ALV 14 maart 2018
Aanvang 20.00 uur
Locatie Cultuurzaal Doelum
Hogenkampseweg 45
Renkum
Aanwezig (volgens presentielijst):
A Westra, R Veenendaal, J Krol, M Timmer, J Beekman, M Steenbergen, N Voet, J Christiaans, L
Rodenburg, S Rodenburg, L Hulsteijn, JH Vos, A v Brakel, R Jansen, P vd Wielen, G Stam, R stam, D
Veenendaal, G Hooijer, J Ariese, J Godijn, M Schilder, C Campman, M vd Brink, A Bindsbergen, F
Campman, R Keijzer, J v Susteren, J Milder, W. Koch (vz), R vd Horst (penn), H Zweers (sec)
Notulen
1. Opening 20.04 uur
Werner Koch opent de vergadering en heet iedereen welkom Hij benadrukt dat het de eerste
algemene ledenvergadering in Doelum is, daarmee de oude setting in het clubhuis hebben verlaten.
De ingebruikname van het nieuwe zwembad en het multifunctioneel centrum Doelum is een hele stap
voorwaarts, al is het gebouw en het buitengebied nog niet af. Denk hierbij aan het scorebord, het
hekwerk op de tribune , de parkeerplaatsen en de toegang en. Verder mogen en moeten we trots zijn
over de faciliteiten waarover we kunnen beschikken.
2. Vaststellen agenda
Agenda was te raadplegen op de website van RZC. Het bestuur heeft 1 wijziging hierop aangebracht.
Het punt “vrijwilligers” stond onder de mededelingen, maar is als apart agendapunt opgenomen
onder nummer 7. Alle punten hierna schuiven 1 plaats op. De agenda wordt hierbij vastgesteld zoals
voorgesteld.
3. Notulen vergadering 22 maart 2017
De notulen waren beschikbaar via de website.
Pagina 1: geen opmerking
Pagina 2: 1 actie “hoe sportlink is beveiligd tegen cibercrime”
Toelichting Alef van Brakel: Sportlink is een grote organisatie waar veel sportbonden gebruik van
maken. Sportlink kan het niet veroorloven de veiligheid niet op orde te hebben. Binnen RZC hebben
slechts een beperkt aantal mensen toegang tot sportlink (ledenadministratie, secretaris en
penningmeester).
RZC heeft meer partijen waar we gegevens voor aanleveren zoals de NTB, de bank en de KNZB. Ook zij
zullen hun veiligheid op orde moeten hebben. We zijn aan het informeren hoe deze partijen
maatregelen hebben genomen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Binnen RZC moeten we
ook zorgen dat we veilig met persoonsgegevens omgaan en daar een systeem voor opzetten. Dit zal

op papier gezet worden volgens de nieuwe regelgeving die in mei van kracht is, algemene verordening
gegevens bescherming.
De KNZB heeft in samenwerking met NOCNSF een aantal avonden georganiseerd om verenigingen
klaar te stomen om voorbereid te zijn voor de nieuwe AVG. RZC zal indien nodig hieraan deelnemen
en raadpleegt eventueel deskundigen op dit gebied om te zorgen dat we eind mei klaar zijn voor de
AVG. RZC zal in dit kader moeten nagaan met wie zaken gedaan wordt en waarom en welke gegevens
daarvoor vereist zijn.
Werner Koch benadrukt dat de bonden verenigingen daarin ondersteunen en het bestuur zal kijken
wat dit betekent voor RZC.
Pagina 3, 4, 5, 6: geen opmerkingen
Pagina 7: Correctie bij punt rondvraag: Marsman moet zijn Marskamp.
De notulen worden vastgesteld.
Een vraag naar aanleiding van de vorige vergadering. Ouders zijn uitgenodigd om de kinderen te
vertegenwoordigen tijdens de vergadering, maar zij hebben geen stemrecht.
Werner Koch beantwoordt deze vraag als volgt: RZC heeft statuten gebaseerd op de handreikingen
van de KNZB en afgestemd met de KNZB. Elke wijziging die RZC hierin voor ogen heeft moet aan de
KNZB worden voorgelegd. In de statuten wordt geregeld dat stemrecht is voorbehouden aan leden,
niet zijnde ondersteunende leden, waarbij leden onder 16 jaar 1 stem hebben en leden vanaf 16 jaar
hebben 5 stemmen. De volmacht kan alleen gegeven worden aan leden die zelf ook stemrecht
hebben.
De discussie gaat verder waarna de vergadering adviseert om de statuten en het huishoudelijk
reglement na te lopen naar aanleiding van de ingebruikname van Doelum binnen 1 a 2 jaar. Het
bestuur zal bij herziening van de statuten kijken naar eventuele mogelijkheden om wettelijke
vertegenwoordigers van leden stemrecht te kunnen geven.
Één van de aanwezigen stelt dat jurytafelleden lid moeten zijn en dus stemrecht zouden moeten
hebben. Werner Koch meldt dat als een jurytafel lid ondersteunend lid is van RZC deze dan geen
stemrecht heeft. Ondersteunende leden hebben geen stemrecht, en dus hebben de huidige voorzitter
en secretaris van RZC ook geen stemrecht. Indien RZC dit wil aanpassen zal een statutenwijziging aan
de ALV voorgesteld moeten worden.
Omdat juniorleden schoolgaand zijn, wordt voorgesteld de ALV op een ander moment van de dag,
bijvoorbeeld ’s middags te houden, zodat alle leden, en dus ook de kinderen aanwezig kunnen zijn.
Actie: herziening huishoudelijk reglement en daarna herijking statuten
Actie: vermelding op website dat statuten en huishoudelijk reglement opvraagbaar zijn bij secretaris.
4. Ingekomen stukken
Eén ingekomen stuk betreffende een mail van Geert van Duinhoven over de vrijwilligersinzet
5. Mededelingen bestuur
Hans Zweers meldt van de volgende personen een afmelding voor de ALV te hebben gehad: J Milder,
JG Sterrenburg, E Janssen, G v Duinhoven, M Janssen, M Rochat, I Maassen, I Klos, F Werner, T
Werner, S Vos, M v Susteren

Werner Koch meldt dat op 1 januari 2018 Wally Huijbrechts 50 jaar lid van RZC was en dat hij op de 1e
training van 2018 in het zonnetje gezet en is benoemd tot erelid. 50 Jaar lid is opzich al bijzonder maar
verder wijst de archieven uit dat hij 10 jaar voorzitter, 2 jaar penningmeester en 2 jaar waterpolo
trainer en waterpolosecretaris is geweest. Omdat hij hier niet aanwezig is zal hij het certificaat op een
later moment krijgen. De vergadering stemt in met de benoeming van Wally tot erelid.
Jan Harm Vos geeft het bestuur en de leden de complimenten voor de inrichting, totstandkoming en
de organisatie van het nieuwe zwembad in Doelum. Hoewel hijzelf betrokken is geweest bij de
contouren moest er echter nog wel verdere invulling aan gegeven worden.
6. Jaarverslagen
Secretaris
Hans Zweers vat het jaarverslag van de secretaris zoals die op de website staat kort samen:
Het dagelijks bestuur bestond uit Werner Koch als voorzitter, Rita van der Horst als penningmeester
en Hans Zweers als secretaris, bijgestaan door de algemeen bestuursleden John van Susteren namens
de zwemafdeling, Jessica Godijn namens de waterpoloafdeling, Janet Ariese en Lesley Lövering
namens de zwemopleidingafdeling, Inge Klos namens de aquafit, Geert van Duinhoven namens de
triatlonafdeling en Alef van Brakel als ledenadministator.
Afgelopen jaar heeft het bestuur zich gericht op de verhuizing en alles wat daarbij kwam kijken. Daar
kwam bij dat als gevolg van de vertraagde ingebruikname van het nieuwe bad er extra badwater
gehuurd moest worden in de regio terwijl contracten al opgezegd waren. Andere uitdaging was de
programmering waarbij alle trainingen nu in hetzelfde zwembad ingepland moest worden. Het aantal
leden is constant gebleven waarbij wel een verschuiving binnen de afdelingen zichtbaar is. Waterpolo
is bijvoorbeeld gegroeid. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar nieuwe initiatieven gelanceerd zoals de
nieuwsbrief, de nieuwjaar duik en NK-crosstriatlon, heren waterpoloteam is terug en de waterpolo
jeugd is van start en een goed geslaagd eindfeest.
Over het jaarverslag zijn geen vragen.
Afdelingen
Alle verslagen van de afdelingen zijn op de website geplaatst en hierover zijn geen vragen of
opmerkingen.
7. invulling vrijwilligersinzet
Werner Koch leidt het agendapunt in: Vrijwilligersinzet was voor RZC nieuw en nog niet duidelijk wat
dit zou gaan betekenen. Hierover zijn de nodige negatieve en positieve opmerkingen binnen gekomen.
Dit onderwerp leeft momenteel binnen RZC en vandaar een afzonderlijk agendapunt tijdens deze
vergadering.
Teruggaand naar de historie en de uitgangspunten:
In de aanloop naar het nieuwe bad bleek een gat te zijn in de exploitatiebegroting bij zowel de
gemeente als Optisport. In januari 2014 is hierover overleg geweest met RZC om te kijken in hoeverre
RZC hierin iets zou kunnen betekenen. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst tussen de
gemeente Renkum en RZC. In de overeenkomst staat dat RZC zich verplicht tot het leveren van 1000
uren vrijwilligersinzet, dat de inzet in overleg tussen Optisport en RZC worden ingevuld, dat indien RZC
niet voldoet aan de vrijwilligersinzet RZC een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is, dat na 1
jaar geëvalueerd wordt en dat de overeenkomst in werking treedt bij de ingebruikname van het
zwembad.

in overleg met Optisport is afgestemd wat RZC gaat doen en wanneer. De taken die RZC gaat doen
moeten een link hebben met RZC en de taken worden gedaan op de momenten dat RZC gebruik
maakt van het zwembad. Deze randvoorwaarden zijn door RZC gecreëerd. De taak die RZC verricht is
een taak die anders door een medewerker van Optisport gedaan zou worden. Met andere woorden,
als RZC niet schoonmaakt, maakt Optisport schoon en niet een professioneel bedrijf. De
vrijwilligersinzet is onder aansturing en verantwoordelijkheid van Optiport. Dit is dus niet hetzelfde als
de vrijwilligersinzet in Doelum. Doel bij Doelum is meer betrokkenheid van de verenigingen door
bijvoorbeeld vrijwilligersinzet bij horeca of facilitaire zaken en om de kosten te drukken. Een
vrijwilligersinzet die geldt voor alle gebruikers van Doelum. RZC heeft ook leden die horecadiensten
draaien, maar die tellen niet mee voor de 1000 uren vrijwilligersinzet. Andere verenigingen hebben
geen verplichting ten aanzien van de vrijwilligersinzet zoals RZC die heeft richting de gemeente.
Op de vraag of RZC hierdoor een korting krijgt antwoordt Werner Koch dat dat niet het geval is. Er was
een exploitatietekort, en RZC heeft in januari 2014 afgesproken dat RZC dit gat dicht. Jan Harm Vos
vult aan dat dit toen is besproken in de ALV en dat men daarmee akkoord is gegaan.

Werner Koch meldt dat RZC momenteel moet schoonmaken en toezicht houden. Zowel voor RZC als
voor Optisport is deze constructie nieuw. In december 2017 zijn met kaderleden de eerste ervaringen
besproken. De bevindingen zijn input geweest voor de huidige aanpak. Deze is vast niet optimaal maar
samen moet de klus geklaard worden.
Het schoonmaken moet verdeeld worden over alle groepen en niet alleen gedaan worden door de
laatste groep op de avond. Hiervoor is een rooster gemaakt waarbij taken die eerder op de avond
gedaan kunnen worden eerder gedaan worden. Binnen de groepen dient een eerlijke verdeling te zijn
waarbij het kader niet alles zelf hoeft te doen. Oudere leden kunnen zelf helpen, bij de jongere leden
eventueel de ouders.
Onder toezicht wordt verstaan dat tijdens de twee uur op de maandagavond en de tweeëneenhalf uur
op de vrijdag wanneer Optisport banenzwemmen aanbiedt een RZC-vrijwilliger toezicht houdt. Dit
gebeurt echter altijd wanneer RZC kader ook aanwezig is. Met Optisport wordt afgestemd welke
opleiding een toezichthouder moet hebben. Hierbij wordt ook de accountmanager van KNZB
betrokken om te kijken naar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
Er zijn meer voorbeelden van zwembaden met vrijwilligers die toezicht houden en waarbij
verantwoordelijkheden zijn geregeld. Het is een ontwikkeling waaraan ook RZC zal moeten wennen en
wat vorm moet krijgen. Ook tijdens trainingen kunnen situaties voordoen waarbij kaderleden moeten
ingrijpen om een zwemmer te redden. Belangrijk is dat de toezichthouders geschoold zijn in wat te
doen. Het is wenselijk en realistisch dat RZC in de toekomst een pool heeft van een aantal vrijwilligers
die bijvoorbeeld eenmaal per maand toezicht houden en die geschoold worden om juist te kunnen
handelen bij een calamiteit.
De stelling dat RZC geen toezicht moet houden zolang taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk
zijn en zaken nog niet juridisch zijn geregeld wordt niet gedragen door de vergadering.
Tijdens de discussie over de vrijwilligersinzet worden vele vragen besproken en worden suggesties
gegeven voor verbeteringen. Ook wordt aangegeven dat dit kan leiden tot het opzeggen van het
lidmaatschap. De mogelijkheid tot afkoop wordt eveneens besproken.
De vraag is of RZC voor het afkopen moet gaan en zo ja of dit dan moet worden omgeslagen over alle
leden, dit leidt dan tot een verhoging van de contributie met ongeveer 5,40 euro per lid per maand
waardoor ondersteunende leden 60% contributieverhoging krijgen, of dat het wordt “de vervuiler

betaald” waardoor bijvoorbeeld de masters 40% meer moeten gaan betalen. De vergadering vindt
afkopen geen optie.

Afgesproken wordt dat een nieuwsbrief aan dit onderwerp zal worden gewijd.
Werner Koch meldt dat de bedoeling van dit agendapunt is en was om meer duidelijkheid te geven. De
vrijwilligersinzet door RZC moet een kans krijgen. Er moet van alles nog gebeuren, zoals contractueel,
het rooster etc. Zijn er dingen die niet goed gaan, meld deze dan wel en laat het niet rondzweven.
Martijn Steenbergen gaat de coördinatie van de vrijwilligersinzet op zich nemen. Dus deel de
ervaringen met Martijn.

8. Financiën
Rita van der Horst geeft een toelichting op het explotatieoverzicht 2017.
In 2017 is 6000 euro winst gemaakt. Bij de inkomsten valt op: de subsidie is al jaren 75000 euro en dat
blijft zo, de contributie is 88000 euro en is minder dan begroot door minder leden dan verwacht. Bij
de uitgaven valt op: gereserveerde kosten voor cursussen kader en vrijwilligers zijn niet gemaakt. Deze
reservering kan in 2018 worden besteed. RZC neemt een vast aantal uren badwater af van Optisport.
Voor uren die nog niet gebruikt worden moet wel worden betaald. Deze kosten kunnen niet
toebedeeld worden aan een afdeling. Verder is 2500 euro gereserveerd voor het LED-scherm, dat ook
deels door de Stichting RZC betaald wordt, 5000 euro. Vaste lasten waren begroot op 27000 euro en
er is 24000 euro uitgegeven.
De afdelingskosten was begroot op 25000 euro en er is 19000 euro uitgegeven, als gevolg van de
lagere wedstrijdkosten en lagere reiskosten en er is minder teruggave van contributie aangevraagd
door kaderleden en officials.
Er blijft 6000 euro over terwijl een tekort van 3000 euro was begroot.
Vervolgens geeft Rita van der Horst een toelichting bij de balans.
RZC is een gezonde vereniging met 23.000 euro eigen vermogen. Er moet nog een kleine achterstand
aan achterstallige contributie binnenkomen en met een beperkt aantal gezinnen is een
betalingsregeling getroffen. In totaal staat er ongeveer 44000 euro op de bankrekeningen.
RZC heeft echter ook 21000 euro aan schulden als gevolg van een tussenrekening van de
activiteitenstichting, geld van de stichting die binnen zijn gekomen op de RZC rekening en nog
overgemaakt moet worden (oliebollenacties, Rijntocht), en een betaling aan de stichting clubhuis,
voornamelijk huur clubhuis. Tevens is een reservering van het materialenhok gemaakt.
Zaal: de subsidie wordt minder?
Naar aanleiding van een vraag meldt Rita dat de subsidie van de gemeente gelijk blijft maar dat de
badhuur stijgt van 32 euro dit jaar, naar uiteindelijk 44 euro over 4 jaar. De badhuur bedrfaagt
momenteel 117 euro, waarvan RZC nu 32 euro betaalt tot een plafond van 75000 euro per jaar. Komt
de huur boven de 75000 euro dan betaalt RZC 100% van de badhuur. Dus elk uur dat niet gebruikt
wordt, moet ook afgemeld worden om zo de kosten te drukken.
9. Kascontrolecommissie
a. Decharge verlenen aan dagelijks bestuur
Nicole Voet en Lisanne Wildekamp hebben de financiën gecontroleerd en deze goed bevonden. RZC is
een gezonde vereniging en daarvoor de complimenten. Aan het bestuur wordt decharge verleend.
Werner Koch bedankt de kascommissie

b. Instellen nieuwe kascontrolecommissie
Lisanne Wildekamp blijft voor het tweede jaar in de kascontrolecommissie. De commissie wordt
aangevuld met het huidige reservelid Joost Christiaans.
Sanne Rodenburg wordt reservelid en zal daarmee in 2019 Lisanne Wildekamp opvolgen.

10. Bestuursverkiezingen
Hans Zweers neemt tijdelijk de rol van voorzitter van de vergadering over van Werner Koch. Hij meldt
dat Werner Koch volgens het schema aftreedt na drie jaar als voorzitter. Werner wordt bedankt voor
zijn inzet voor de afgelopen drie jaar. Hans Zweers geeft aan dat Werner Koch zich kandidaat heeft
gesteld voor een nieuwe periode van drie jaar en daarvoor wordt hij gevraagd. De vergadering stemt
in met de benoeming van Werner Koch als voorzitter voor een nieuwe periode van drie jaar.
Werner Koch bedankt de vergadering voor het vertrouwen en neemt de rol van voorzitter van de
vergadering weer over van Hans Zweers.
11. Vaststellen contributie 2018
a. Begroting 2018
Rita van der Horst geeft een toelichting bij de begroting 2018.
Uit de begroting 2018 volgt een overschot van 3000 euro. De subsidie van de gemeente zal 75000
euro zijn en verwacht wordt een inkomsten aan contributie van 97000 euro, gebaseerd op de
contributie van 2017 en het huidige ledenaantal. De subsidie, contributie en inschrijfgelden leiden tot
een totaal aan inkomsten van 173000 euro.
Wat betreft de uitgaven: de badhuur zal zijn 124000 euro, stijgt iets vanwege het duurdere badwater
in Doelum ten opzichte van alle andere zwembaden die we in 2017 gebruikten. Eén week zwemmen
kost RZC 2300 euro. De vaste kosten die ten laste komen van alle ledenbedragen in totaal 23000 euro.
Hierin zit zaalhuur in Doelum, opleiding kader en vrijwilligers. Naast de 2300 euro, begroot voor
opleidingskosten, is er nog een reserve van de voorgaande jaren voor deze post, 4100 euro, wat
uitkomt op 6400 euro nog te besteden voor opleidingen. Aan de KNZB is RZC ongeveer 8000 euro
verschuldigd. De startvergunning betalen de leden zelf. Onder de organisatiekosten vallen
bestuurskosten, promotiekosten, consumpties tijdens vergaderingen, kleine geschenkjes bij een
jubileum. De post zwoegers en vrijwilligers is 1000 euro, kleine presentjes zoals de chocolaatjes voor
alle kaderleden en vrijwilligers. RZC huurt het bad op zaterdagochtend, maar heeft hier nog geen
activiteit voor. Dit kost RZC 5200 euro. De afdelingskosten zijn ten laste van de leden van de afdeling.
Dit is badhuur, wedstrijdkosten, reiskostenvergoeding van de trainers, bijdrage voor kaderleden en
officials en de post vrij te besteden door de afdeling.
De totaal begrote uitgaven bedragen 170000 euro. Met een inkomsten van 173000 euro betekent dit
een positief begroot resultaat van 3000 euro.
b. Contributie 2018
Rita van der Horst meldt dat op basis van de begroting een contributieverhoging niet noodzakelijk is.
Na enkele toelichtende vragen stelt de vergadering de contributie 2018 ten opzichte van 2017
ongewijzigd vast. De vastgestelde contributie 2018 is als volgt:
SuperSpetters
Swimkick
Keep fit
Startgroep masters
Masterzwemmen
Aquafit

€ 36,69
€ 19,46
€ 11,18
€ 13,94
€ 20,05
€ 25,23

Waterpolo minipupillen (t/m 12 jaar)
Waterpolo (jeugd, dames, heren)
Minioren
Zwemmen junioren
Zwemmen jeugd/senioren
Ondersteunend lid

€ 23,21
€ 27,43
€ 27,88
€ 34,49
€ 42,30
€ 6,58

12. Rondvraag
Linda Hulsteijn vraagt in hoeverre het bestuur op de hoogte is van de in het zwembad aanwezige
mankementen zoals kapotte tegels en scheuren.
Een deel van de mankementen is bekend bij het bestuur. Het bestuur ontvangt graag alle bevindingen
en signalen.
Jan Harm Vos vraagt of er gewerkt wordt aan een warme overdracht van het ABC-zwemmen van
Optisport naar het swimkick van RZC?
Werner Koch antwoordt dat ondanks de concurrentie tussen de zwemopleiding van RZC en Optisport
wordt gekeken hoe het zwemplezier van kinderen vergroot kan worden om ze vervolgens naar de
vereniging toe te trekken.
Jan Harm Vos vraagt of RZC niet de lege uren van Optisport kan gebruiken om andere activiteiten te
organiseren al dan niet samen met Optisport? Werner Koch reageert dat dit nu niet de hoogste
prioriteit heeft maar dat hier wel aandacht voor is.
Paul vd Wielen vraagt of er een herinvoering komt van bijvoorbeeld schoolzwemmen maar ook andere
activiteiten en is er hierover al contact met Sport en Beweging?
Werner Koch antwoordt dat er via de gebruikersraad wel contacten met Sport en Beweging zijn, maar
dat er nog geen concrete plannen bestaan. Er zijn wel plannen om in de Nationale Sportweek samen
te werken met andere gebruikers in Doelum.
Joost Christiaans vraagt of andere verenigingen ook uren kunnen huren van Optisport?
Werner Koch antwoordt dat Optisport verzoeken krijgt van andere verenigingen en dat als het bootst
met onze uren Optisport afstemming met ons zoekt. De uren die we nu benutten staan vast.
Wessel Timmer vraagt of er al iets bekend is over een waterpolo coach of trainer voor de heren?
Werner Koch antwoordt dat hierover nog niets bekend is en dat op de uitgezette vacature nog geen
respons is ontvangen.
Jopie Beekman meldt dat aquafit graag een stabielere temperatuur en minder luchtstroom wenst, dat
het water te koud is en dat er geen thermometer beschikbaar is. Op de dinsdag lijkt het veel kouder te
zijn dan op de zaterdag.
Werner Koch neemt dit mee in de afstemming met Optisport maar er blijkt een bepaalde inwerktijd te
zijn om de apparatuur optimaal te krijgen.
Jopie Beekman geeft aan dat het niet duidelijk is wat te doen bij een calamiteit.

Werner Koch: Er zal een calamiteitenplan beschikbaar moeten komen. Tevens zal Optisport in april
getraind worden om te gaan met dit gebouw en calamiteiten en het bestuur heeft aangegeven hierna
eveneens getraind te worden.
Christel Campman vraagt of er al meer bekend is over het nieuwe scorebord?
Werner Koch antwoordt dat de verwachting is dat deze in de eerste helft van april wordt opgehangen.
13. Sluiting om 22.23 uur
Werner Koch sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om hierna nog een consumptie te nemen in
de horecagelegenheid.

