Notulen Algemene Ledenvergadering RZC 10 maart 2021
Bestuur te Doelum, leden online via Zoom

1. Vaststellen van de agenda (WK – Werner Koch):
a. Bij agendapunt 8 wordt punt c toegevoegd: benoeming algemeen bestuur
2. Mededelingen (WK):
a. WK bedankt de leden voor het geduld dat zij telkens weten op te brengen om niet te
kunnen trainen en te lessen, maar wel contributie te moeten betalen. Er komt een
compensatie. Een sporthart betekent laten we zwemmen, waterpolenen, bewegen,
training geven. Helaas gaat dat voorlopig niet. Binnenkort kunnen de superspetters
wel weer starten en we hopen dat de andere groepen ook weer snel in het water
kunnen liggen. Gelukkig wordt er sinds afgelopen weekend in Bennekom wel
getraind in het buitenbad, maar we hopen snel weer in Doelum te kunnen trainen.
b. Vorig jaar (2020) op de ALV zijn aanpassingen op de statuten besproken. Er waren
een gering aantal leden aanwezig waardoor de statuten niet kon worden vastgesteld.
De vaststelling van de nieuwe statuten zou in een tweede vergadering moeten
plaatsvinden maar door de lockdown en de daaraan gekoppelde activiteiten is deze
nog niet gehouden. Het DB was voornemens deze ook vandaag te houden, maar de
KNZB heeft ons geadviseerd dit nog even aan te houden omdat de KNZB zelf ook nog
wijzigingen aan het doorvoeren is en dan is het verstandig om de wijzigingen van de
KNZB en in die van de RZC op te nemen en zo als 1 statuut ter goedkeuring aan de
leden voor te leggen. (3.10)
3. Ingekomen stukken (HZ – Hans Zweers):
a. Twee afmeldingen voor deze vergadering te weten Wally Huijbregts en Renate
Jansen
4. Notulen 11 maart 2020 (WK)
a. Op pagina 5 staat een actie – navragen overzicht aangeschafte materialen door
stichting. RvdH: in 2019 is door de stichting uitgegeven ruim 6700 euro uitgegeven
aan kleding voorkader en bijdrage zwemmers en waterpoloers. Verder is er aan
materiaal uitgegeven 1133 euro.
b. Op pagina 7 staat een actie – website van RZC en de Rijntocht-Crostriatlon koppelen
aan elkaar dmv een link. WK: op beide sites is een link naar de andere website
aangebracht.
c. Op pagina 7 staat twee acties betreffende de kledingcommissie en de
waterpoloafdeling, Actie 1 - 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. Actie 2 - De
kledingcommissie en de waterpoloafdeling bespreken de mogelijkheden en
overleggen dit vooraf. Marisca Rochat: De kledingcommissie heeft voorstellen
gedaan voor kleding, maar nog niet alle reacties zijn binnen, Jessica Godijn en
Mariska Rochat stemmen dit nog samen af.

d. De notulen worden hierbij vastgesteld.
5. Jaarverslagen
a. Secretaris (HZ)
i. Begin 2020 gaf ivm ziekte WK tijdelijk het stokje over aan Hans Zweers en
Rita van der Horst. Een uitdaging, temeer de nieuwe statuten vastgesteld
moesten worden op de ALV van 2020, niet wetende dat de dag erop de KNZB
adviseerde tijdelijk te stoppen met alle activiteiten ivm Corona en enkele
dagen erna heel Nederland in lockdown ging. In de periode hierna is zowel
het dagelijks als het algemeen bestuur druk bezig geweest met wat wel nog
kon en wat niet, het maken van afspraken met Optisport, de KNZB en de
gemeente Renkum, het opstellen van protocollen met als doel om zo snel
mogelijk iedereen weer aan het sporten te krijgen. Gelukkig was dit weer
mogelijk in het najaar. Helaas gingen echter veel activiteiten niet door, een
enkele activiteit kon gelukkig wel doorgaan zoals het waterfestijn ism de
gemeente Renkum. In december ging echter alles weer op slot. Omdat RZC
wel gewoon kosten maakte is het innen van de contributie gewoon
doorgegaan. In het najaar heeft de gemeenteraad voornemens RZC flink te
korten op de jaarlijkse subsidie en is uiteindelijk een motie aangenomen
waarbij RZC in 2023 en 2024 resp. 5000 en 10000euro gekort gaat worden
op de subsidie. Zo heeft het bestuur de schade weten te beperken. Als
gevolg van de Corona crises zijn veel taken blijven liggen en is de energie
gestoken in het beperken van de schade als gevolg van de lockdown.
Hierover zijn geen vragen.
b. Ledenadministratie (HZ).
i. Alef van Brakel heeft een opsomming gegeven van wat hij gedaan heeft en
wat het ledenverloop is. RZC is met ongeveer 23 leden gegroeid in 2020. Een
mooi resultaat in een jaar met minimale activiteiten. Hierover zijn geen
vragen.
c. Afdelingen (HZ)
i. Elke afdeling begon enthousiast in 2020 met goede resultaten, maar
moesten in maart stoppen met vrijwel alle activiteiten. Vlak voor de zomer
konden enkele activiteiten opgepakt worden en in het najaar kon er al veel
meer, maar niet zoals gehoopt was. Nu alles stil ligt is het wachten tot de
afdelingen weer volop aan de slag kunnen. Hierover zijn geen vragen.
6. Financien (RvdH – Rita van der Horst)
a. exploitatieoverzicht 2020
i. 2020 was ook een bijzonder jaar wat betreft de financiën. Onder aan de
streep blijkt dat RZC toch een kleine winst van bijna 3000 euro heeft
gerealiseerd. De bijzonderheden worden toegelicht. RZC heeft een plafond
subsidie van de gemeente van 75000 euro. Begin 2021 heeft RZC te horen
gekregen dat de huur over de maanden maart, april en mei teruggekregen
van Optisport. Dit is 38000 euro over het jaar 2020. Dat betekent dat aan de
gemeente Renkum 17000 euro aan subsidie moeten terugbetalen. Over de
eerste drie maanden van de lockdown wordt een deel van de contributie
terugbetaald aan de leden en oud-leden die toen lid waren. Dit is ingeschat
op 15000 euro dat als korting wordt gegeven op de contributie de komende
maanden. Oud leden krijgen hun deel als 1 bedrag teruggestort. De
inkomsten aan contributie is iets lager dan begroot, 6000 euro. Dit is het
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gevolg dat over 3 maanden de contributie van de Superspetters niet is geïnd.
Hoewel lesgeven volgens de maatregelen wel mogelijk was, kon het kader
geen les geven ivm functies in de zorg. De totale opbrengst was begroot
179.000 euro en 141.000 euro is gerealiseerd.
Bij de kosten is duidelijk dat er ook minder aan badhuur is uitgegeven dan
begroot, resp. bijna 98.000 euro en 135.000 euro. De 38.000 euro is al in
mindering gebracht. Opvallend is de post KNZB die was begroot op 8500
euro terwijl 11500 is uitgegeven. Dit is het gevolg dat RZC de
startvergunningen van 33 euro, geïncasseerd in oktober, aan de leden en
oud-leden gaan terugbetalen omdat er in 2020 bijna geen wedstrijden zijn
gezwommen. De startvergunningen is dus niet door RZC aan de leden
doorberekend. De post onvoorzien is 1000 euro hoger dan begroot. In deze
post van 2000 euro zit de aanbetaling van het herfstkamp van1300 euro. Het
kamp is niet doorgegaan ivm Corona. Dit bedrag is ten laste van RZC
gekomen en niet van de zwemafdeling. De wedstrijdkosten waren begroot
op 9000 euro, maar omdat vanwege corona weinig wedstrijden zijn geweest
zijn er ook minder kosten gemaakt. De post vrij te besteden door de afdeling
van 1416 euro wordt doorgeschoven naar 2021 voor de afdelingen die niets
hebben uitgegeven. Het bedrag is dus gereserveerd. Verder gaat er 4700
euro naar de stichting zodat daarvoor onder andere materiaal aangeschaft
kan worden. Onder aan de streep dus een kleine winst van 2800 euro in
plaats van een begroot verlies van 2800 euro.
Geen vragen worden hierover gesteld.
De toelichting bij de balans. Opvalt is de 38000 euro aan vorderingen, wat de
teruggave van de badhuur door Optisport is en wat naar de leden en de
gemeente Renkum terugvloeit. Op de rekening van RZC staat bijna 50.000
euro. Er zijn nog wat achterstanden van contributiebetalingen en NTB
contributies die nog geïnd moeten worden. Bij de vorderingen staan de
kosten die De Rijn nog moet betalen voor het gebruik van ons badwater
ende kosten voor de triatlon competitie die al betaald is. Het bezit is 92.000
euro.
Bij de schulden staan de overboeking van het overschot van 2 jaar van 9200
euro naar de stichting, tevens het bedrag van 15.000 euro aan teruggave van
een deel van de contributie (alleen de badhuur in de contributie), de
startvergunningen die terug betaald worden met een totaal bedrag van 2500
euro, de 17000 euro aan subsidie aan de gemeente terugbetaald moet
worden, en de reservering van 7100 euro voor opleidingen, bijvoorbeeld
EHBO-AED. Dit resulteert in een totale schuld van ruim 55000 euro en een
eigen vermogen van ruim 36000 euro.
Ronald Blankensteijn vraagt of de 15000 euro die terugbetaald gaat worden
aan de leden over de badhuur in de lockdown niet beter gereserveerd kan
worden voor de periode wanneer de subsidie van de gemeente wordt
verminderd. RvdH geeft aan dat het bestuur van mening is dat dit geld aan
de leden ten tijde van de lockdown moet worden teruggegeven omdat in die
periode zij niet hebben kunnen zwemmen. WK licht toe dat de vermindering
van de subsidie ten laste moet komen van de leden die op dat moment lid
zijn en niet zij die tijdens de lockdown niet hebben kunnen zwemmen. Daar
komt bij dat met het eigen vermogen niet direct elke wijziging in subsidie

hoeft te worden doorberekend in de contributie. RvdH meldt dat van de
38000 euro die wordt teruggekregen er 15000 naar de leden teruggaat en
17000 naar de Gemeente en dat er dus een klein deel gebruikt wordt voor
extra gemaakte kosten.
vii. Ronald Blankesteijn vraagt hoe het proces is verlopen betreffende het wel
betalen van de badhuur in de lockdown en het niet kunnen leveren van
badwater door Optisport. Als Optisport niet kan leveren, moet er dan wel
betaald worden? RvdH antwoordt dat RZC heeft de badhuur gewoon heeft
betaald, de nota’s bij Optisport heeft ingediend en Optisport de schade bij
het Rijk heeft verhaald. Daar komt bij dat over de gehele maanden maart,
april en mei de badhuur is gecrediteerd, maar dat in deze periode wel
gezwommen is. Over de lockdown in november en december 2020 moet nog
bedhuur teruggevraagd worden. HZ licht toe dat de KNZB en de gemeente
Renkum de verenigingen hebben opgeroepen de rekeningen gewoon te
betalen en later te zien hoe dat verrekend kan worden omdat de
verenigingen niet gebaad zijn met exploitanten die in financiële problemen
komen als gevolg van de lockdown.
viii. Geert van Duinhoven merkt op dat er geld gaat naar de stichting en vraagt
zich af om welk bedrag dat gaat en welk doel dit heeft. John van Susteren als
penningmeester van de stichting geeft aan dat als leden of afdelingen ideeën
hebben dit voorgelegd kan worden aan de stichting en dat er dan bekeken
kan worden wat mogelijk is.
7. Kascontolecommissie (WK)
a. Decharge verlenen aan het bestuur
i. De kascommissie bestaat uit Sanne Rodenburg en JanHarm Vos. JanHarm is
verhuisd Hoofddorp, dus is het reservelid Renate Jansen gevraagd om de
controle uit te voeren.
ii. Sanne Rodenburg licht toe dat alles gecontroleerd is, kritische vragen gesteld
zijn, maar dat alles goed terug te vinden was en dus er goed uit zag. De
kascommissie heeft een verslag opgesteld en adviseert de vergadering
decharge te verlenen aan het bestuur. Opgemerkt wordt echter dat in het
verslag staat vermeld dat het boekjaar 2019 is gecontroleerd hetgeen 2020
moet zijn. Actie Sanne Rodenburg: aanpassen verslag kascommissie. Het
advies wordt overgenomen de decharge wordt verleend. De kascommissie
wordt bedankt.
iii. JanHarm Vos meldt dat de penningmeester alle lof verdient voor het
bijzondere jaar en complimenteert haar.
b. Instellen nieuwe kascontrolecommissie
i. Sanne Rodenburg treedt af, ook JanHarm treedt af ivm woonplaats.
ii. De nieuwe commissie bestaat uit:
1. Renate Jansen 2020-2021
2. Eric Quak 2021-2022
3. Marlou Heidekamp (reservelid, 2022-2023)
iii. Sanne Rodenburg en Renate Jansen worden bedankt.
8. Bestuurswisseling (WK)
a. Penningmeester

i. De vacature voor de penningmeester was 2 jaar open en RvdH heeft deze
periode waargenomen. Jasper Mater heeft zich als kandidaat gemeld Jasper
Mater wordt door de vergadering benoemd tot nieuwe penningmeester
ii. Hiermee komt een eind aan 20 jaar penningmeesterschap door Rita van de
Horst. Zij wordt geroemd om haar deskundigheid en laat een financieel
gezonde vereniging achter. De lat wordt direct hoog gelegd voor Jasper en
Rita heeft besloten om hem het komend jaar te ondersteunen door de
gehele cyclus van een financieel jaar te doorlopen. RvdH blijft zodoende nog
een jaar in het DB als bestuurslid zonder functie. Ze wordt bedankt met een
presentje.
iii. JM neemt de plaats in van RvdH en dankt de vereniging voor het vertrouwen
dat in hem gesteld wordt.
b. Voorzitter
i. WK heeft aangegeven dat hij aftredend is en niet meer terugkeert in het
nieuwe bestuur. Hij geeft aan de afgelopen 6 jaar met passie en plezier zijn
functie te hebben vervuld en bedankt de vereniging in het gestelde
vertrouwen.
ii. Chrétien Mali heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. WK
vraagt de vergadering Chrétien Mali te benoemen als voorzitter. De
vergadering neemt dit advies over en Chrétien Mali wordt benoemd tot
voorzitter van RZC en krijgt de voorzittershamer uit handen van Werner
Koch. CM neemt de plaats in van WK en leidt vanaf nu de vergadering.
iii. HZ krijgt van CM het woord en spreekt WK toe. HZ bedankt WK voor zijn
buitengewone inzet en bijdrage in het besturen van RZC in de afgelopen jaar
en de meerderheid van het vorige bestuur met goedkeuring van het nieuwe
bestuur benoemd WK tot lid van verdienste.
c. Algemeen bestuur
i. Aquafit & keepfit
Irma Hommenga
ii. Superspetters
Janet Ariese
iii. Triatlon
Rob Mulder
iv. Waterpolo
Jessica Godijn
v. Zwemmen
Egwin Janssen
vi. Ledenadministratie
Alef van Brakel
vii. Algemeen bestuurslid Rita van der Horst
9. Vaststellen begroting en contributie 2021 (JM)
a. Begroting 2021 (1:00:58)
i. Met dank aan Rita van der Horst en Werner Koch. De uitgaven voor badhuur
rechts zijn gebaseerd op het aantal uren die we denken te gebruiken, ruim
133000 euro. Daarnaast de vaste lasten, grotendeels gekopieerd van
voorgaand jaar. Opgemerkt moet worden dat RZC voor het komend jaar de
KNZB startvergunningen voor de leden betaalt, een bedrag van ongeveer
3000 euro. Verder geen bijzonderheden betreffende de uitgaven.
ii. Bij de opleidingskosten staat een bedrag van 3850 euro, maar er staat ook
nog een bedrag van ruim 7000 euro gereserveerd van de voorgaande jaren.
Dit wordt gebruikt voor opleiding kader en voor de EHBO-opleidingen.
iii. Voor de inkomsten is te melden dat de subsidie van de gemeente twee zaken
twee zaken spelen namelijk

1. De eigen bijdrage voor de badhuur bedraagt momenteel 42 euro en
deze gaat omhoog naar 46 euro in 2022.
2. De subsidie is bevroren op ruim 75000 euro maar gaat in 2023 met
5000 en in 2024 met nog eens 5000 euro omlaag, hetgeen een
besluit van de gemeenteraad is.
iv. Het plafond van 75000 euro subsidie wordt verlaagd en de eigen bijdrage
gaat dus omhoog. We zullen dus rekening moeten houden met stijgende
kosten voor badhuur. Het exploitatieoverschot wordt niet gebruikt om deze
stijging te compenseren. Omdat niet bekend is wanneer weer gebruik
gemaakt kan worden van het zwembad en wat RZC nog terug krijgt aan nietgebruikte huur, is hier moeilijk beleid op te maken.
v. Contributie en inschrijfgelden zullen voor alle leden het komend jaar gelijk
blijven. De contributie is gebaseerd op het aantal leden, de kosten die elke
afdeling maakt, de vaste lasten. Opgemerkt moet worden dat de swimkick,
minioren en de waterpolo onder de 13 jaar nu 1 groep is geworden namelijk
minioren onder de 13 jaar. Dit zou beteken dat de swimkick, een relatief
kleine groep, 4 euro per maand zou meer gaan betalen. Daarom is besloten
dat de huidige swimkick, waterpolo onder de 13 jaar de huidige contributie
betalen, de contributie voor de minioren gaat iets om laag en nieuwe leden
betalen de nieuwe contributie.
vi. Vraag vanuit de zaal: als de contributie wel omhoog gaat volgens de tabel,
maar in werkelijkheid niet, klopt dan de begroting wel. RvdH: antwoordt dat
er wel rekening is gehouden in de begroting dat de huidige leden een andere
contributie betalen dan nieuwe leden.
vii. Samenvattend, de contributie blijft ongewijzigd, begroot is een klein
overschot van 5600 euro.
viii. De contributie is vastgesteld.
10. Rondvraag (CM)
a. Ronald Blankensteijn meldt dat hij onder de indruk is van het werk dat de
vrijwilligers, kader en het bestuur hebben verricht in het bijzondere Corona jaar 2020
en wil de complimenten geven aan iedereen die dat in ontvangst wil nemen.
b. Jan Harm Vos merkt op dat een online ALV meer leden trekt dan een fysieke ALV.
c. Christel Campman vraagt of de wedstrijden die gepland waren en niet meer door
gaan geannuleerd zijn bij Doelum en Doelum. Rita vd Horst antwoordt hierop dat er
geen badwater is afgezegd omdat dit 6 weken vooraf moet gebeuren en het niet
duidelijk is wanneer we gebruik van het bad kunnen maken.
d. Christel Campman vraagt of de defecte waterpolodoelen gerepareerd kunnen
worden en of dat nog onder garantie valt. Chrétien Mali meldt dat dit wordt
nagegaan. Actie CM navragen garantie waterpolodoelen en reparatie.
11. Sluiting (CM)
De voorzitter bedankt de aanwezigen, meldt dat we de streeftijd hebben gehaald, we
nog voor de avondklok thuis kunnen zijn en hoopt dat we snel weer kunnen
zwemmen.

