
 

 

Notulen ALV 22 maart 2017 

1. Opening 8.05 
De voorzitter (W Koch) opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vz geeft aan dat de 
ALV, die normaal in februari wordt gehouden, met een maand is uitgesteld omdat Optisport 
begin van dit jaar nog geen tarieven voor het nieuwe zwembad kon geven. Daarom kon ook geen 
begroting worden opgesteld en de hieruit volgende voorstel voor contributie 2017. 
 

2. Vaststellen agenda (W Koch)) 
Agenda is hierbij vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige vergadering (W Koch) 
Inhoudelijk en tekstueel. 
Vanuit de zaal komt de vraag of de uitreiking van de vd Wollenbergbeker daadwerkelijk is 
gestopt. Dit wordt door de voorzitter bevestigd. 
Hiermee worden de notulen zoals gepresenteerd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken (W Koch) 
Geen ingekomen stukken. 
 

5. Mededelingen bestuur 
a. Afmeldingen met bericht: de heren V Peplinkhuizen en P Gerritsen en de dames G 

Hooijer-Schuurman en M Janssen Bartels 
b. Ledenadministratie (H Zweers) 

De secretaris geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de veranderingen op het 
gebied van de ledenadministratie in het afgelopen jaar. 
De ledenadministratie is in de zomer van 2016 overgegaan naar Sportlink en is daarmee direct 
gekoppeld met de ledenadministratie van de KNZB. Deze migratie maakte duidelijk dat bij een 
groot aantal leden de adres- en e-mailgegevens niet up-to-date zijn en dat een aantal kaderleden 
geen lid zijn van RZC en de KNZB. Met Sportlink is automatische incasso van de contributie 
mogelijk, wat in de zomer bij enkele leden is uitgeprobeerd, en vervolgens vanaf het najaar voor 
iedereen van toepassing is. Het systeem genereerd tevens een vooraankondiging dat de incasso 
aan zit te komen. In 2016 is ook overgestapt van incasso van de contributie aan het einde van de 
maand naar het begin van de maand. In augustus verliep dat echter niet zonder problemen 
omdat in die maand ook een groot aantal incasso’s tbv de Rijntocht werd gedaan waardoor het 
maximum aantal incasso’s per maand werd overschreden. Statutair kan een lid het lidmaatschap 



opzeggen één maand voor het einde van het boekjaar. In de praktijk wordt één maand 
opzegtermijn gehanteerd. Bij ziekte of een andere reden wordt het lidmaatschap niet stilgezet, 
maar kan deze per direct worden omgezet in ondersteunend lid. Opzeggen dient te gebeuren 
volgens de geldende regels. Het ledenbestand is gegroeid van 305 leden per 17 februari 2016 
naar 348 leden per 21 maart 2017. Er zijn 58 leden vertrokken (waaronder een groot aantal leden 
uit de groep elementair zwemmen) en zijn er 101 leden bijgekomen. In de toekomst willen we 
monitoren hoe het ledenverloop is per afdeling. 
Na afloop van de presentatie vraagt één van de aanwezigen hoe Sportlink is beveiligd tegen 
Cybercrime en of het nodig is tegen eventuele schadeclaims te verzekeren. Het bestuur zal dit 
uitzoeken (actie). 
Omdat niet alle kaderleden lid zijn van RZC, KNZB of NTB stelt het bestuur voor dat zij vanaf 2017 
minimaal ondersteunend lid moeten worden van RZC. De reden is dat zij een onderdeel zijn van 
de vereniging, meer zijn dan alleen vrijwilligers en tevens aangesproken moeten kunnen worden 
door de vereniging. Officials moeten al lid zijn van RZC en de KNZB. Voor gasttrainers geldt dit 
voorstel niet. Één van de aanwezigen vraagt zich af of met dit voorstel RZC mogelijk vrijwilligers 
gaat verliezen als zij contributie moten gaan betalen en stelt voor dat hier een goede regeling 
voor getroffen moet worden. De vergadering gaat zonder tegenstem akkoord met het voorstel 
dat al het kader lid moet zijn van RZC. 

c. Doelum (J van Susteren) 
Het nieuwe zwembad begint vorm te krijgen en zal komende zomer worden opgeleverd. Op 
Facebook is de voortgang van de bouw van het MFC te volgen. Vanaf het nieuwe seizoen zullen 
alle groepen in het nieuwe bad trainen en zullen alle eigen wedstrijden hier gezwommen of 
gespeeld worden. Het clubhuis zal dan worden afgebroken (was het wisselgeld voor een aantal 
voorzieningen in het zwembad). 
De hiermee samenhangende programmering is echter nog niet afgerond. Dit is een ingewikkelde 
puzzel omdat de groepen die nu gelijktijdig gebruik maken van diverse zwembaden in en rondom 
Renkum, nu ingeroosterd moeten worden in 1 bad, en alles in de avonduren. Dat betekent dat 
er voor iedereen wat gaat veranderen en dat groepen kunnen verhuizen naar andere dagen en/of 
tijdstippen. 
Hoewel leden als ook niet RZC-leden geïnteresseerd zijn in de nieuwe trainingstijden, zullen deze 
pas bekend gemaakt worden wanneer de gehele puzzel gelegd is. 
Onder de “1000 uren vrijwilligersinzet” die RZC moet leveren wordt verstaan de 1000 uren per 
jaar waarbij een vrijwilliger van RZC bijdraagt aan de exploitatie van Optisport (exploitant van het 
nieuwe zwembad). De vrijwilliger is dan bijvoorbeeld toezichthouder van Optisport en hoeft geen 
lid van RZC te zijn. Het gaat niet om bardiensten, “sleuteluren” (uren waarbij Optisport niet 
aanwezig is terwijl RZC het zwembad gebruikt en het zwembad opent en/of afsluit) of andere 
taken in het MFC, maar alleen om taken in het zwembad (bijv. schoonmaak, toezicht). Optisport 
zal de voorwaarden waaraan de vrijwilliger moet voldoen (opleiding, bijscholing etc) aan RZC 
kenbaar maken, evenals een rooster wanneer RZC vrijwilligers moet leveren. Van beide partijen 
wordt een inspanning verwacht om op realistische wijze aan de 1000 uren te komen. De inzet 
van vrijwilligers is een landelijke trend en noodzakelijk om het begrotingstekort op te heffen. 

d. Nieuwsbrief (H Zweers) 



De recent opgerichte Pr-commissie  heeft een nieuwsbrief gemaakt die vanaf 23 maart naar de 

leden verstuurd zal worden. Een mooie nieuwsbrief met veel interessante “nieuwtjes” die voor 

een betere interne communicatie moet zorgen. Complimenten voor de Pr-commissie. 

 

6. Jaarverslagen 
a. Secretaris (H Zweers) 

Het jaarverslag van de secretaris was te downloaden vanaf de RZC-website. De aanwezigen 
hebben hierover geen vragen. 

b. Afdelingen (W Koch) 
Het jaarverslag van de afdelingen was eveneens te downloaden vanaf de RZC-website. Over het 
herenwaterpolo team is wat toelichting nodig: voor het komend seizoen hebben 13 (oud)poloër 
aangegeven een team te willen inschrijven voor de competitie. RZC heeft nu echter wel een 
“scheidsrechterprobleem” omdat per twee teams een vereniging een scheidsrechter moet 
leveren aan de KNZB. Naast het herenteam schrijft RZC het komend jaar ook een jeugd- en 
damesteam (deze laatste als startgemeenschap met EZZ, Zetten) in, en moet dus twee 
scheidsrechters leveren. Voor het komend seizoen heeft RZC dispensatie gekregen, maar zal dus 
het komend jaar op zoek moeten gaan naar een extra scheidsrechter. 
 

7. Financiën 
a. Exploitatieoverzicht 2016 (R vd Horst) 

Het exploitatieoverzicht wordt door de penningmeester toegelicht. 2016 is afgesloten met een 
tekort van €115 tekort, terwijl een tekort van €1000 begroot was. De subsidie van de Gemeente 
Renkum heeft het plafond bereikt en zal dus niet meer toenemen. Dat betekent dat een 
uitbreiding van badwater of een stijging van de kosten van badwater door RZC zelf opgevangen 
moeten worden. Door een toename van het aantal leden is er meer contributie binnen gekomen 
in 2016. Daartegenover staat dat er minder baduren zijn afgenomen, meer uitgave voor 
marketing, advertentie, tassen en website zijn gedaan. Deze laatste zijn niet begroot, maar wel 
gedaan. Tevens zijn de wedstrijdkosten omhoog gegaan, is meegedaan aan een zwemwedstrijd 
in Bielefeld (Dld), Den Haag, masters-kampioenschappen, hebben zwemtrainers opleidingen 
gevolgd en kaderleden een EHBO-opleiding. Het geld dat de sponsorcommissie heeft 
binnengehaald wordt gereserveerd voor activiteiten en extra uitgaven. 
Op 31 december had RZC een tegoed €1900 aan achterstallige contributies waarvan op het 
moment van de ALV ongeveer 80% binnen is. De rest staat nog open maar wordt nog 
geïncasseerd. Daarnaast staat er nog een bedrag open in het depot van de KNZB en zijn er een 
aantal vorderingen vooruitbetaald. 
Op 31 december 2016 had RZC nog enkele schulden, waaronder de badhuur voor het zwembad 
Wolfheze dat nog betaald moet worden en de huur van het clubhuis aan Stichting RZC. Ook moet 
RZC nog een deel betalen aan EZZ betreffende de startgemeenschap waterpolo en is geld 
gereserveerd voor nieuw materiaal in het nieuwe bad. De schulden en bezittingen zijn hiermee 
in evenwicht. Hiervoor is een vast bedrag afgesproken. 
 

8. Kascontrolecommissie 
a. Decharge verlenen aan dagelijks bestuur (R vd Horst) 



N Voets: M Vermije en N Voets hebben de kasboeken gecontroleerd. Opgemerkt wordt dat deze 
goed georganiseerd zijn en dat RZC financieel gezond is.  Rita wordt hiervoor gecomplimenteerd 
en ontvangt een bloemetje. Aan het bestuur wordt decharge verleend. 
 

b. instellen nieuwe kascontrolecommissie (W Koch) 
N Voets blijft voor het tweede jaar van de eerste termijn in de kascontrolecommissie. 
I klos staat als reserve lid maar zal namens de Aquafit ook in het algemeen bestuur zitting nemen 
dus treedt niet in de kascontrolecommissie. 
L Wildekamp neemt haar positie over en J Christiaansen wordt reserve lid (en zal daarmee in 
2018 N Voets opvolgen) 
 
 

9. Vaststellen contributie 2017 
a. begroting 2017 (R vd Horst) 

De penningmeester presenteert versie 10 van de begroting 2017, hetgeen een record is sinds zij 
penningmeester is. Door de verhuizing naar een nieuw bad zijn bestaande contracten met andere 
zwembaden per 1 augustus opgezegd. Hierdoor geldt voor het nieuwe seizoen andere 
badhuurprijzen waardoor 2017 een lastig begrotingsjaar is. Zoals eerder is meegedeeld zal de 
subsidie van de Gemeente Renkum niet stijgen. In totaal betaalt RZC ongeveer € 120.000 aan 
badhuur. In het nieuwe bad € 115 voor het wedstrijdbad en € 62 euro voor het doelgroepenbad. 
Er wordt betaald per baan. Omdat RZC afstand zal moeten nemen van het clubhuis zal er in 
Doelum ruimte gehuurd moeten worden voor diverse activiteiten. Deze kosten zijn ook 
meegenomen in de begroting, evenals de opleidingskosten voor het kader en de 1000-uren 
vrijwilligers en de hogere afdracht aan de KNZB. RZC heeft een aantal baduren geclaimd die nog 
niet ingevuld zijn, maar waar wel voor betaald moet worden. De kosten van de lege baduren 
komen ten laste van alle leden. 
Eerder is deze vergadering akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur dat alle kaderleden 
lid moeten zijn van RZC (en dus ook van de KNZB of de NTB). Het bestuur stelt daarom voor om 
leden die vanwege hun functie of taak lid moeten zijn van RZC, dan wel KNZB of NTB, de 
mogelijkheid te geven tot vrijstelling van het algemeen lidmaatschap (de vaste lasten die elk lid 
betaald). Het betreft hier kaderleden, officials, dagelijks bestuursleden en de ledenadministratie. 
Voor sportende leden betekent dit een korting en voor niet-sportende leden een vrijstelling van 
de contributie. De kosten van deze vrijstelling wordt gedragen door de afdeling waar het kader 
of de officials fungeren en door alle leden bij de dagelijks bestuursleden en de 
ledenadministratie. Hierdoor worden de vaste lasten € 6.58, hetgeen overeenkomt met het 
ondersteunend lidmaatschap. Op basis hiervan zal het begrotingstekort voor 2017 geraamd 
worden op ongeveer € 3000. De verwachting is echter dat door de verhuizing naar het nieuwe 
bad het ledenaantal zal toenemen en het tekort lager zal uitvallen. De totale inkomsten en 
uitgaven zijn begroot op ongeveer € 170.000. 

b. contributie 2017 (R vd Horst) 
Vervolgens presenteert de penningmeester de contributievoorstellen 2017. Enkele punten 
worden toegelicht 

 De triatlon wordt niet als een aparte groep gezien maar valt onder de 
masters, 



 Omdat aquafit en Superspetters gezien worden als commerciële 
activiteiten en dus geen gemeentelijke subsidie ontvangen, worden de werkelijke kosten 
doorberekend in de contributie. 

 De kader- en officialkosten komen ten laste van de afdeling waarvoor het 
kader of de official fungeert. 

 De contributie wordt verhoogd ten opzichte van 2016 met 1.5% + de 
verhoging van de kader- en official kosten. 

Er is verdeeldheid over de wijze hoe de kader- en officialkosten verhaald worden. Het bestuur is 
van mening dat de afdeling die de kosten maken deze ook zelf moeten opbrengen. Betekent wel 
dat een kleine afdeling met relatief veel kader en officials meer gaan betalen dan afdelingen met 
weinig kader en officials. De vergadering discussieert of deze kosten niet beter evenredig over 
alle leden uitgesmeerd kan worden. Volgens het bestuur is dit niet in lijn met andere kosten, 
maar wil het effect tonen. De voorzitter schort de vergadering voor 15 minuten om een nieuwe 
begroting op te stellen. 
 
Om 22.05 heropent de voorzitter de vergadering en de penningmeester presenteert versie 11 
van de begroting, waarbij de kader- en officialkosten gelijkmatig worden gedragen door alle 
leden. De voorzitter benadrukt dat dit niet gedragen wordt door het dagelijks bestuur maar dat 
als de vergadering instemt met dit voorstel, het bestuur dit zal uitvoeren. De kader- en 
officialkosten zijn in dit voorstel €1.34 per lid. 
De voorzitter vraagt de vergadering te stemmen over de begrotingsvoorstellen 10 (voorstel van 
het bestuur) en 11 (voorstel waarbij de kader- en officialkosten gelijkmatig verdeeld wordt over 
alle leden). Hierbij geeft hij aan dat volgens de statuten alleen stemgerechtigde leden mogen 
stemmen. Volgens de statuten zijn dat sportende leden en hebben ondersteunende leden en 
ouders geen stemrecht. Op de vergadering zijn  19stemgerechtigden aanwezig. 9 leden stemmen 
voor begroting versie 10, 7 voor begroting versie 11 en 2  leden onthouden zich van stemmen. 
Daarmee is begrotingsvoorstel 10 aangenomen en zal deze ingaan per 1 april 2017. 
De contributie wordt als volgt vastgesteld: 
SuperSpetters     € 36,69 
Swimkick     € 19,46 
Keep fit     € 11,18 
Startgroep masters    € 13,94 
Masterzwemmen    € 20,05 
Aquafit      € 25,23 
Waterpolo minipupillen (t/m 12 jaar) € 23,21 
Waterpolo (jeugd, dames, heren)   € 27,43 
Minioren     € 27,88 
Zwemmen junioren    € 34,49 
Zwemmen senioren    € 42,30 
Ondersteunend lid    € 6,58 
 
De penningmeester geeft aan dat de begroting 2018, en de daaruit voortvloeiende contributie 
2018, weer de nodige uitdagingen zal kennen. Volgend jaar wordt het gehele jaar gebruik 
gemaakt van het relatief dure zwembad en zal de gemeente een andere eigen bijdrage gaan 



hanteren. De eigen bijdrage zal in 5 jaar verhoogd worden van 28 euro naar 46 euro (prijspeil 
2017). Hierdoor komt de bijdrage meer in lijn met de bijdragen van andere verenigingen binnen 
de gemeente. 
 

10. rondvraag (W Koch) 
B Marsman vraagt waarom de sponsor bij de nieuwe kleding is afgeweken van de bestaande 
kledinglijn. 
De sponsor bood de huidige kledinglijn aan. De bestaande kledinglijn, was niet meer verkrijgbaar 
en week af van de kledinglijn die daarvoor gebruikt werd, en nu wijkt de kledinglijn erg af van 
andere verenigingen met oranje-zwarte kleding waardoor we meer opvallen. De 
kledingcommissie zal in de toekomst een lijn uitzetten. 
 
B Marsman vraagt waarom de sponsorcommissie heeft gekozen voor de huidige opzet met 
verschillende pakketten met relatief grote bedragen waaruit een sponsor kan kiezen. Hij vreest 
dat hierdoor sponsoren zullen afschrikken. 

Sponsorcommissie (M Vaal): De sponsorcommissie heeft dit uitgeprobeerd. Er lopen 
verschillende gesprekken met potentiele sponsoren die op andere wijze RZC willen sponseren 
bijv door het leveren van materiaal. Er zijn echter meer varianten mogelijk en het ligt niet vast in 
pakketten. Maar de sponsorcommissie neemt de opmerking van dhr Marsman mee. 
 
B Marsman vraagt of tijdens de Rijntocht het geplande horecaplein nu uit handen is gegeven en 
of RZC hierdoor geen inkomsten misloopt. 
G v Duinhoven: Het horecaplein wordt georganiseerd door RenkumLeeft. De afgelopen jaren 
bleek dat er nauwelijks tot geen inkomsten waren uit de horeca-voorzieningen. 
 
C van Bindsbergen vraagt naar de taak van algemeen bestuurslid waterpolo 
H Zweers: Een algemeen bestuurslid namens de afdeling vertegenwoordigd de gehele afdeling in 
het bestuur en beslist mee over zaken die de afdeling aangaan en koppel dit terug naar de 
afdeling. De functie is nog vacant. 
 
N Voets vraagt of de zwemtrainingen in Bennekom gehandhaafd blijven na de verhuizing naar 
het nieuwe bad. 

R vd Horst: Dat zal gehandhaafd blijven, echter er zal geen subsidie voor verkregen 
worden. 
 
N Voets vraagt of de Reddingsbrigade een onderdeel van RZC wordt. 

W Koch: Voor de Rijntocht maakt RZC gebruik van de Reddingsbrigade. Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat de Reddingsbrigade een onderdeel van RZC gaat worden, maar misschien is er 
wel meer samenwerking mogelijk. 
 
JH Vos meldt nog dat rond 9 september de nationale sportweek gehouden zal worden en dat het 
in de gemeente Renkum onder andere rondom Doelum zal plaatsvinden. In augustus zullen de 
oude gebouwen rondom Doelum gesloopt worden. De officiële opening zal rond eind november 
of begin december zijn. 



 
G v. Duinhoven bedankt het dagelijks bestuur namens de aanwezigen met een fles wijn. 
 

11. sluiting (W Koch) 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 22.48 en 
nodigt iedereen uit voor een consumptie. 
 
 


