ZWEMVERENIGING DE EERSTE KOLK
Genemuiden
Notulen ledenvergadering 28 maart 2017.

Plaats: d’ Overtoom te Genemuiden
Aanwezig: 18 personen inclusief bestuursleden
Afmeldingen: Rita Linde, Natasja van Luijk, Gerrit Riezebos, Esther Tuinman
1. Opening
Voorzitter Wim Visscher heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 22 maart 2016
Kascontrolecommissie: Jack Tuinman is vervangen door Erik Bosman, daar Jack al een tijdje in het
bestuur meedraait i.v.m. de kandidaatstelling van Jack als voorzitter.
4. Jaarverslag 2016
De dropactie: Op dit is er 1100 euro winst voor de actie van 2017. Dit is een lager bedrag als vorig
jaar, maar nog niet al het geld is geteld en nog niet alle drop is verkocht.
Swimkick techniekschool: De aanwas van nieuwe leden groeit nog steeds.
Zwemvaardigheid: Ledenaantal is stabiel rond de 25 leden. Er starten steeds meer nieuwe leden
rechtstreeks bij de zwemvaardigheid omdat zij de leeftijd hiervoor hebben. De zwemervaring is
vaak wel minder en dat geeft in groep 1 wat meer werk. Mocht de zwemervaring echt te weinig
zijn, dan kan als extra basis versneld de Swimkick doorlopen worden. Dit gaat in goed overleg met
de ouders.
Wedstrijdgroep: De sfeer is alweer wat beter. De zwemmers denken meer na voor ze wat zeggen
en er is meer begrip voor elkaar.
Landtraining: De landtraining is gestopt. Er was de laatste tijd te weinig deelname. Voor veel
leden moet het zwemmen een hobby blijven, dus het werd voor hen al met al te veel naast de
natte trainingen. Ook gaan leden naar het voortgezet of hoger onderwijs, waardoor er geen tijd
meer over blijft voor de landtraining. In de toekomst wordt bekeken of het weer met de training
gestart kan worden.
Officials: De wedstrijdgroep heeft dringend nieuwe officials nodig. Zonder officials kunnen er
geen wedstrijden gezwommen worden. Graag ouders enthousiast maken voor deze leuke taak.
Vervoer wedstrijden: Rien gaat DEK verlaten, dus er zal een nieuwe vervoersregelaar moeten
komen. Rien zal via de mail een oproep doen en ook tijdens de trainingsuren zal het onder de
aandacht gebracht worden bij de wedstrijd-ouders.
Waterpolo: De heren waterpolo heeft de keus gemaakt om voor degraderen te gaan. Op deze
manier kunnen nieuwe WP-leden beter instromen en is de toekomst van het team beter
gewaarborgd. Door deze keus is de druk eraf is om te moeten presteren en spelen de heren beter
dan aan het begin van het seizoen.
Klauterladderwedstrijden: De laatste klauterladderwedstrijd (februari 2017) is er tevens een
kleurplaatwedstrijd georganiseerd. Er kon een leuke DEK handdoek met eigen naam gewonnen
worden. Dit werd zeer positief door de deelnemers en hun ouders ontvangen. De
klauterladderwedstrijden krijgen op deze manier een meer positief tintje, waardoor hopelijk
sommige deelnemers en ouders meer positief en gemotiveerd zullen geraken.

Clubkampioenschappen 2017: De waterpolo maakt een eigen invulling tijdens de CK.
Rudy neemt hierin het voortouw. De waterpolo-leden moeten meer van het zwemmen zien en
andersom. Dit geeft meer verbinding.
Zwem4daagse: De KNZB schijnt kosten te gaan stellen aan de vereniging, wanneer zij een
zwem4daagse organiseren. Niet wenselijk, omdat de zwem4daagse voor DEK ook een
inkomstenbron is. ER wordt goed bekeken hoe of wat de KNZB precies aan kosten gaat vragen.
Sophia stuurt de SZZ een mail met de vraag of we eerder mogen beginnen.
Alle informatie graag naar Esther Tuinman sturen, zodat zij een begin kan maken met de
voorbereidingen van het digitaal inschrijven voor de zwem4daagse. Er kan ook nog gewoon in het
zwembad aangemeld worden.
Grote Clubactie: Is goed verlopen. In 2017 wordt de actie weer gehouden bij DEK. Er wordt
eenmalig langs de deur gegaan en de mensen kunnen direct de loet kopen en betalen. Toch
bestaat bij enkele leden de wens om ook met een intekenlijst de werken, zodat er voraf al wat
kopers geworven kan worden. Deze intekenlijsten kunnen we zelf maken. Dit plan wordt in
oktober 2017 ten uitvoer gebracht.
Vertrouwens Contact Persoon: Er zijn twee VPC’s aangesteld door DEK. Zij komen uit het
buurtcoach team van Zwartewaterland. Meer info zal op de site geplaats worden en staat in het
clubblad van maart 2017 vermeld.
Kaderleden EHBO: De kaderleden die hun diploma EHBO hebben, krijgen hier ook de kinder EHBO
bij. In 2018 wordt dit tevens op de pas vermeld.
Nieuwe website DEK: Hier wordt heel druk aan gewerkt. Het is wel meer werk dan van te voren
ingeschat was. De bedoeling is dat bij de start van het nieuwe seizoen, de nieuwe website ook in
de lucht gaat.
Schoolzwemkampioenschappen: Deze staan voor eind maart 2017 op stapel. In het jaarverslag
2017 meer hierover, inclusief de vermelding van verenigingsnamen die dit festijn organiseren.
5. Jaarrekening 2016 en Begroting 2017
*De zaalhuur van de Overtoom vervalt vanaf februari 2017, omdat de landtraining is stopgezet.
*De jaarlijkse afschrijving van het nieuwe scorebord is in de begroting verwerkt.
*Nieuw is de reservering voor een vergoeding voor een wedstrijdtrainer. Dit bedrag wordt op dit
moment niet aangesproken, maar dit kan in de toekomst anders worden mocht er een nieuwe
wedstrijdtrainer nodig zijn.
*Het jaar 2016 is positief afgesloten. De vereniging is qua financiën gezond. Zeker de helft van de
uitgaven is sowieso in kas, zodat evt. tegenvallende inkomsten goed opgevangen kunnen worden.
6. Verslag Kascontrole commissie
De kas commissie bestaat dit jaar uit Wim Kanis en Erik Bosman.
Alles ziet er goed en duidelijk uit. Nu alles per onderdeel genoteerd wordt, is veel duidelijk af te
lezen wat een onderdeel aan kosten met zich meebrengt en hoe zich dit verhoudt met de
inkomsten.
De onkosten van de waterpolo springen er behoorlijk uit. Dit is wel te verklaren, maar de
waterpololeden mogen hier zeker weet van hebben. Niet trouw op een training komen, maar de
trainerskosten blijven. Rudy van Zandwijk zal dit bij de leden gaan aankaarten.
De vergadering verleend décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
7. Contributie verhoging
Er komt geen contributie verhoging. Zoals afgesproken bij de vorige ledenvergadering gaat de
bondscontributie wel omhoog. Voor 2017 is deze contributie met 2 euro verhoogt.

Dit jaar zal deze kostenpost heel waarschijnlijk sluitend zijn en kan er vanaf 2018 verder op de
indexering van de KNZB gevaren worden.
8. Bestuurssamenstelling
Wim Visscher is aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter. Hij kan wel als 7de bestuurslid
gekozen worden.
Wim wordt met algehele stemmen gekozen als 7de bestuurslid.
Jack Tuinman is kandidaat voorzitter.
Jack Tuinman wordt met algehele stemmen gekozen als voorzitter.
Serge van Luijk en Ans Naberman zijn aftredend en herkiesbaar.
Beiden worden met algehele stemmen herkozen.
→→ Jack wordt meteen voor de leeuwen gegooid en neemt het voorzitterschap van de
ledenvergadering van Wim over.
9. Kascontrole Commissie
Wim Kanis is aftredend en niet herkiesbaar.
Henry van Dalfsen neemt zijn plaats in.
Kascommissie 2018: Erik Bosman en Henry van Dalfsen.
10. Zwemvierdaagse 2017
De zwemvierdaagse wordt gehouden van maandag 10 juli t/m donderdag 13 juli 2017.
In de commissie zitten: Wim Visscher, Ans Naberman, Jack Tuinman, Esther Tuinman en Marianne
Naberman.
11. Rondvraag/ mededelingen
Edwin: Het zou prettig zijn als er voor kaderleden meer duidelijkheid komt over “wat te doen bij
onregelmatigheden”, zodat dezelfde regels en oplossingen gehanteerd worden door het kader.
*We gaan algemene richtlijnen op papier zetten hoe te handelen en naar wie te communiceren.
Een volgende kaderbespreking zal dit dan besproken worden.
Ans: Wim bedankt voor al die jaren dat je als voorzitter voor DEK gefungeerd hebt.
Wim: Ik ben vooral ook trots op de financiële situatie waarin DEK zich nu bevindt. Als ik bedenk
hoe het was toen DEK net gestart was en hoe DEK er nu voorstaat, terwijl de subsidies
stapsgewijs gestopt zijn, is dit iets om trots op te zijn.

12. Sluiting
Jack Tuinman bedankt de aanwezigen en stelt voor om in de kantine nog wat te drinken.
Iedereen wel thuis en tot volgend jaar.

April 2017
Ans Naberman, secretaris

