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Notulen ALV 30 maart 2019 

Aanwezig: 

John v Susteren, Clemens Koch, Sanne Rodenburg, Renate Jansen, Lisanne Wildenkamp, Jan Harm 

Vos, Geert v Duinhoven, Joost Christiaansen, Alef v Brakel, Willem Martens, Inge Klos, Paul vd 

Wielen, Pieter Mostert, Irma Hommenga, Mariska Rochat, Martine Koch , Mark Rietveld, Janet 

Ariese, Werner Koch (voorzitter), Rita vd Horst (penningmeester), Hans Zweers (secretaris) 

Afmeldingen: Bart Pausma, Marry Janssen, Janet Ariese, Christel Campman, Anette v Bindsbergen, 

Janneke Zweers, Jan Gerard van Sterrenburg, Hennie de Ruyter, Gaby Hooijer, Jessica Godijn, Egwin 

Janssen. 

 

1. Opening om 14.05 (WK) 

De voorzitter Werner Koch (WK) heet de aanwezigen van harte welkom. Op verzoek van de 

vergadering van 2018 wordt deze ledenvergadering gehouden op een middag opdat elk lid aanwezig 

zou kunnen zijn. Hij merkt op dat de opkomst niet anders is dan voorgaande jaren. WK biedt zijn 

excuses aan voor het laat verstrekken van de vergaderstukken. 

2. Vaststellen agenda (WK) 

Geen opmerkingen, vastgesteld 

3. Mededelingen (WK) 

Begin 2019 is een datalek bij RZC geconstateerd. Een bestand met persoonsgegevens van een groep 

leden waren enkele jaren geleden op de website geplaatst. Dit bestand was niet direct gelinkt aan de 

website maar wel te bereiken via zoektermen. Het bestuur is hierover door een lid geïnformeerd 

waarna het bestand is verwijderd. De betrokken leden en oud-leden zijn hierover geïnformeerd en 

de datalek is gemeld bij de Authoriteit GegevensBescherming.  

In 2018-2019 zijn 9 kaderleden opgeleid tot lesgever bij de Superspetters en hebben hun diploma 

gehaald.  

In het voorjaar van 2019 zal het kader een cursus levensreddend handelen en waterongevallen 

kunnen gaan volgen. Deze cursus is ook open voor toezichthouders.  

Met ingang van het seizoen 2019-2020 zal een nieuw clubtenue geïntroduceerd worden. Dit tenue is 

door de kledingcommissie geselecteerd en aangepast/ontworpen na ruggenspraak met verschillende 

personen / toekomstige gebruikers binnen de verschillende afdelingen. Binnenkort zal een passessie 

georganiseerd worden waarna iedereen zijn de bestelling kan doen. De opzet is dat iedereen zelf een 

set besteld en betaald, gesponsord door RZC. Een proefset werd getoond tijdens de vergadering. Er 

wordt uitgelegd wat besteld kan worden. Het is nog niet bekend wat met het oude tenue gaat 

gebeuren, maar dit zal niet meer gebruikt worden en moet worden ingeleverd.  



2 

 

Het bestuur heeft een promofilm laten maken die helaas nog niet gereed is. In de film worden alle 

afdelingen belicht.  

Een aantal afmeldingen voor de Algemene Leden Vergadering hebben aangegeven dat het gekozen 

tijdstip voor de vergadering als ongelukkig is ervaren.  

 

4. Notulen 14 maart 2018 (WK) 

De notulen van de ALV 14 maart 2018 zijn beschikbaar gesteld voor de vergadering worden zowel 

inhoudelijk als redactioneel paginagewijs behandeld. 

Op pagina 2 staan 2 acties voor de jaren 2018-2020 te weten het herziening huishoudelijk 

regelement en herziening statuten. Herziening huishoudelijk reglement is als agendapunt 

opgenomen en herziening statuten zal in 2019 worden uitgevoerd. Het traject waarvoor gekozen is 

was om eerst het huishoudelijk reglement te herijken omdat RZC hierin meer vrijheid heeft, gevolgd 

door de statuten. Voor de statuten geldt dat behalve de leden van RZC ook de KNZB goedkeuring 

moet geven voor wijzigingen. Tevens moeten de statuten volgens de KNZB modelstatuten worden 

opgesteld waardoor RZC minder vrijheid heeft in het opstellen hiervan, in tegenstelling tot het 

huishoudelijk reglement. Op de website staat dat beide documenten opvraagbaar zijn. Het 

huishoudelijk reglement zal verder in agendapunt 5 behandeld worden.  

Op pagina 4 staat dat RZC nog 21000 euro aan schulden heeft aan de Stichting RZC. Dit bedrag is 

inmiddels overgemaakt. 

Naar aanleiding van pagina 8 wordt de vraag gesteld over het calamiteitenplan. In het 

schoonmaakhok en/of het de EHBO-kamer hangt een lijst met telefoonnummers welke in volgorde 

gebeld moeten worden in geval van een calamiteit. Er is altijd een BHV-er in het pand aanwezig die 

de leiding heeft bij een calamiteit. Optisport heeft de leiding indien aanwezig.  

De notulen zijn hierbij vastgesteld. 

5. Vaststellen HHR (HZ)  

Het DB is ruim een jaar bezig met geweest met het herschrijven van het huishoudelijk reglement. De 

totstandkoming heeft langer geduurd, mede door het in gebruik nemen van het nieuwe zwembad. 

Het vorige huishoudelijk reglement is geüpdatet en volledig herschreven. Het concept zoals 

opgesteld door het DB is uitgezet bij de vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen. De 

teruggekomen reacties zijn waar mogelijk verwerkt. Bart Pausma heeft als deskundige inhoudelijke 

naar de nieuwe versie gekeken. De definitieve versie is bij de laatste aankondiging van de ALV als 

tekst meegestuurd naar alle leden. De tekstuele foutjes die hierin stonden zijn ondertussen verwerkt. 

Voorafgaand aan de vergadering is 1 reactie binnengekomen betreffende de omgangsregels van het 

gebouw.  

De vergadering stelt voor in artikel 7.1 het woord organisatie te veranderen in vereniging. Dit wordt 

overgenomen. 

Artikel 27 wordt gesproken over het gebruik van beeldmateriaal die door RZC niet gebruikt wordt op 

social media daar waar personen herkenbaar op staan. De vraag wordt gesteld of dit wel met 

toestemming kan gebeuren. WK beantwoordt dat met toestemming kan, mat dat hierbij de 

toestemming schriftelijk moet zijn verkregen, wat eigenlijk het grote probleem is hoe dit te 

handhaven is. RZC neemt eigenlijk de richtlijnen van de KNZB over. Overwogen is om vast te laten 
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leggen dat iedereen toestemming geeft tenzij iemand bezwaar maakt, maar dan moet elke foto die 

gebruikt wordt eerst gecheckt worden of deze te gebruiken is en kan de situatie ontstaan dat er 

achteraf uit gerepareerd moet worden als er iemand op staat die er geen toestemming voor heeft 

gegeven. De Facebook commissie wordt hierdoor belemmerd, en spontane acties kunnen hierdoor 

niet meer, hetgeen door het DB wordt erkend, maar de privacy wet houdt ons hierin tegen. RZC zal 

echter niet toezien of privépersonen tijdens wedstrijden geen foto’s maken. RZC zal alleen via de 

officiële kanalen geen foto’s met herkenbare personen plaatsen zolang het geen journalistieke of 

promotionele foto’s zijn. Het privacybeleid van RZC is leidend. Opnemen in het inschrijfformulier of 

leden wel of niet toestemming geven om gefotografeerd te worden leidt tot veel controles en is 

lastig te organiseren. 

In artikel 11 staat dat officials minimaal 6 maal moeten fungeren om tegemoetkoming van de 

contributie te kunnen krijgen. W-officials komen hier niet aan. Dit voorstel wordt aangepast voor w-

officials. 

De vergadering stelt voor het artikel 21.9 als volgt te wijzigen: 

• Leden leven de wettelijke en locatie gebonden huis- en  veiligheidsregels na en spreken 

leden, gasten en overige bezoekers hier actief op aan, indien deze regels worden overtreden.  

 

Het huishoudelijk reglement wordt hierbij vastgesteld met de aanpassingen zoals hierboven 

beschreven. 

6. Inzet vrijwilligers (WK) 

Verenigingen zoals RZC draait op vrijwilligers. RZC heeft gelukkig vrijwilligers waar RZC trots op en 

dankbaar voor is. Het is echter een beperkt groepje ten opzichte van de volledige ledenpopulatie. De 

vergadering discussieert het groepje vrijwilligers zou kunnen groeien nadat eerst de film Back2Basic 

van de KNVB gedraaid is. https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w  

Naar aanleiding van de film komt uit de zaal de opmerking dat RZC voor alle afdelingen zou moeten 

zijn. Als voorbeeld wordt genoemd dat het herfstkamp van de zwemafdeling niet open staat voor 

waterpolojeugd die niet aan wedstrijdzwemmen doet. Dit wordt als jammer ervaren, enkele leden 

voelen zich buitengesloten en het is niet goed voor de vereniging. Er moet gewerkt worden aan meer 

saamhorigheid en verbinding tussen de afdelingen. Doordat alle afdelingen nu in Doelum sporten 

komen de afdelingen wel dichter naar elkaar toe. Ook zouden kaderleden kunnen rouleren tussen de 

afdelingen of groepen. Een deel van het Superspetterskader die onlangs de opleiding hebben 

volbracht zijn zwemmers. Ook enkele heren wp-ers helpen bij trainen van de minipupillen. Deze 

ontwikkeling moet verder worden uitgebouwd. Activiteiten zouden ook roulerend georganiseerd 

kunnen worden. De kunst is echter om de vrijwilligers te vinden en aan te spreken. Belangrijk is dat 

de boodschap over te brengen dat leden geen klanten zijn, maar leden, van wie wat verwacht wordt.  

Er wordt gevraagd of de vrijwilligersverplichting gehaald wordt. Deze wordt ruimschoots gehaald. Er 

wordt wel opgemerkt dat niet altijd overal schoongemaakt (bijv. de tribune). De vraag is of daar RZC 

verantwoordelijk is.  

7. Jaarverslagen (HZ) 

Het was een speciaal jaar, met een eigen bad, eigen beheer, eigen wedstrijden, met veel 

mogelijkheden om elkaar tegen te komen, nieuwe afspraken met Optisport, de Reddingsbrigade, en 
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de Waag, nieuwe contracten, nieuwe leuke activiteiten, nieuwe nieuwsbrieven, een nieuwe 

kledinglijn, een promofilm, een nieuw prachtig scherm dat voor een groot deel van ons is. 

Kenmerkend was de vrijwilligersinzet. De doelstelling is gehaald al heeft het soms moeite gekost om 

iedereen ervan bewust te krijgen dat dit nodig is.  

Verder heeft de KNZB ons gevonden voor diverse activiteiten zoals de Superspettersdag. Er is 

gewerkt aan de AVG, een missie, visie en strategie document en het huishoudelijk regelement. Bij de 

aquafit is Inge Klos als trainer vertrokken en heeft Irma Hommenga haar plaats ingenomen, het wp  

heren team had een trainer maar is na een half jaar vertrokken.  

RZC kenmerkt zich verder als een vereniging met veel en enthousiast kader en helpende handen 

langs het bad.  

De penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen, wil zich niet meer herkiesbaar stellen en is 

opzoek naar een opvolger.  

Concluderend was 2018 een mooi verenigingsjaar. 

8. Financiën (RvdH) 

In 2018 is afgesloten met ruim 5000 winst, hetgeen meer dan begroot was. Vanuit de gemeente 

75000 euro subsidie, een vast bedrag en dat zal in de toekomst worden afgebouwd. Aan contributies 

is 93000 euro binnengekomen, ook iets minder dan begroot. Daarnaast nog een post inschrijfgeld 

wat resulteert in inkomsten van ongeveer 170000 euro. 

Voor de uitgave de volgende posten: 114000 euro wordt betaald aan badwater in Doelum en 

Bennekom. Door minder weken badwater te huren als gevolg van vakanties is de uitgaven ongeveer 

10000 euro lager. Het is dus belangrijk dat als badwater niet gebruikt gaat worden, deze afgemeld 

wordt zodat er niet voor betaald hoeft te worden. De vaste lasten, ten laste van alle leden, was 

begroot op 23000 euro en is in werkelijkheid 30000 euro. Er is dus iets te veel uitgegeven, maar de 

reservering activiteiten stichting van 10000 euro nauwelijks is aangesproken. De winst gaat naar de 

Stichting RZC. De 10000 euro is gereserveerd voor een bijdrage voor de nieuwe kleding. 

Wat betreft de afdelingskosten valt op dat de reiskosten trainers hoger uitvalt omdat de reiskosten 

van de waterpolo trainer niet begroot was. Daarnaast hebben minder kaderleden en officials gebruik 

gemaakt van de contributievrijstelling. De afdelingskosten zijn 20000 euro in plaats van de begrootte 

22000 euro. 

De huur van de vergaderzalen is lager dan het bedrag wat voor het clubhuis aan de stichting betaald 

werd. 

RZC is een financieel gezonde vereniging die afgelopen 19 jaar slechts 1 of 2 maal met een verlies 

heeft afgesloten.  

Over de balans valt te melden dat nog enkele achterstallige contributies geint moet worden. Er zijn 

meer aanvragen via de Gelrepas. Verder nog een waterpolo startgemeenschap dames met EZZ, waar 

RZC de meeste kosten voor betaald. Op de bankrekening staat voldoende om de schulden aan 

optisport, de KNZB, de activiteiten stichting terug te betalen en voor de reserveringen van de 

opleiding, materiaal en kleding.  

De balans is in evenwicht. De boeken worden gesloten.  

9. Kascontrolecommissie (WK) 
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De kascontrolecommissie, bestaande uit Lisanne Wildekamp en Joost Christiaans, meldt dat RZC een 

financieel gezonde vereniging is, mede door het goed afmelden van niet te gebruiken badwater en 

dat de contributie vrijwel van iedereen wordt geïnd. 

De kascontrolecommissie verleent decharge aan het bestuur, bedankt de penningmeester en meldt 

dat de lat hoog ligt voor de opvolger. 

De kascontrolecommissie wordt bedankt voor het werk. De commissie en voor komend jaar zal 

bestaan uit Joost Christiaans en Sanne Rodenburg, met Jan Harm Vos als reserve. 

10. Bestuursverkiezing (WK) 

Rita vd Horst als penningmeester is aftredend en niet benoembaar. Er is nog geen kandidaat 

gevonden voor opvolging zodat Rita voor een jaar interim penningmeester zal zijn.  Er is een 

mogelijke kandidaat waarmee gesprekken wordt gevoerd. Deze persoon kan dan eventueel worden 

ingewerkt en worden benoemd op de ALV van 2020. 

Rita wordt alvast bedankt. 

De overige bestuursleden van de afdelingen zijn Irma Hommenga voor Aquafit, Jessica Godijn 

namens waterpolo, Janet Ariese namens superspetters en John van Susteren namens de 

zwemafdeling. Daarnaast zit Alef van Brakel als ledenadministratie in het bestuur. De triatlonafdeling 

heeft nog geen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.   

Inge Klos zat in het bestuur voor de Aquafit en zij heeft rond de jaarwisseling haar functie en taak 

overgedragen aan Irma Hommenga. Zij wordt bedankt voor haar jarenlange inzet (29 jaar). 

11. Begroting en vaststellen contributie 2019 (RvdH) 

Vanuit de gemeente zal RZC weer 75000 euro ontvangen. De inkomsten aan contributies zijn begroot 

op 103000 euro, dit als gevolg van een lichte groei in het ledenaantal. De inkomsten zijn begroot op 

ongeveer 180000 euro.  

RZC heeft voor de uitgaven inzake badhuur begroot 124000 euro, een verhoging als gevolg van de 

btw-verhoging (van 6% naar 9%) en de indexering (2,1%). 28000 euro aan vaste kosten worden 

verhaald op alle leden. Dit komt neer op 6,58 euro per lid per maand. Dit is inclusief het niet 

gebruikte badhuur van het instructiebad op zaterdag. De afdelingskosten zijn 23000 euro. 

Superspetters en aquafit vallen niet onder de subsidie omdat dit als een commerciële activiteit 

gezien wordt. 

Ondanks dat de badhuur omhoog is gegaan is het DB van mening dat er voor het derde jaar op rij de 

contributie niet omhoog hoeft te gaan.  

SuperSpetters    € 36,69  

Swimkick    € 19,46 

Keep fit     € 11,18 

  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 jeugd/senioren  € 42,30 



6 

 

Ondersteunend lid   € 6,58 

 

Voor de contributie van de waterpolo afdeling geldt dat je wordt ingedeeld op leeftijd (bijv. leden die 

ouder zijn dan 13 jaar en in het team van onder de 13 spelen betalen de contributie van de 

jeugd/dames/heren). De startgroep masters wordt opgeheven en men kan zich er niet meer voor 

aanmelden. De huidige leden blijven in de groep zolang ze 1 maal per week blijven zwemmen.   

De begroting en contributie wordt hierbij vastgesteld.  

Op de vraag hoe de contributie van RZC zich verhoudt ten opzichte van andere verenigingen in de 

omgeving wordt gemeld dat gezien het aanbod de contributie van RZC niet hoog is.  

In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat bij een tweede maal storneren 5 euro 

administratiekosten in rekening gebracht wordt. De algemene vergadering gaat hiermee akkoord. 

De waterpolo afdeling is naar aanleiding van het huishoudelijk reglement met het voorstel gekomen 

om een jaarlidmaatschap per seizoen in te voeren. Dit om een team bij elkaar te houden gedurende 

het gehele seizoen zonder het risico dat het team uit elkaar valt. De vraag is of je dit dan door moet 

trekken naar de gehele vereniging, met een eventuele korting op het lidmaatschap als dit per jaar 

wordt betaald. Sportlink en de KNZB werken met een kalenderjaar. De vergadering voelt weinig voor 

een jaarlidmaatschap.  

12. Rondvraag 

Paul van der Wielen: Het geluid van scherm werkt nog niet. Dit zal worden opgepakt.  

Renate Jansen: Graag de e-mails van de secretaris naar alle leden meer spreiden in de tijd. Indien 

mogelijk zal dit gebeuren. 

Christel Campman: Is het mogelijk om een gezamenlijke, vereniging brede activiteit te organiseren 

ter afsluiting van het seizoen? Ideeën zat, bijvoorbeeld juist aan het begin van het seizoen, maar 

niemand meldt zich aan. 

13. Sluiting om 16.11 uur (WK) 


