 



Carl is aftredend en hij heeft verder geen contact gehad met iemand die lichte belang-
stelling had voor de functie. 
Eline wil weten hoe de vacature is gecommuniceerd, want niemand wist ervan. Ma-
rieke antwoordt dat ze in 2 ALV's is aangekondigd, op de site gezet is, naar alle afde-
lingscommissies gestuurd, bij de nieuwjaarsduik prominent in beeld was en in de 
Spetter is gepubliceerd. 
Carl is bereid nog een jaar demissionair aan te blijven zodat een opvolger gezocht, 
gevonden en ingewerkt kan worden. De ALV is akkoord. 
Edwin wordt herkozen als algemeen bestuurslid. 
Pim brengt in dat hij een voorzitter wil zijn van een facilitair bestuur dat dingen in 
belang van de vereniging en de zwemsport voor elkaar krijgt. Zoals het afgelopen half 
jaar gebeurd is. Hij geeft aan dat hij de enorme stroom kritische kantekeningen over 
alles wat (vermeend) niet goed gaat belemmerd vindt werken.  
Rutger wil meer één paraplu: 'Waar wil de vereniging naartoe?' is belangrijker dan 
'Wat willen de afdelingen?' 
Eline wil weten of Pim wel anders wil besturen, dan hij nu doet. 
Nou nee, want dit is zijn stijl en dit is wat het bestuur een goede insteek vindt, maar 
als de ALV daar anders over denkt, is Pim niet de persoon die voorzitter moet zijn en 
hij trekt zijn kandidatuur in. 
Anja geeft aan hoe blij ze is met dit bestuur o.l.v. Pim en dat er goede dingen gebeu-
ren. Els geeft aan dat het afdelingsoverleg haar goed bevalt en dat Pim rust in de club 
heeft gebracht. 
Eline vraagt zich af of haar kritische vragen tot dit besluit heeft geleid en zegt dat ze 
juist van plan was voor hem te stemmen. 
Rutger stelt voor dat Pim voor 1 jaar gekozen wordt en dan opnieuw weegt wat hij 
gaat doen. Zowel Pim als de ALV gaan hiermee akkoord. 2 leden en een niet lid zijn 
tegen. 
 
W.V.T.T.K. 
Inge wil nou eindelijk het toegezegde lijstje ZVH-wachtlijsters hebben. Arend-Jan wil 
dat het bestuur een visie op wachtlijsten' ontwikkelt. Jacqueline legt uit dat elk kind 
op de wachtlijst ZVH al gevraagd is of het Wedstrijdzwemmen wil proberen en dat 
daar kinderen op staan die willen komen snorkelen of plankspringen. Die komen niet 
voor 'iets met zwemmen'. Die kinderen worden nu allemaal al doorgestuurd er is dus 
feitelijk geen lijstje, maar ze zal Inge een overzicht sturen van de kinderen en wat die 
hebben aangegeven te willen en wie daarvan al heeft aangegeven niet naar Wedstrijd-
zwemmen te willen. 
Arend-Jan wil een visie op het beantwoorden van de telefoon. 
Frans verwijt Inge het vertrek van Herman. Zij verlaat daarop de vergadering. 
Hoe zit het met het water in Krommerijn deze zomer? Daar wordt al sinds november 
aan gewerkt, maar er is steeds opnieuw een wisseling van wie erover gaat. Er zijn ook 
steeds wijzigingen in welk water nodig is. Donny zal dat nu nogmaals laten weten. 
Anja dankt het bestuur voor de dingen die ze voor elkaar hebben gekregen en hun in-
zet. 
 
Pim beëindigt de vergadering Er is helaas nog maar nauwelijks tijd om nog iets te 
drinken met elkaar 
 
Komende ALV: 21 november 2017, locatie volgt. 


