
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering NZ&PC 
CONCEPT 
Datum: woensdag 19 april 2017  
Aanvang: 19:30 uur 
Locatie: verenigingsruimte Binnenzee, Zeeweg 165, 2202 HA Noordwijk Zh 
 
Van het bestuur zijn aanwezig: 
Dhr. K. van Dijk vice voorzitter / secretaris  
Dhr. B. van Dam penningmeester    
Dhr. D. van Rooijen  waterpolo 
Dhr. J. de Klerk  wedstrijd      
Dhr. J. Smeltink recreatie 
 
Afwezig: 
Mevr. R. van Leeuwen recreatie 
Mevr. A. Hoogeveen recreatie 
Dhr. G. van Leeuwen wedstrijd 
 
De algemene ledenvergadering van de NZ&PC is matig bezocht, er waren 17 leden aanwezig inclusief 
bestuur. Afmeldingen zijn ontvangen van Peter van Teijlingen en Wouter Polman. 
 
Voor aanvang van de vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar gesteld: 

- uitnodiging / agenda 
- jaarverslag vereniging 
- notulen ALV2016 
- begroting 2018 
- jaarrekening 2016 (concept Van der Plas) 

 
De presentielijst ligt bij de ingang en wordt door de aanwezigen getekend. In de weken voorafgaande 
aan de algemene ledenvergadering waren de uitnodiging en de agenda beschikbaar gesteld op de 
website. Vanwege privacy overwegingen is ervoor gekozen om de notulen en financiele stukken pas 
op de vergadering beschikbaar te stellen. 
 
1 Opening 
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Voorgesteld wordt 
om het agenda punt mededelingen toe te voegen aan de agenda als punt 2. 
 
2 Notulen ALV 2016 
De notulen van de ALV 2016 worden voorgelezen en besproken en vervolgens goedgekeurd door de 
ledenvergadering. De enige wijziging is het verwijderen van het email adres en telefoonnummer van 
dhr. C. Bakker uit de notulen. Deze was als reminder erin opgenomen. Vervolgens worden de notulen 
vastgesteld. 
 
3 Ingekomen stukken 
- concept jaarrekening 2016 Van der Plas 
 



 
 

 
4 Jaarverslag bestuur 2016 
De secretaris/vice-voorzitter neemt het jaarverslag 2016 van het bestuur door. Er zijn hierop geen op 
of aanmerkingen en derhalve wordt het jaarverslag 2016 vastgesteld. Deze is als bijlage aan de notulen 
toegevoegd. 
 
5 Jaarverslag Penningmeester 
a) Financieel overzicht boekjaar 2016 
De concept jaarcijfers 2016 waren kort voor de vergadering opgeleverd door accountantskantoor Van 
der Plas. Aangezien de secretaris/vice-voorzitter het rapport al had doorgenomen, geeft hij hierover 
een toelichting, met instemming van de penningmeester. 
 
Boekjaar 2016 wordt met een positief resultaat van €18.701,- afgesloten. Reden van dit positieve 
resultaat is de extra subsidie aanvraag voor de kosten van het doelgroepen bad uit 2014 en 2015. Toen 
waren deze kosten niet in de begroting meegenomen en zijn destijds betaald uit de financiele reserves 
en uit het jubileumfonds van het 40 jarig bestaan (in 2015). Resultaat is dat er een financiele reserve is 
opgebouwd, welke nodig is om de badhuur van de eerste maanden van het jaar te betalen, wanneer de 
gemeentelijke subsidie nog niet is ontvangen.  
b) Begroting boekjaar 2018 
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting voor 2018. 
c) Vaststellen contributie 
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting en daaruit voortvloeiende contributie voor het 
seizoen 2017-2018. Het voorstel is om de volgende contributie bedragen toe te passen: voor de jeugd 
waterpolo en wedstrijd €180,- en voor de senioren €200,-. Voor de recreatie wordt de contributie 
€99,00 en voor de volwassenen €99,- Dit voorstel wordt goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering. 
 
6 Verslag kascommissie 
De kascommissie is dit jaar gevormd door Arjan van der Ploeg en Cor Bakker. De administratie zag er 
professioneel uit hoewel er aan het kasboek enkele bonnentjes ontbraken (van kleine bedragen). 
Positief gestemd tekenen de heren het kasboek en wordt er derhalve decharge verleend aan de 
penningmeester.  
 
7 Jaarverslag commissies 
a) Recreatie 
In het jaarverslag van de vereniging staat een korte samenvatting van de activiteiten van de recreatie 
afdeling. Zo is er dit jaar 2 maal afgezwommen voor het C-diploma en 5 keer voor de certificaten. 
Er zijn 96 kinderen lid. Jeroen Smeltink geeft aan dat de beschikbaarheid van vrijwilligers vaak een 
moeilijk punt is. Het komende seizoen voorziet hij problemen, omdat zowel Anja als Renate een 
vervolgopleiding gaan doen en hierdoor minder vaak beschikbaar zijn. De inzet van vrijwilligers, 
ouders en clubleden is nodig om het komende seizoen de recreatie lessen doorgang te kunnen laten 
vinden.  
De volwassenen recreatie heeft op donderdag avond van 20:00-21:00 uur gezwommen. Er zijn hierbij 
17 leden. 
 
 



 
 

b) Waterpolo  

Dit jaar is er met 5 teams meegedaan aan de KNZB competitie. Er waren 2 senior heren teams in de 
competitie, een dames team en 2 jeugdteams. In seizoen 2016-2017 waren dit 1 B team en een C team. 
In seizoen 2015-2016 waren dit het 1 DG team, 1 CJ team en 1 BJ team. De 2 laatste teams in 
samenwerking met Katwijk. Verder wordt een van de leden voorgedragen voor het erelidmaatschap, 
vanwege de jarenlange en tomeloze inzet voor de vereniging. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Het erelidmaatschap zal op een nader te noemen tijdstip worden uitgereikt.  
 
c) Wedstrijd 

De wedstrijdtrainingen stonden dit jaar onder leiding van trainer John de Klerk. Inmiddels zijn er 12 
zwemmers actief, die op maandag en woensdag avond trainen. Het schoolzwemkampioenschap was 
op vrijdag 1 april gehouden en was een enorm succes. Er deden 15 teams mee van 6 kinderen, 
waarmee alle basisscholen van Noordwijk vertegenwoordigd waren. Op donderdag 22 juni zijn de 
clubkampioenschappen, ook waterpoloers worden opgeroepen om hieraan mee te doen. 
 
8 Bestuursverkiezing 
a) Zittende bestuursleden (termijn 3 jaar) 
Renate van Leeuwen (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018) 
Anja Hoogeveen (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018) 
Jeroen Smeltink (bestuurslid afd. recreatie, 2015-2018) 
John de Klerk (bestuurslid namens wedstrijd 2015-2018) 
b) Verkiezing nieuw toetredende bestuursleden 
- Femke Nederhoed (bestuurslid afd. recreatie, 2017-2020) 
c) Reglementair aftredend en herkiesbaar 
Koen van Dijk (vice voorzitter en secretaris, 2014-2017) 
d) Reglementair aftredend en niet herkiesbaar 
Dirkjan van Rooijen (bestuurslid namens waterpolo, 2014-2017) 
Gerard van Leeuwen (bestuurslid namens wedstrijd, 2014-2017) 
e) Aftredend en niet herkiesbaar 
Ben van Dam (penningmeester, 2016-2019) 
 
9 Benoeming nieuwe kascommissie 
Cor Bakker en Arjan van der Ploeg hebben dit jaar de kascommissie uitgevoerd. Arjan van der Ploeg 
is aftredend na een periode van 2 jaar. Hiervoor wordt Coen van Rooijen toegevoegd aan de 
kascommissie. Cor Bakker zal nogmaals een jaar de kascommissie vormen. 
 
10 Agenda punten 
- Recreatie volwassenen: de fit en fun groep traint inmiddels op donderdag van 19:30 tot 20:00 uur en 
gebruikt hierbij de 2 middelste banen van het zwembad. Dit bevalt de groep goed. Eerder dit jaar was 
er een proefperiode om in de banenzwem uren van Binnenzee te zwemmen, wat minder geslaagd was 
aangezien de eigen identiteit van de groep hiermee niet tot uiting komt.  
- Recreatie jeugd: hier is een moeilijke situatie ontstaan omdat een groot deel van de lesgevers komend 
seizoen geen tijd meer heeft om de recreatie te begeleiden. De komende periode zal worden gezocht 
naar oplossingen en zullen ouders en leden worden gevraagd om de groep te ondersteunen. Voor het 
einde van het seizoen moet het besluit worden genomen of komend seizoen nog door kan gaan. De 
ontstane situatie is dusdanig nijpend dat er oplossingen moeten worden gevonden om de problemen 



 
 

het hoofd te kunnen bieden. Er is met name behoefte aan iemand die de groep kan coordineren en 
iemand die de adminstratie van de voortgang van de leszwemmers kan bijhouden. Indien er voor het 
komende seizoen geen kandidaten worden gevonden, zal het onverantwoord zijn om een nieuw 
seizoen te starten en zal derhalve de recreatie afdeling moeten worden opgeheven. Uiteraard zullen we 
alles eraan doen om dit te voorkomen. 
 
11 Mededelingen 
- Koen: het Maarten Smeltink toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni en de 
clubkampioenschappen op donderdag 22 juni. 
 
12 Rondvraag 
geen 
 
13 Sluiting en datum ingelaste ALV 
De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering en bedankt de aanwezige leden. Een tweede ALV zal 
gehouden worden op woensdag 7 juni om 19:30 uur in de verenigingsruimte. 
 
14 Volgende vergadering 
Aangezien zich nog geen kandidaten hebben gemeld voor het dagelijks bestuur zal een tweede ALV 
worden gehouden, namelijk op: 

- woensdag 7 juni 
- om 19:30 uur 
- in de verenigingsruimte 


