
Algemene ledenvergadering ZV Noordwijkerhout 
 

Woensdag 14 maart 2018 

Locatie: ODI (via zij-ingang deSchelft) 

 

Aanwezige leden >18 jaar: 20  

Aanwezige leden <18 jaar: 3 

 

Notulen 

 

1.Opening 
Om 19.50 opent Gerty de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Alle 

leden hebben de presentielijst getekend. De aanwezige leden kunnen hun stem 

uitbrengen en daarmee kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Verkoop amaryllisbollen- Deze actie is zowel bij de leden als bij de kopers zeer goed 

ontvangen. De opbrengst was €905. Mogelijk komend zwemseizoen weer een nieuwe 

bollen verkoop? 

Sinterklaas- We hebben de sint en zijn zwarte pieten mogen ontvangen in het 

zwembad. Dit was een groot succes. Tijdens de intocht van sinterklaas hebben wij als 

vereniging ons steentje bij mogen dragen in het centrum van het dorp. Met een spel 

(op een skateboard, “borstcrawl slag”, pakjes naar de overkant brengen) vermaakten 

wij de aanwezige kinderen. Ook liepen er 2 pieten verkleed in kleding van de 

zwemvereniging. 

Zwemwedstrijden- Ook dit jaar hebben we alweer de nodige wedstrijden gezwommen 

en staan er nog velen op het programma. Er zijn nu al veel medailles en pr’s mee terug 

naar Noordwijkerhout gekomen. 

Officials- Anouska: Er zijn net aan genoeg officials om alle wedstrijden rond te 

krijgen. We zijn nog altijd opzoek naar extra officials om ons team te versterken. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Anouska.  

3. Verslag ALV van 12-05-2017 (niet ontvangen) 

 

4. Afsluiting boekjaar 2017 
 De financiële stukken zijn toegelicht door Petra (zie kostenoverzicht) 

Het begrootte negatieve eindsaldo (9.190,00) heeft Petra weten te beperken tot 

(4.276,01) door verhoging van de contributie. We streven ernaar om in 2018 de 0-lijn 

te behalen. 

 

a.Verslag technische commissie 
 geen bijzonderheden 

b.Verslag wedstrijdgroep (niet ontvangen) 
De richtlijnen van verschillende trainingen liepen nogal door elkaar. Elke 8 weken 

komen de trainers bij elkaar. Zij hebben besloten een rode draad toe te passen binnen 

de verschillende trainingen om zo toch een eenheid te behouden. Dit verloopt nu goed. 

De VC en LAC gaan goed. Men is positief. 

Nick is inmiddels afgetreden als trainer. Een nieuwe trainer wordt nog gezocht. 

 

 

 



c. Verslag landtrainers 
De landtraining wordt gegeven in 2 groepen. De 1e groep komt over het algemeen 

netjes opdagen. 

In de 2e groep word gezien dat de motivatie niet bij iedereen aanwezig is. Van de 11 

zwemmers komen er regelmatig maar 6-8 opdagen. Soms nog minder. Mede om deze 

reden heeft Laura ervoor gekozen te willen stoppen met het geven van landtraining. Er 

wordt gezocht naar een oplossing… 

d. Verslag miniorengroep (niet ontvangen) 
 zie verslag wedstrijdgroep. 

e. Verslag recreanten 
 Geen bijzonderheden. 
f. Verslag activiteitencommissie/sponsorcommissie 

Jubileumfeest (40-jarig bestaan)- Het was een gezellige zonnige middag met het thema 

“onderwaterwereld”.  

Vrijwilligers BBQ- Aansluitend hebben wij met de vrijwilligers onder het genot van 

een hapje en drankje geproost op een succesvol seizoen 2016-2017. 

Intocht Sinterklaas- zie eerdere documentatie 

Rabobank Clubkas Campagne – opbrengst € 285. We streven ernaar om komend jaar 

de actie eerder onder de aandacht te brengen bij onze leden en niet-leden. We hopen 

daarmee een nog hogere opbrengst te genereren.  

Amaryllisbollen- zie eerdere documentatie 

Nieuwsbrief/Social Media- Dit verloopt goed. Ga zo door. 

g. Verslag kampcommissie (niet ontvangen) 
 2017 is er geen kamp geweest. 

h. Verslag tuchtcommissie 
 Geen bijzonderheden. 

i.Verslag VOG/ Vertrouwenscommissie 
 Het merendeel van de VOG’s zijn binnen. Vertrouwenscommissie geen 

bijzonderheden. 

j. Verslag ledenadministratie 
 Geen bijzonderheden. 

k. Verslag bestuur (niet ontvangen) 
 Geen bijzonderheden. 

l. Verslag kascommissie (Vervangen door getekende versie) 
 Kascommissie bestaat ui Jordy en Anouska. Alles is in orde. 

Goedkeuring verslagen 
 Goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Opening verenigingsjaar 2018 

 

6. Verkiezing bestuursleden: 

- Aftredend en niet herkiesbaar: Paul Duivenvoorden (Algemeen 

bestuurslid) 
Paul treed af als bestuurslid, maar zal binnen de vereniging nog in blijven zetten voor 

de technische commissie. Paul wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt van het bestuur 

een attentie. 

- Verkiesbaar: Debbie Hooghiemstra (Algemeen bestuurslid) 
De leden stemmen unaniem “voor” met het aantreden van Debbie als nieuw 

bestuurslid. 

- Verkiesbaar: Elize v.d. Berg (Algemeen bestuurslid) 
 De leden stemmen unaniem “voor” met het aantreden van Elize als nieuw bestuurslid. 

- Vacant: Voorzitter 
De vereniging is nog steeds dringend opzoek naar een voorzitter. Er zijn momenteel 4 

bestuursleden en we streven naar een oneven aantal i.v.m. stemmen en 

besluitvormingen. 

Er wordt vanuit de leden aangegeven dat er bij de gemeente een vrijwilligersbank is. 

Mogelijk dat we daar een geïnteresseerde kunnen vinden?  

7. Vaststellen begroting 2018 
 De financiële stukken zijn toegelicht door Petra (zie kostenoverzicht) 

- Voorstel financiële maatregelen 
-Petra en Debbie gaan in gesprek met de Schelft om te kijken of we de huur van het 

zwembad omlaag kunnen krijgen en zo het begrotingsgat te dichten. We streven ernaar 

om dit jaar de contributie niet te verhogen. 

Een vraag vanuit de leden: Hoe gaat de vereniging om met de boetes bij niet op komen 

dagen bij zwemwedstrijden? “Als ik niet kom, dan krijg ik toch geen boete” 

Petra: De laatste jaren zijn er inderdaad niet consequent boetes doorberekend naar de 

zwemmers. Met ingang van september 2017 word dit wel gedaan. Alle niet afgemelde 

zwemmers krijgen de boete doorbrekend. 

- We gaan op zoek naar sponsors. In het verleden hadden we deze, maar dit is 

verwaterd. 

Bedrijven of personen die de vereniging willen sponsoren komen met een advertentie 

op de website en social media. We proberen ook shirts voor de trainers te laten 

bedrukken met sponsoren. 

- We blijven voorzichtig met uitgaven. 

8. Vaststellen beleidsplan 2017\2018 

 -Voor verslaglegging verwijzen wij naar het beleidsplan. 

 Wijziging in het verslag: Esther Jansen = Esther Berg.  

Toevoeging wedstrijdtrainer Bert Duivenvoorde.  

Toevoeging recreanten(aspirant)trainer Geert en Suze Duivenvoorde. 

-Gerton en Debbie volgen een 2-daagse cursus om als vereniging AVG-proof te 

worden. 

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een nieuwe Europese 

wetgeving die vanaf eind mei 2018 van kracht wordt. Het streven naar een veilig 

klimaat met het waarborgen van de privacy van onze leden. Er zullen enkele 

aanpassingen doorgevoerd moeten worden, dit word mogelijk gedelegeerd aan andere 

leden/vrijwilligers. Te denken valt aan de website en social media, ledenadministratie. 



-(hulp)trainers, zonder genoten opleiding. We blijven zoeken naar ervaren/opgeleide 

trainers. Dit blijft een van de hoogte prioriteiten van het bestuur. Cursus is te volgen 

op kosten van de vereniging. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. 

9. Benoeming diverse commissies 
 Kascommissie: Jordy verlaat de commissie, Carola treed toe. Anouska blijft aan. 

Kampcommissie: Nick en Britt hebben de commissie inmiddels verlaten, Eline treed 

toe. Dennis blijft aan. Met hulp van Mark en Figo geven zij de commissie vorm. Een 

extra volwassene in de commissie erbij is wenselijk.  

- Kascommissie: Oproep voor boekjaar 2018 
 Zie bovenstaand verslag “benoeming diverse commissies” 

- Kampcommissie: Nick en Brit aftredend Eline aantredend 
 Zie bovenstaand verslag “benoeming diverse commissies” 

- Officialregelaar: Anouska Hogervorst 
 Het coördineren van de officials loopt goed. 

10. Rondvraag 
Vrijwilligers zoeken- Oproep op Blik Op Noordwijkerhout plaatsen? Een brief naar de 

leden (en ouders van leden) sturen. Ook om te kijken of er zich mogelijk sponsoren 

onder de leden/ouders bevinden. Gerard gaat zich hierin verdiepen. 

Opslag Menken- Er ligt veel opgeslagen. De oprichting,oud archief. Carola is in het 

bezit van een sleutel. De huurkosten bedragen 30 euro per maand. Behoort een andere 

opslagmogelijkheid tot de opties? In het kader van AVG? Indien de opslag bij Menken 

blijft dan zal er een verwerkersovereenkomst getekend moeten worden. 

Verenigingenoverleg Noordwijk-Noordwijkerhout- Februari 2018 heeft dit 

plaatsgevonden. Petra en Carola zijn er geweest. We streven ernaar om de 

aankomende bijeenkomsten te blijven bijwonen. 

Verenigingen Noordwijkerhout bundelen- de handen ineens slaan voor het behoud van 

de sport in Noordwijkerhout. 

Clinic KNZB- Soms worden er clinics bijgewoond door zwemmers van de zvn. Dit is 

een leuke toevoeging aan de huidige trainingen. In het verleden was er een 

trainingsweekend. In verband met de kosten, weinig animo, intensieve dagen-

vermoeidheid is dit destijds afgelast. Er word gevraagd of dit opnieuw tot de 

mogelijkheden behoord voor de toekomst. In eigen zwembad en thuis eten/slapen om 

de kosten te drukken. Dit word positief ontvangen.  

Pinksterweekend- op het huidige kampeer grasveld bevind zich nu een bouwterrein. Er 

word gekeken naar een andere kampeer accommodatie. Dennis houdt dit in de gaten. 

Heeft Nick iets voor zijn afscheid gekregen?- Ja, tijdens laatste wefstrijd heeft hij een 

attentie vanuit het bestuurd ontvangen. 

 

 

 

Voor alle verslagen verwijzen wij naar de jaarverslagen van diverse commissies. 

Deze zijn te vinden bij de agenda van de ALV of op te vragen bij het bestuur. 

 

 

11. Sluiting 
 De vergadering wordt afgesloten. Iedereen wordt bedankt voor zijn komst. 

 Onder het genot van een drankje word er nog wat informeel nagesproken.  

  


