Notulen Algemene ledenvergadering RZC 11 maart 2020
Verslag Hans Zweers
Locatie Doelum, Renkum
Aanvang 19.30 uur
Aanwezig: Hans Zweers (VZ, notulist), Rita vd Horst (VZ), Jan Gerard Sterrenburg, Christel Campman,
Mirjam Schilder, Mariska Rochat, Martine Koch, Jan Harm Vos, Renate Jansen, Anette v Bindsbergen,
Sanne Rodenburg, Alef v Brakel.
1. Opening (HZ)
HZ opent de vergadering om 19.30 uur. Hij meldt dat het DB niet compleet is omdat de voorzitter
Werner Koch half januari zijn taken heeft overgedragen aan de secretaris en de penningmeester
vanwege zijn ziekte. Hierover is te melden dat de operatie geslaagd was en er geen complicaties zijn
geweest. HZ leest het laatste bericht voor. De vergadering wordt voorgezeten door Rita vd Horst
(penningmeester) en Hans Zweers (secretaris).
2. Vaststellen Agenda (HZ)
Voorstel tot wijziging van de agenda door de voorzitter: agendapunt 6 Jaarverslagen en agendapunt
5 Vaststellen Statuten worden omgedraaid. Hier zijn geen bezwaren tegen.
3. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken (HZ)
- KNZB heeft laten weten dat alle wedstrijden in Noord Brabant voor het komend weekend zijn
afgelast in verband met het toenemend aantal positief besmette Covid-19 patienten inNoord
Brabant. Er komen ook geen officials vanuit deze provincie naar andere provincies. Het valt
niet uit te sluiten dat dit gevolgen heeft voor komende activiteiten van de KNZB.
- De nieuwsbrief “Ondertussen bij RZC… “ heeft een vaste verschijningsdatum: ½ maart, ½ juni,
½ september en ½ december. Kopij kan 2 weken voor de verschijning worden ingeleverd bij
Vera Martens of de secretaris.
- Een nieuw schoonmaakprotocol van het zwembad is in de maak door Optisport.
- Optisport heeft een overeenkomst voor de toezichthouders tijdens het banenzwemmen
opgesteld. Deze wordt nog verder aangepast door het bestuur zodat deze beter aansluit op
onze taak.
Opmerking vanuit de zaal: het toezichtplan zou eigenlijk moeten worden voorgelegd met de leden.
Het bestuur zal dit niet doen, maar wel met de toezichthouders bespreken.
Vraag vanuit de zaal: heeft de Gemeente hier nog een rol in? Antwoord: nee, de invulling van de
vrijwilligersuren moeten door de partijen zelf worden vastgesteld.
- In juni wordt een nieuwe lokatiemanager verwacht die de huidige interim lokatiemanager
gaat vervangen.
- De KNZB wil in het najaar weer een landelijke Superspettersdag in Doelum gaan organiseren.
- De Gemeente Renkum zal begin april het sportakkoord presenteren. RZC heeft hier ook een
rol in.

1

-

De ROEV heeft RZC gevraagd mee te doen met de Koningsspelen op 27 april. Leden die zin
hebben een activiteit namens RZC te organiseren kunnen zich melden.
Het Superspetters kader en de Oliebollencommissie zoeken versterking.
Afmeldingen:Jessica Godijn, Willem Martens, Irma Hommenga, Rob Mulders, Geert van
Duinhoven, Gaby Hooijer, Egwin Janssen, Werner Koch, Berteke de Jong,
Geert van Duinhoven heeft gevraagd te laten weten dat hij “enorme waardering heeft voor
het bestuur, ook al vinden jullie het ongemakkelijk om het te zeggen”.

4. Notulen ALV 30 maart 2019 (HZ)
- Opening: Het verzoek van de ALV 2018 om op een zaterdagmiddag de ALV te organiseren
omdat dan minderjarige leden aanwezig zouden kunnen zijn, is in 2019 uitgeprobeerd.
Omdat er toen geen minderjarige leden aanwezig waren wordt de ALV weer op een
doordeweekse avond gehouden.
- Notulen van 14 maart 2018: herschrijven Statuten. Dit is gebeurd en wordt in agendapunt 6
behandeld.
- Vaststellen huishoudelijk reglement: Het Huishoudelijk Reglement is aangepast met de
opmerkingen van de ALV van 2019 en is opvraagbaar bij de secretaris en worden aan nieuwe
leden toegestuurd bij aanmelding.
- Bestuurswisseling: Er was een kandidaat voor de functie van penningmeester, echter deze
persoon heeft zich later teruggetrokken.
- Bestuurswisseling: In het Algemeen bestuur zit Rob Mulders als vertegenwoordiger van de
triatlonafdeling.
- Rondvraag: Het geluid van de led-schermen werkt weer.
- Rondvraag: De secretaris stuurt niet wekelijks een mail naar alle leden, alleen soms vallen
berichten samen en valt er niet aan te ontkomen.
- Rondvraag: de verenigings-brede activiteit is niet opgepakt. De vraag is wanneer een
dergelijke activiteit het beste georganiseerd kan worden, voor of na de zomer. Genoeg
ideeen, maar we gaat het organiseren?
- Notulen zijn hierbij vastgesteld.

5. Jaarverslagen (HZ)
a. Secretaris: Het verslag wordt kort samengevat. Er zijn hierover geen vragen
en opmerkingen.
b. Afdelingen. Geen vragen en opmerkingen op de verslagen van de afdelingen.
Vraag vanuit de zaal betreffende het verslag van de ledenadministratie over de verdeling juniorleden
en seniorleden: 384 leden waarvan 113 juniorleden en 271 seniorleden
6. Vaststellen Statuten 2020 (HZ)
Na het herijken van het Huishoudelijk Reglement, zoals dat in 2018 en 2019 is gebeurd en zoals die
zijn vastgesteld op de ALV van 30 maart 2019, was het bestuur van mening dat ook de Statuten
opnieuw herzien moest worden. Daarvoor zijn gebruikt de modelStatuten van de KNZB. Hierin liggen
een aantal onderwerpen vast die niet gewijzigd kunnen worden (de vetgedrukte tekst). Verder
hebben verenigingen de vrijheid op de andere punten naar eigen inzicht in te vullen. Indien relevant
zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de triatlonsport en dus gerelateerd zijn aan de
Statuten van de NTB ook in de nieuwe Statuten opgenomen.
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De nieuwe Statuten lijken veel op de oude Statuten maar zijn op de volgende punten aangepast:



Artikel 3 lid 3: hierin is de NTB expliciet genoemd
Artikel 3 lid 4: Voor NTB leden geldt dat daar waar KNZB staat moet gelezen worden als
KNZB en NTB.

Opmerking vanuit de zaal betreffende de vaststelling van de Statuten: weglaten het aantal leden die
de Statuten hebben vastgesteld. Dit punt wordt overgenomen. Het aantal leden die de notulen
vaststellen wordt alleen vermeld in de notulen.
Tip vanuit de zaal: Overweeg om in de Statuten de KNBRD (Redingsbrigade) mee te nemen of zoek de
aansluiting met deze bond zodat een toekomstige Reddingsbrigade in de gemeente Renkum een
onderdeel moet worden van RZC en niet op zichzelf kan bestaan. Dit kan als de Reddingsbrigade
Renkum-Oosterbeek zichzelf hebben opgeheven en zich uit de Kamer van Koophandel hebben
uitgeschreven. Dit punt zal door het bestuur worden meegenomen ter overweging en zal nagaan of
de Reddengsbrigade zich uit de KvK hebben uitgeschreven, maar zal niet in deze versie van de
Statuten worden opgenomen.








Artikel 6 lid 5: als de KNZB een lid royeert dan mag hij of zij niet terugkomen binnen de
vereniging. Voor RZC geldt deze regel ook als de NTB een lid royeert.
Artikel 6 lid 6: RZC heeft 4 soorten leden namelijk, ereleden, leden van verdienste,
seniorleden en juniorleden. In het verleden had RZC ook de categorie ondersteunende leden,
maar deze komen niet meer terug in de nieuwe Statuten. Ondersteunende leden zouden
volgens de oude Statuten geen rechten hebben. De ondersteunende leden als
contibutiegroep zijn echten niet dezelfde leden als de ondersteunende leden volgens de
Statuten. De ondersteunende leden volgens de Statuten zijn eigenlijk donateurs. Tot nu toe
zijn de ondersteunende leden volgens de Statuten en de ondersteunende leden volgens de
contributie-indeling als gelijk beschouwd waardoor de ondersteunende leden geen rechten
hadden en dus ook nooit hebben kunnen stemmen. Uit de modelStatuten van de KNZB zijn
de ondersteunende leden door ons verwijderd omdat naar onze mening donateurs niet
vermeld hoeven te worden. De ondersteunende leden zoals bedoeld in de contributieindeling is gewijzigd in niet-sportende leden om misverstanden te voorkomen.
Artikel 6 lid 9 en 10: Juniorleden en seniorleden zijn gedefinieerd zonder een leeftijdsgrens,
maar hanteren de scheiding tussen beide groepen zoals die wettelijk is gedefinieerd voor
resp. minder- en meerderjarige. In de modelStatuten staat dat een juniorlid seniorlid wordt
als deze op 1 januari de leeftijd van 16 jaar heeft, in de RZC-Statuten staat dat deze
meerderjarig volgens de Nederlandse wet moet zijn.
Juniorleden volgens de Statuten komen niet overeen met de junioren van de zwemafdeling.
In artikel 7 stond beschreven de ondersteunende leden is uit de RZC Statuten weggelaten. In
de Statuten zal deze kop wel vermeld worden om de Statuten synchroon te laten lopen met
de KNZB-modelStatuten. Vooraf aan de Statuten zal worden toegevoegd dat de
modelStatuten van de KNZB leidend zijn en ook wat betreft de artikelnummering.

Opmerking vanuit de zaal betreffende artikel 8 lid 2 en artikel 9a lid 5: dit zou een dubbeling zijn en
artikel 8 lid 2 zou eruit kunnen. Het betreft echter een artikel dat niet verwijderd kan worden en zal
dus bij de KNZB gemeld moeten worden als overbodig en ongewenst.


In artikel 11 lid 3 staat vermeld een opzegtermijn en de opzegtermijn is opgenomen.

Vanuit de zaal komt het voorstel om artikel 11 lid 3: aan te passen: “ ….. met inachtneming van een
opzegtermijn zoals vermeld in het huishoudelijk reglement”
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Vraag vanuit de zaal betreffende artikel 13: Is de tuchtcommissie een onderdeel van het bestuur?
Alleen indien de tuchtcommissie in het leven is geroepen bij een tuchtzaak.
Vraag vanuit de zaal betreffende artikel 14 lid 2: besluiten worden schriftelijk vastgelegd en hiermee
wordt dus archiveerbaar bedoeld. Dat klopt.
Vraag vanuit de zaal betreffende artikel 14 lid 3 en hoe deze gelezen moet worden: deze heeft
betrekking op de bestuursleden en niet op alle leden.


Artikel 19 heeft betrekking op het stemrecht, machtiging en de stemverhouding. Juniorleden,
momenteel onder de 18 jaar, hebben 1 stem en seniorleden hebben 5 stemmen. Hier is lang
over gediscussieerd of deze verhouding van deze tijd is, echter omdat dit een voorstel is van
de KNZB wordt deze zo overgenomen.

Vraag uit de zaal betreffende artikel 19 lid 2: Kan een wettelijk vertegenwoordiger die geen lid is
meerdere stemmen uitbrengen? Alleen kan hij of zij een tem uitbrengen voor wie hij of zij
gemachtigd is. Ouders van minderjarigen en die zelf geen lid zijn hebben een stem van een
minderjarig lid maar mogen geen stem uitbrengen namens andere leden.
Voorstel vanuit de zaal om artikel 21 lid 3 volledig te schrappen omdat dit tot onnodige vertraging
leidt. Er moeten ruim 170 leden aanwezig zijn om de Statuten vast te stellen. Indien dit niet zo is
moet een tweede ALV binnen 2 tot 4 weken worden uitgeschreven voor de vaststelling van de
Statuten. Het voorstel is om artikel 21 lid 3 en 4 samen te voegen tot:


Een besluit tot Statutenwijziging kan slechts worden genomen, met een meerderheid van
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een Algemene Leden
Vergadering gedeelte, ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden
uitgebracht.

De Statuten zijn voorgelegd aan de KNZB en is akkoord gegaan zonder opmerkingen.
Het bestuur had de vergadering willen vragen de Statuten te willen vaststellen. RZC had op 5 maart
2020 271 leden van 18 jaar en ouder en 113 leden van 18 jaar en jonger heeft, wat staat voor resp.
1355 en 113 uit te brengen stemmen wat een totaal is van 1468 stemmen. Op de vergadering
moeten 734 stemmen aanwezig zijn waarvan 2/3 voor moet stemmen. Dit komt overeen met 147
18+ leden waarvan 98 18+ leden moeten voorstemmen. Een tweede vergadering is dus nodig,
temeer er ook enkele voorstellen zijn die nog moeten worden voorgelegd aan de KNZB. De stemming
komt te vervallen en een tweede vergadering zal worden gehouden op 1 april 2020.
De vergadering wordt bedankt voor de positieven bijdrage en het bestuur betreurt dat gezien de
opkomst de Statuten niet kunnen worden vastgesteld.
7. Financiën – exploitatie overzicht 2019 (RvdH)
In 2019 is een kleine winst gemaakt van 5000 €, begroot 3700 €. Subsidie van de Gemeente zit op het
plafond van ongeveer 75000 €, maar hiervan moet 1800 € worden terugbetaald. Contributieinkomsten zijn iets lager omdat er minder superspettersleden waren in 2019 dan begroot.
Eris minder aan uitgave voor badhuur gedaan., Begroot was 44 weken, maar als er uren uitvallen en
op tijd doorgeld worden hoeft hier niet voor betaald te worden.
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De vaste kosten worden uitgesmeerd over alle leden, sportend of niet, de specifieke kosten voor
trainingen en wedstrijden komen ten laste van de afdelingen en worden door de betreffende leden
betaald. Er is iets minder uitgegeven aan vaste lasten. Dit komt mede door het niet-gebruikte
badwater wat ten laste komt van alle leden, maar sinds september maken de masters gebruik van
een deel van het niet-gebruikte badwater en deze groep betaalt daar ook voor. De opleidingskosten
zijn gebruikt voor de trainers. De kosten voor de EHBO cursus kwam ten laste van 2018. De overige
posten lopen parallel met de begroting.
Vraag vanuit de zaal: boetes, worden deze verhaald op de leden. Antwoord, ja voor zover mogelijk en
wanneer het tuchtzaken zijn of als gevolg van niet tijdig afmelden. Boetes die opgelegd worden,
maar waarvoor het lid niet aansprakelijk gesteld kan worden, maar wat komt door handelen van een
trainer of coach komt ten laste van de betreffende afdeling.
Er zijn meer swimkickwedstrijden georganiseerd dan begroot. Deze wedstrijden leveren geld op.
Indien de post vrij te besteden per afdeling niet is besteed, wordt dit geld doorgeschoven naar het
volgend jaar.
Materiaal wordt betaald vanuit de stichting en niet vanuit RZC. Aanvraag gaat via de penningmeester
van RZC. Actie: navragen overzicht aangeschafte materialen door de stichting.
Onder aan de streep: 170.000 € opbrengsten, 165.000 € uitgaven. Wederom een gezonde vereniging.
Vraag vanuit de zaal: consumpties tijdens een wedstrijd, hoe worden die bekostigd? Antwoord: deze
worden aangeschaft, gedeclareerd en vallen onder de wedstrijdkosten. Deze consumpties moeten
niet zelf betaald worden.
De balans:
Ongeveer 1000€ aan contributie en kledinggeld moet nog binnen komen. RZC schiet de kosten van
de startgemeenschap met EZZ voor (waterpolo dames), maar krijgt daar nog een deel van terug. RZC
moet een aanbetaling doen voor het herfstkamp van 2020. Eveneens een voorschot gedaan voor de
triatlonwedstrijden. Er is nog geld gereserveerd voor de zwoegers, 1000€ in 2018 en 750€ in 2019.
Dit is nog beschikbaar en moet eigenlijk in 2020 worden uitgeven aan de vrijwilligers. Tevens is er
geld beschikbaar voor cursussen.
8. Kascommissie (RvdH)
a. Decharge verlenen aan het bestuur
De leden Sanne van Rodenburg en Joost Christiaansen (online) hebben de boekhouding beoordeeld:
Sanne: alle vragen konden worden beantwoord en alles kon worden getoond dus de commissie
verleend aan bestuur decharge en bedankt de penningmeester voor haar inzet. De kascommissie
wordt bedankt voor de controle die zij heeft verricht.
b. Instellen nieuwe kascommissie
Voor 2020 zijn de leden van de kascommissie Sanne Rodenburg en Jan Harm Vos en reserve Renate
Jansen.
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9. Bestuurswisseling (RvdH)
Hans Zweers, als secretaris, is aftredend na 4 jaar, en is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten
aangemeld dus tekent hij bij voor 3 jaar bij. Hij wordt bedankt voor de afgelopen 4 jaar.
Rita vd Horst blijft nog een jaar interim penningmeester. Deze functie is wel vacant.
Het dagelijks bestuur heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Werner Koch,
Hans Zweers
Rita vd Horst (ad interim)

Het algemeen bestuur
Ledenadministratie
Aquafit
Superspetters
Triatlon
Waterpolo
Zwemmen

Alef v Brakel
Irma Hommenga
vacant
Rob Mulders
Jessica Godijn
vacant

10. Vaststellen begroting en contributie 2020 (RvdH)
a. Begroting 2020
Deze is gebaseerd op wat er in 2019 is uitgegeven. De subsidie voor 2020 is toegezegd. De post
contributie gaat omhoog. Deze is gebaseerd op het ledenaantal van begin februari. De badhuur gaat
omhoog als gevolg van de indexering. Een normale maand badhuur is ongeveer 13000 €, dus meld op
tijd af. 1 uur badhuur is 126 €.
In totaal ruim 182.000 € aan kosten en 180.000 aan inkomsten. Dus een tekort van 2800 €. Daarom
moet de contributie omhoog, voor het eerst sinds 2017. Tevens gaat de subsidie omlaag als gevolg
van de stijgende eigen bijdrage per lid.
Vraag vanuit de zaal: is groei een mogelijkheid om de kosten te drukken? Antwoord: waarschijnlijk
niet omdat met het huidige ledenaantal het bad al vol, zit en met groei heb je meer badwater en
kader nodig. Daarnaast is groei is geen doel.
Het tekort wordt waarschijnlijk gecompenseerd door het afmelden van badwater. De verwachting is
dat uiteindelijk er een kleine plus zal zijn aan het eind van 2020.

b. Contributie
Het bestuur stelt voor de contributie met 2% te verhogen voor alle afdelingen. De vergadering gaat
akkoord met 11 leden voor en 0 leden tegen. En als volgt vastgesteld per 1 april 2020
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SuperSpetters

€ 37,42

Swimkick

€ 19,85

Keep fit

€ 11,40

Masterzwemmen

€ 20,45

Aquafit

€ 25,73

Waterpolo minipupillen (t/m 12 jaar)

€ 23,67

Waterpolo (jeugd, dames, heren)

€ 27,98

Minioren

€ 28,44

Zwemmen junioren

€ 35,18

Zwemmen jeugd/senioren

€ 43,15

Niet-sportend lid

€ 6,71

11. Rondvraag (HZ)
Jan Harm Vos heeft zich verbaasd dat de Cross Triatlon/RZC website niet aansluit bij de RZC-website
en dat dit een losse website is, zonder link op beide websites. Dat de RZC-website niet toereikend is,
is te begrijpen, maar nu staat deze wel erg los van de vereniging. Actie/verzoek: beide websites
voorzien van link en meer koppelen aan elkaar.
Mariska Rochat vindt dat de juryleden bij de waterpolowedstrijden in RZC tenue achter de jurytafel
moeten zitten. De waterpolotrainers hebben nog extra shirtjes nodig Actie: De kledingcommissie
ende waterpoloafdeling stemmen af het aantal shirtjes dat beschikbaar gesteld wordt voor
incidenteel gebruik die wordt beheerd door de waterpoloafdeling en wat er extra nodig is.
Mariska Rochat wijst erop dat als iemand kleding wil sponsoren, dat via de kledingcommissie moet
verlopen ivm het contract met Sportemotion. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de
kleding en kan niet gepasseerd word een bij aanschaf van nieuwe club- of teamkleding. Actie: De
kledincommissie en de waterpoloafdeling bespreken de mogelijkheden en overleggen dit vooraf.

12. Sluiting om 20.51 uur
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