
 

- 1 - 

Notulen  
Algemene Ledenvergadering 

ZV De Vennen 
 
Datum verzending:    Ontwerpers:  Hans 

Vereggen/Franz Wolf 

Verslag van:  Algemene Ledenvergadering ZV De Vennen 
Gehouden op:  Vrijdag 12 april 2013 
Plaats:  Zwembad De Vennen 
Tijd:  20.30 tot 22.15 uur 

Volgende vergadering:  
Datum: uiterlijk 30 april 2013            
Plaats: Zwembad De Vennen 

Aanwezig: 
Voorzitter: B. Evers, Secretaris:  H. Vereggen,  
Penningmeester: A. Kouwenberg,  
Overige bestuursleden: Lian Lanslots, Pedro Koreman, Bas 
Vereggen  
Verder zijn aanwezig zijn:  
Lars van Oosterbosch, Marja Evers, Franz Wolf, Tom Wolf, 
Wim Breedveld, Remco Jonkers, Jan Haast, Claudia van Parijs, 
Merel van den Heijkant, Minet Peeters, Fleur Wolf, Ilona 
Kuijten, Marc van Lier, Kevin Koreman, Johan Spronk, Mark 
Lodewijks, Arjan Hamelinck, Anouk Blijlevens, Els Koot-
Voskuil, Jeanne van Doorn, Ingrid Pijnenburg, Jorieke van 
Nunen, Renée Nieuwenhuizen, Kristel Vereggen, Henriette 
Mulder, in ’t Groen, Manon van Leijsen, Karlijn Agterberg, 
Steven Hofstee, Alex in ’t Groen, Joost Mulder, Manon in ’t 
Groen, Koen Haast, Bart Zweekhorst, Richard Jeurissen, 
Alexander Jeurissen, Roel Hinz. 
 

Afwezig met kennisgeving: 
 
Ilse Laurijsen, Marisca Kimenai, 
Denise van Weesenbeek, Martie 
Janse, Peter de Voogd, Martijn 
de Voogd, Wilma Embrechts, 
André Broekhoven, Sander van 
Broekhoven, Bianca Breedveld, 
Steven van de Donk, Merijn van 
de Donk 

 

1. Opening en welkom  
 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze toch wel historische algemene vergadering. Er zijn 
harde noten te kraken waarop hij gezien de agenda later nog uitgebreid zal terugkomen. Hij legt uit 
dat er een flinke agenda af te werken is met een aantal formele punten. Hij doet het verzoek om de 
mobiele telefonie uit te zetten en geeft aan dat iedereen een muntje gaat krijgen om na afloop een 
consumptie te kunnen nuttigen.   
  

2. Mededelingen 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen te doen: 
- Hij verzoekt de mobieltjes af te zetten en de presentielijst te tekenen zo dat nog niet gedaan is. 
- Amy van Lier is genomineerd als sportvrouw van de gemeente Dongen. De verkiezing vindt plaats 
op dinsdag 16 april 2013. Hierbij wordt iedereen uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.  
- Op vrijdag 05 april 2013 zijn de voorzitter en de secretaris namens de vereniging bij de notaris 
geweest om de gewijzigde statuten te laten passeren. De gewijzigde statuten gelden vanaf zaterdag 
6 april 2013. 
- Momenteel loopt weer de verenigingenactie bij supermarkt Jumbo. Aan eenieder de oproep om 
daar de dagelijkse boodschappen te doen en de verkregen muntjes te storten in het Vennen-vakje. 
- Er is een aanvulling op agendapunt 11. De heer Harm Dankers is namelijk verkiesbaar als 
bestuurslid. 
- Tot slot duidt hij op het eindfeest waterpolo dat op zaterdag 27 april 2013 gehouden wordt hier op 
Zwembad de Vennen.  
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- Voor de afmeldingen geeft hij het woord aan de secretaris. Deze geeft aan wie zich hebben 
afgemeld voor deze vergadering (zie boven onder Afwezig met kennisgeving). 

   
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 

4. Notulen Algemene ledenvergadering van 30 november 2012 
Niemand van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen over de tekst en de inhoud van de notulen 
van de Algemene ledenvergadering van 30 november 2012. Deze worden onder dankzegging aan de 
samensteller vastgesteld. 

 
5. Jaarverslagen 
Niemand van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen over de tekst en de inhoud van de diverse 
jaarverslagen.  Deze worden onder dankzegging aan de samenstellers vastgesteld. 

 
6. Financieel jaarverlag 
Voor het derde opeenvolgende jaar kan de penningmeester u helaas geen zwarte cijfers 
presenteren. Daar waar we over 2011 nog een halvering van het verlies t.o.v. 2010 konden 
melden moet hij u nu meedelen dat er een verlies is gemaakt van bijna 7.000 Euro Hiermee 
komt eigen vermogen van de vereniging op een negatief bedrag van ruim 12.000 euro. Iets 
wat onacceptabel is en waar we als bestuur stringente maatregelen zullen moeten nemen. 
 
In grote lijnen zijn de redenen voor dit verlies te verklaren. Met name aan de inkomstenkant 
zitten de tegenvallers. 
- Opnieuw zijn de sponsorinkomsten te enthousiast begroot. Daar waar medio vorig jaar 

onze voorzitter kansen zag om zich daadwerkelijk in te zetten voor het werven van 
sponsoren is hem dat, mede doordat zijn werkzaamheden meer tijd kostten dan 
verwacht, niet gelukt. Dit zegt hij zonder de PR commissie tekort te willen doen. 

- Een sterke teruggang van leden aan het einde van het seizoen, zo’n 40 leden, en een 
lagere en latere aanwas van leden waardoor de contributie inkomsten veel lager uit zijn 
gekomen dan begroot. 

- De kosten van de Dongense Zwemkamioenschappen (DoKa) 2011, eigenlijk moet hij 
zeggen DoKa en de daaropvolgende vrijwilligers- c.q. clubavond, hebben extra op het 
resultaat gedrukt. 

- De afschrijvingskosten zijn verkeerd begroot; er is geen rekening gehouden met de 
afschrijving op in 2011 en 2012 aangeschafte materialen. 

 
Dit alles heeft geresulteerd in het forse verlies over het boekjaar 2012. 
 
Het moge duidelijk zijn dat het voor onze vereniging niet 5 voor 12 is maar al bijna 1 over 
twaalf. We zullen gezamenlijk met al onze ten dienst staande mogelijkheden de negatieve 
spiraal waarin we terecht zijn gekomen moeten ombuigen. 
Uw bestuur zal daartoe zowel met de exploitatie maatschappij als met de gemeente om de 
tafel gaan zitten om structurele oplossingen te zoeken. Onze vereniging moet blijven 
bestaan. 
Ook u moet er zich op voorbereiden dat er offers gevraagd worden in termen van hogere 
bijdragen en dat kosten eerlijker voor leden en vereniging worden verdeeld. Samen moeten 
we dit op kunnen lossen. 
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Ondanks deze geweldig tegenvallende cijfers wenst hij iedereen een sportief succesvol 2013 
toe. 

 
7. Verslag kascontrolecommissie 
Namens de kascontrolecommissie leest de heer Spronk het verslag voor. Daarin komt hij tot 
de conclusie de vergadering voor te stellen decharge te verlenen aan de penningmeester 
wat ook plaatsvindt. Vervolgens overhandigt hij het verslag van de kascontrole aan de 
penningmeester.  

 
8. Benoeming kascontrolecommissie 
De voorzitter vraagt of de zittende leden hun taak nog een jaar willen waarnemen waarop 
bevestigend wordt geantwoord. Dit betekent dat de kascontrolecommissie voor het 
komende jaar wordt gevormd door de heren J. Spronk en M. Lodewijks. Een oproep van de 
voorzitter aan de vergadering om ook een derde lid te leveren met het oog op het aftreden 
van de twee zittende leden komende jaar levert geen resultaat op. 
 

9. Jubilea en felicitaties 
Jaarlijks staat de vereniging stil bij degenen die een bepaald jubileum hebben gehaald en 
anderzijds bij hen die op zwemgebied uitzonderlijk hebben gepresteerd door een 
kampioenstitel te behalen. 
Dit jaar zijn het de volgende jubilarissen die worden gehuldigd: 
12,5 lidmaatschap: Bart Zweekhorst, Remco Jonkers en Manon van Leijsen 
40 jaar lidmaatschap: Ingrid Pijnenburg 
50 jaar lidmaatschap: Jan Haast. 
Kampioenstitels zijn behaald door: 
Eva van Ginneken 
Brabantse zomerkampioenschappen 50m vrije slag en 400m vrije slag 
Brabantse sprintkamioenschappen 50m vrije slag 
Amy van Lier 
BLAK 800m vrije slag en 400m wisselslag 
Zomerkampioenschappen 400m vrije slag 
Openwater eindklassement 1e van Brabant en 1e van Nederland 
Iedereen wordt vanwege het behaalde jubileum danwel de behaalde prestaties in het 
zonnetje gezet door middel van een oorkonde en/of bloemen 
 

10.  Aftreden secretaris/aanbieden cheque sponsorzwemactiviteit 
Hans Vereggen neemt afscheid als secretaris, een functie die hij ruim 7 jaar bekleedde. Hij 
heeft dit anderhalf geleden aangekondigd en nu is dan het moment om er dan ook feitelijk 
vorm aan te geven. Hij bedankt iedereen die door de jaren heen, met hem heeft gespeeld en 
waarmee hij allerhande activiteiten heeft verricht. Hij heeft er al die jaren heel veel 
gekregen en evenals veel vriendschap. Hij noemt Jan Haast als eerste trainer onder wie hij 
een kampioenschap bij het waterpolo mocht meebeleven en Franz Wolf als degene die al die 
jaren samen met hem (partner in crime) alles meebeleefde. Tot slot dankt hij de zittende 
bestuursleden en wenst hen veel succes.  
 Vervolgens zoomt hij in op de 10-km zwemtocht die hij mocht ondernemen en wat voor 
hem een waar feest is geworden. Wat ooit een gedachtenspinsel was is bewaarheid 
geworden. Hij vindt het fijn te kunnen melden dat hij er samen met vele anderen wat geld 
mee heeft kunnen ophalen voor zijn cluppie. Uiteindelijk heeft dit kunnen leiden tot een 
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afscheidscheque van € 3.400 die hij dan ook graag overhandigt aan de penningmeester van 
de vereniging met daarbij de vermelding dat hij het geld op vrijdag 12 april 2013 aan de 
vereniging heeft overgemaakt. Hij eindigt zijn praatje met een minuut stilte voor reeds 
overleden leden die dit allemaal niet meer mochten meemaken. 
Vervolgens spreekt de voorzitter een dankwoord uit aan het adres van Hans. Na afloop van 
dit dankwoord vraag de heer Breedveld het woord. Hij vraagt aan het bestuur of er over 
nagedacht is om de vergadering voor te dragen Hans als erelid te benoemen .Wat immers 
zou je hiervoor nog meer moeten ondernemen. Hij stelt vervolgens de vergadering voor 
Hans hiervoor voor te dragen. Dit wordt door de vergadering unaniem overgenomen. 
Daarna – eveneens unaniem – wordt Hans door de vergadering benoemd als erelid van 
zwemvereniging de Vennen. 
 

Pauze 
    

11.  Aantreden bestuursleden 
De voorzitter memoreert dat tijdens het afgelopen bestuursjaar Raoul van Ginneken 
tussentijds is afgetreden als voorzitter van de PR-commissie/bestuurslid. Hij dankt Raoul –
die niet aanwezig is – alsnog voor zijn inbreng. 
Verder heeft Bas Vereggen aangegeven om hem moverende redenen te willen stoppen als  
voorzitter van de Waterpolocommissie/bestuurslid. Ook hij wordt bedankt voor zijn inzet in 
de korte periode dat hij deze taak heeft verricht. 
Harm Dankers is bereid gevonden de taak als voorzitter van de PR-commissie/bestuurslid op 
zich te nemen. De vergadering wordt voorgesteld hem in de functie van bestuurslid te 
benoemen hetgeen bij acclamatie gebeurt. 
Nu Hans Vereggen is afgetreden als secretaris, is ook deze functie vacant geworden. Franz 
Wolf is benaderd om deze functie opnieuw invulling te geven. Het bestuur stelt de 
vergadering voor hem hierin te benoemen wat ook bij acclamatie gebeurt. De voorzitter 
wenst de nieuwe bestuurleden veel succes toe in hun nieuwe functie. 
  

12.  Begroting 
De voorzitter stelt de behandeling van de begroting aan de orde. De begroting zoals het 
bestuur die nu voorlegt levert een tekort van € 3.675 op, een tekort dat de vereniging zich 
niet kan veroorloven. 
De penningmeester licht vervolgens de voorliggende begroting toe. Deze is gebaseerd op de 
huidige gegevens en is het resultaat van een eerste exercitie die het bestuur heeft gepleegd. 
Het probleem ligt duidelijk aan de kostenkant waar de grootste post, de badhuur, blijft 
stijgen. Het bestuur zal een gesprek aangaan met de directie en de exploitatiemaatschappij 
over de mogelijkheid van lagere prijzen en/of minder uren. Ook met de gemeente zal 
gesproken moeten worden, o.a. over de subsidies. Als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze 
nu voorzien worden zou dat tot het einde van de vereniging leiden. Er zal dan ook naar de 
inkomstenkant gekeken gaan worden, vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’. Er kan 
gedacht worden aan verhoging van eigen bijdragen of een verder gedifferentieerde 
contributie afhankelijk van het aantal mogelijke trainingsuren. 
Wim Breedveld vraagt of de € 61.000 badhuur gebaseerd is op de huidige uren. De 
penningmeester bevestigt dit, het bedrag van dit jaar is opgehoogd met de jaarlijkse 
verhoging van 6%. 
De voorzitter schetst hierop de achtergrond van de prijs- en subsidieontwikkelingen. Een en 
ander is terug te voeren op de in 2006 vastgestelde gemeentelijke Sportnota. Op dit 
moment staat er 790 uur badhuur tegenover de te betalen prijs, 680 trainingsuren en 110 
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uur voor wedstrijden en andere activiteiten. De club moet 61-24.000 = € 37.000 opbrengen 
en dat is met de huidige contributie-inkomsten niet te doen. Er zal dus gekeken moeten 
worden naar het aantal uren om de post badhuur omlaag te brengen. 
Wim Breedveld merkt op dat dan de exploitatie van het zwembad ook achteruit zal gaan, 
iets wat de exploitatiemaatschappij toch ook niet wenselijk zal vinden. Hij vraagt of het 
bestuur al contact heeft gehad met de KNZB want het nu geschetste probleem speelt overal 
in het land. Hij geeft de tip mee om te bellen met ‘Nieuwegein’ en te vragen om 
ondersteuning bij de gesprekken met gemeente en bad. De accountmanager Zuid is de heer 
Klopper. 
De voorzitter zegt toe dit zeker te zullen doen, ook de heer J. Zweekhorst heeft zijn diensten 
al aangeboden. Er zal door de gesprekspartners echter zeker ook gevraagd worden wat de 
club zelf denkt te kunnen doen en daarom wil het bestuur via het instrument ‘eigen 
bijdragen’ gaan werken aan een evenwichtiger verhouding tussen de kosten en inbreng per 
individu. 
De penningmeester voert aan dat het bestuur met de commissies nog eens een exercitie zal 
uitvoeren om te kijken waar nog iets te halen valt. Hij herhaalt dat in de thans voorliggende 
begroting dus nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van mogelijke ingrepen. Het 
bestuur streeft ernaar voor het begin van het komend seizoen alsnog met een sluitende 
begroting te komen. 
De voorzitter vraagt hierop de vergadering of er nog ideeën leven, bijvoorbeeld over het 
inleveren van uren. 
Steven Hofstee vraagt of er ook betaald moet worden voor uren die op zaterdagavond 
overblijven omdat wedstrijden vervallen. Volgens de voorzitter is dat inderdaad het geval, er 
wordt een all-in prijs op jaarbasis gerekend, zonder verrekening van niet gebruikte uren. 
De voorzitter geeft vervolgens zelf een aantal mogelijkheden aan welke zeker bekeken zullen 
worden. Zo heeft de ZC aangegeven dat op zaterdag het uur van 07-08.00u ingeleverd kan 
worden wegens marginaal gebruik, hetgeen ook geldt voor een half uur op vrijdagavond. Dat 
zou dus al 1,5 uur per week opleveren. Ook naar het aantal trainingsweken op jaarbasis, nu 
40, zal kritisch gekeken worden gelet op de terugloop tegen het einde van het seizoen. 
Wim Breedveld vraagt naar de mogelijkheid de post ‘contributie’ te verhogen door het 
aantal leden te vergroten. De voorzitter geeft aan dat er helaas geen wachtlijst meer bestaat 
en dat het aantal betalende leden in een paar jaar tijd is teruggelopen van 280 naar 210. Het 
werven van leden is zeker een aandachtspunt maar zal niet direct de oplossing brengen. 
De voorzitter vraagt de vergadering om mandaat voor het voeren van de gesprekken met de 
gemeente om de verplichtingen vanuit de Sportnota naar beneden te brengen en met de 
baddirectie om tot afspraken te komen over de teruggang in uren. Daarnaast zal intern 
gekeken worden naar de verhoging van de eigen bijdragen vanuit de gedachte “de gebruiker 
betaalt”. Voorlopig wordt nog niet gedacht aan verdere contributieverhoging dan al 
afgesproken, hoewel een vergelijking met omliggende clubs wel leert dat daar nog ruimte in 
zit. 
Arjan Hamelinck brengt in dat aan de waterpolokant ook gekeken kan worden naar het 
slimmer plannen van de trainingsuren, inclusief het eerder na het seizoen stoppen en het 
eerder voor het seizoen beginnen. 
De ZC-vertegenwoordiger onderschrijft dit signaal, ook bij de zwemkant bestaat behoefte 
aan een eerder begin en kan er ook naar het einde van een seizoen met minder uren 
volstaan worden. 
Henriëtte Mulder doet de suggestie om acties, zoals de Grote Clubactie en het 
sponsorzwemmen beter te spreiden over het seizoen. De voorzitter wil die suggestie 
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meenemen, in algemene zin geldt toch al dat mensen een beetje ‘actiemoe’ lijken te 
worden. 
Henriëtte Mulder ziet verder een besparingsmogelijkheid in het meer combineren van 
zwem- en polotrainingen. De voorzitter verzekert dat ZC en WPC daar zeker naar zullen 
kijken. 
De voorzitter sluit dit agendapunt met de toezegging dat het bestuur streeft naar een 
begroting met een positief resultaat vóór het begin van de zomer. 
 

13. Rondvraag 
Hans Vereggen merkt op dat het gebruikelijk is om aan een 40-jarig lidmaatschap het 
erelidmaatschap te verbinden. In de voorbereiding van de vergadering is het bestuur 
daaraan voorbijgegaan maar hij wil alsnog voorstellen om Ingrid Pijnenburg als zodanig te 
benoemen. 
De voorzitter neemt dit voorstel graag over en legt het aan de vergadering voor. Deze stemt 
met applaus in, waarop de voorzitter Ingrid nogmaals kan feliciteren. Hij zegt toe dat de 
bijbehorende versierselen zullen volgen. 
Wim Breedveld wil tot slot het bestuur danken voor de inzet in het moeilijke achterliggende 
jaar en wenst het veel succes toe bij de komende onderhandelingen met gemeente en bad. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.15u. 
 
 
 


