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Notulen Algemene Ledenvergadering ZV Noordwijkerhout 
 
Datum:    Woensdag 3 april 2019 
Plaats:    Kantine E.J. Hogervorst & Zn. 
    Westeinde 14a, Noordwijkerhout 
 
Aanwezige leden (18+):  19 personen + 1 met schriftelijke machtiging 
Aanwezige leden (<18):  5 personen 
Afwezig na bericht:  7 personen 
 
Notulist:   Anouschka Hogervorst secretaris@zvnoordwijkerhout.nl  
 

 
1. Opening 

Elize opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Anouschka heeft verschillende jaarverslagen in haar bezit. Bij interesse kunnen deze worden 
opgevraagd en zal dit mail worden verstuurd.  Het gaat om onderstaande verslagen: 

 Jaarverslag 2018 van KNZB 

 Financieel verslag 2018 van KNZB 

 Jaarverslag 2018 van KNZB Regio West 
 

Tonneke meldt dat er gevraagd is om contact op te nemen met Cor van de Optisport/ De 
Schelft. Elize geeft als reactie dat dit al gebeurd is en dat er met Cor en Ciska een afspraak 
gepland staat. 

 
3. Verslag ALV van 14 maart 2018 

De notulen van de ALV van 14 maart 2018 zijn goedgekeurd. 
 
4. Afsluiting boekjaar 2018 

Het boekjaar van 2018 is positief afgesloten met een winst van € 78,48. 
 
Er zijn een aantal punten die aangepakt moeten worden of al zijn aangepakt: 

 Geen vermindering badhuur. De Sportraad is ingeschakeld. We hopen dat we samen met 
hun het voor elkaar te kunnen krijgen dat Optisport iets aan hun badhuur gaat doen. 

 Opslag Menken is stopgezet 

 De vergoeding van vrijwilligers valt lager 

 De huur van de locatie van de Landtraining is kijkend naar de inkomsten van de landtraining 
te hoog. 

 De door de KNZB doorberekende boetes worden doorbelast aan de betreffende zwemmers 

 € 1133,30 opbrengst van de Amaryllis actie 
 

5. Goedkeuring verslagen commissies 
Iedere commissie geeft een toelichting op zijn ingezonden verslag. 
 
a. Verslag Technische commissie 

Jan Koomen, Lisette van der Vossen en Gabriëlla Peerenboom worden bedankt voor hun 
jaren inzet als officials. Zij hebben een klein bedankje ontvangen. 
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b. Verslag Wedstrijdgroep 
Geen bijzonderheden 

 
c. Verslag Landtrainers 

Er gaat een begroting gemaakt worden om nieuwe materialen aan te kunnen schaffen. Er is 
nog een potje over om dit te kunnen bekostigen. 
 

d. Verslag miniorengroep 
Geen bijzonderheden 

 
e. Verslag Recreanten 

Tonneke gaat stoppen aan het einde van het seizoen als recreantentrainer. Zij is nu ook 
contactpersoon. Carola gaat deze taak van haar overnemen. 

 
f. Verslag Activiteiten commissie 

Er komen verschillende complimenten binnen dat de kwaliteit van de Amaryllisbollen zo 
goed is. Er wordt gevraagd om vooral met deze sponsoractie door te gaan, want het levert 
een leuk extra bedrag op voor de vereniging. 

 
g. Verslag Sponsorcommissie 

De trainersshirts die gesponsord zijn door E.J. Hogervorst & ZN. zijn 
binnen gekomen. De shirts zijn d.m.v. een officieel moment 
overgedragen.  
 
Er is een vraag van Ton sur Ton om een foto te maken met de nieuwe 
kleding voor de trainers en wedstrijdploeg. Deze zouden ze graag op 
hun website willen plaatsen. Hier moet een geschikte zwemwedstrijd 
voor uitgekozen worden, zodat de zwemmers en trainers hun nieuwe 
tenue aan hebben. 

 
h. Verslag kampcommissie 

Voor dit jaar is de kampcommissie al druk bezig om een nieuw kamp te 
organiseren. Er wordt gedacht om in september weg te gaan. Paul 
meldt dat het nieuwe wedstrijdstrijdschema al bekend is. Hij stuurt dit door aan Dennis 
zodat het kamp niet gelijk met een wedstrijd komt te vallen. 

 
i. Verslag tuchtcommissie 

Tonneke wil aanblijven als lid van de tuchtcommissie 
 

j. Verslag Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
We kunnen stellen dat we dit als vereniging al goed op de rit hebben. 

 
k. Verslag VOG / Vertrouwenscommissie (Man/Vrouw) 

De mailadressen van de vertrouwenscommissie werken beiden niet. Anouschka stuurt 
Jeffrey een mail met de gegevens en hij gaat er verder achteraan. 

 
l. Verslag ledenadministratie 

In vergelijking met voorgaande jaren was 2018 een jaar met een laag ledenaantal. 
Voornamelijk jeugdleden haakten af. 
Het begin van dit jaar laat weer een toename van leden zien. 

 
De verslagen van de verschillende commissies zijn allemaal goedgekeurd! 
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KORTE PAUZE 
 

6. Opening verenigingsjaar 2019 
a. Er is akkoord gegeven om “Kring Gouwe Rijnstreek” te veranderen in “KNZB Regio West” in 

de statuten.  
 
7. Verkiezing bestuursleden: 

 Aftredend Secretaris en verkiesbaar als Algemeen bestuurslid: Gerty Tiggelman 
De leden stemmen unaniem “voor” met het aantreden van Gerty als algemeen bestuurslid. 

 

 Verkiesbaar als Secretaris => Anouschka Hogervorst 
De leden stemmen unaniem “voor” met het aantreden van Anouschka als secretaris. 

 

 Verkiesbaar als Voorzitter => Elize van den Berg 
De leden stemmen unaniem “voor” met het aantreden van Elize als voorzitter. 

 
8. Vaststellen begroting 2019 

a. Contributie verhoging 
I.v.m. de wettelijke btw verhoging van 3% hebben we besloten om de contributie ook met 
dit zelfde percentage te verhogen. De nieuwe contributie zal vanaf 1 juli 2019 doorgevoerd 
gaan worden en wordt ook op de website vermeld. 
 
Alle leden stemmen “voor” de contributieverhoging, omdat ze inzien dat dit toch echt 
noodzakelijk is. 

 
b. Vrijwilliger kascommissie 2019 

Kitty Geerlings heeft zich beschikbaar gesteld om samen met Carola van Hunnik plaats te 
nemen in de kascommissie voor de komende 2 jaar. 

 
c. Vrijwilligersprijs 

Op 15 februari 2019 hebben we tijdens de Sportverkiezing 2018, georganiseerd door de 
Sportraad, de vrijwilligersprijs mogen ontvangen. Deze prijs hebben we gewonnen met een 
door Gerton gemaakt filmpje waarin wordt getoond wat we als vrijwilligers allemaal binnen 
de vereniging doen. De prijs bedraagt €1.000. We zullen binnenkort de vrijwilligers inlichten 
wat we van plan zijn te gaan ondernemen. 

 
d. Door Paul wordt opgemerkt dat de kosten boetes van €180,00 niet naar €0,00 worden terug       

                gebracht in de begroting. Dit gaat Petra aanpassen in de begroting voor 2019. 
 
9. Vaststellen beleidsplan 2019/2020 

We willen de lijn doorzetten die we nu ingegaan zijn. 

 Ledenwerving o.a.  met Sjors Sportief bij de jeugdleden 

 Nauw contact met de Sportraad om problemen die we bij de Schelft/Optisport ervaren te 
kunnen oplossen 

 Hopen nieuwe officials te kunnen werven bij de ouders van toekomstige nieuwe 
wedstrijdzwemmers 

 
Het beleidsplan 2019/2020 zal uitgeschreven worden en op de website geplaatst worden. 
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10. Benoeming diverse commissies 
a. Vacant: beheer Facebook 

Het beheer van Facebook blijft Jordi Edelaar gewoon doen. Het was een misverstand dat hij 
ermee ging stoppen. 

b. Vacant: beheer Nieuwsbrief ZVN 
Er wordt gesproken met de aanwezige leden wat de meerwaarde is van een nieuwsbrief. 
Het kost tijd om hem te maken en het is soms zoeken naar info om hem te kunnen vullen. 
Via de Facebooksite wordt het nieuws nu gelijk gedeeld. Er zal op de website een kopje 
nieuws komen wat afgeschermd wordt en door leden gelezen kan worden. 
Er wordt besloten om de nieuwsbrief te laten vervallen. 

 
11. Presentatie nieuw logo ZVN 

Alle leden hebben de mogelijkheid gehad om te 
kiezen tussen 2 “nieuwe” logo’s. Uiteindelijk heeft 
er 1 logo met grote voorsprong van stemmen 
gewonnen. 
Het oude logo zal de komende tijd langzaam  gaan 
verdwijnen en plaats maken voor het nieuwe logo. 
 
 
 
 
 

12. Rondvraag 
Gerton: 

 Voor welke groep zijn er zoomers besteld? 
 
Antwoord Carola: Er is geïnventariseerd onder de zwemmers wie er nieuwe zoomers nodig had 
en deze zijn besteld. 
 

 Kan er niet aan de leden zelf gevraagd worden om materiaal aan te schaffen? 
 
Antwoord: Het bestuur gaat bespreken of ze de wedstrijdploeg hun eigen basispakket 
zwemmateriaal gaan laten aanschaffen 
 

 Vrijwilligers bedankt voor de hulp tijdens de VC van 13-01-2019 in Noordwijk.  
Helaas geven niet alle ouders een reactie als er een mail komt met de vraag om te helpen. 
Zowel ja als nee is een antwoord.  Dit werkt fijner voor diegene die de hulp moet 
organiseren. Uiteindelijk wordt er wel van iedere ouder een keer verwacht dat er hulp 
geboden wordt als vrijwilliger op welke manier dan ook. 

Kitty: 

 Complimenten dat het gelukt is om een voltallig bestuur te hebben. 
 

Tonneke: 

 De printer die nu bij Tonneke staat, zoekt een ander plekje. Gerard Rotteveel neemt de 
printer over na zijn verhuizing. 

 
13. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.30u gesloten. Iedereen wordt bedankt voor zijn komst. 
Onder het genot van een drankje wordt er nog wat informeel nagepraat. 

 


