NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTVERENIGING HILLEGERSBERG
Dinsdag 24 mei 2016 20:00h op ‘t Zwarte Plasje
1. Opening
8:04 uur opening. Voorzitter (hierna ook: VZ) heet alle leden, waaronder ook de
ereleden en leden van verdiensten, welkom. 102e jaar van bestaan. Bad ligt er
schitterend bij en dat willen we graag zo houden. De heer Van der Linden is wat
vertraagd maar heeft ons gevraagd alvast te beginnen.
Ingekomen stukken:
o De heer Dikmans heeft zich afgemeld voor de ALV.
o Door een vriendin van de heer (Oets) Koster is een oud fotoboek van de
vernieuwbouw van 1979 gegeven.
Vaststellen agenda:
Aan agendapunt 6 zal de bespreking van het administratiesysteem worden
toegevoegd. Agendapunt 7 was onder voorbehoud en wordt vervangen door het
onderwerp Veiligheid.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015
Secretaris (mevrouw Pietermaat) loopt door de notulen heen.
VZ: Er zijn een aantal punten zoals die ter sprake kwamen tijdens de ALV van 20
april 2015 die antwoord behoeven:

Punt 2: De heer (Focko) Rommerts heeft herhaaldelijk opgemerkt dat de historie
op de website moet worden aangevuld. Dit is inmiddels gebeurd, maar behoeft
uitwerking. Onder agendapunt 6 wordt hier verder op ingegaan.

Punt 2: De heer Laman Trip heeft gesproken over het calamiteitenplan: daar
komen we bij agendapunt 7 op terug. Ook op de vraag van de heer Laman Trip
over een badmeester aan het eind van het zwembad komen we terug.

Punt 7: De heer Laman Trip heeft opmerkingen gemaakt over de inkomsten en
uitgaven. Komt de penningmeester (hierna ook: PM) bij de financiële stukken op
terug.

Punt 8: De heer Zwamborn had gevraagd naar de webcam. Daarop is geantwoord
dat deze er weer komt. De VZ merkt op dat privacy erg belangrijk is en door een
webcam hier inbreuk op wordt gemaakt.
Mevrouw Willebrands vraagt of met de webcam een camera wordt bedoeld? Ja en
die heeft er gehangen, maar i.v.m. privacy kan dat een probleem zijn.

Punt 9: De heer Dikmans heeft gevraagd of het klimrek verplaatst kon worden, dat
is dezelfde avond nog gedaan.
Kuil van de duikplank: die meten we ieder jaar, zodra die te ondiep wordt doen we
er wat aan.
 De heer Buitendijk had tijdens de rondvraag een vraag over de kleedkamers, die
zijn geverfd: we hebben in het meerjarenplan opgenomen, maar dat is een duur
probleem waar we ons nog over moeten buigen. Bovendien had u een opmerking
over de struiken: er is een dompelpomp geplaatst, maar dat laat onverlet dat de
struiken niet groeien. Ook daarvoor moet geld worden gevonden op de begroting.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2015 van de secretaris
De secretaris draagt het jaarverslag 2015 voor.
De heer Post merkt op dat het aantal leden erg is gedaald, kunnen we de oorzaak
daarvan vinden in het nieuwe administratiesysteem? VZ: mevrouw Hentzen en
mevrouw Maasland hebben alles minutieus nagelopen. Wij achten dit niet de
oorzaak van het gedaalde ledenaantal.
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De heer Van de Sluis: grootste afhankelijkheid is je voorseizoen, als het mooi weer
is, zie je het aantal zwemkaarten altijd stijgen.
Mevrouw Willebrands: Is het niet ook een demografisch verval? VZ: We zien
inderdaad dat er voorheen een stijging te zien was. We zullen straks tijdens de
bestuursverkiezing iemand voordragen die verantwoordelijk wordt voor
evenementen en werving die zich hierop zal focussen. De heer Stappershoef merkt
op dat we ook vanaf dit jaar kinderfeestjes organiseren. Op die manier hopen we
bekendheid te krijgen. Er komen daarnaast ook veel scholen met groepen
leerlingen zwemmen.
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Financieel verslag – deel 1
Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester doet verslag van de financiën over het jaar 2015. De eerste
pagina is de verlies en winstrekening. Beperken tot een aantal bijzonderheden:
Inkomsten zijn flink achtergebleven bij de vorige jaren en ook bij onze
verwachtingen. De verklaring daarvoor is de daling in de verkoop. Daarnaast
zijn we door het administratiesysteem later gestart met de verkoop.
Desondanks hebben we toch een positief resultaat weten te behalen. Dit komt
met name door de omzet van de kantine. Hebben een aantal lucratieve
evenementen gehad. Inkoop is nog scherper geweest. Daar willen wij graag de
heer De Heer voor bedanken.
Kosten: als er minder bezoekers zijn hebben wij ook minder personeelskosten.
De huisvestingskosten zijn iets duurder uitgevallen.
Bedrijfskosten: een evenement wat niet is doorgegaan heeft een besparing
opgeleverd.
Alles bij elkaar een goed resultaat, daarom hebben we gekozen om wat meer
te sparen voor het meerjarenonderhoudsplan. Positief resultaat van ruim
€4.000 euro.
De heer Laman Trip: Ik heb het zwembad gemaild met de vraag of ik de cijfers
mocht ontvangen. Alsmede de notulen. Waarom kunnen de cijfers niet op
internet worden geplaatst? PM: De website is niet alleen bestemd voor de
leden, daarom willen wij de cijfers niet publiceren op de website. De notulen
zijn wel geplaatst op de website.
De heer Laman Trip: Zwemkaarten heeft u begroot op een topjaar. Het
verbaasd mij daarom niks dat het nu tegenvalt. PM: Wij hebben geen zicht op
het weer. Wij kijken bij de begroting altijd naar het voorgaande jaar. Als de
inkomsten tegenvallen, hebben wij ook minder personeel nodig. Ook dat wordt
op elkaar afgestemd begroot.
De heer Post: Alleen de notulen van verleden jaar staan op de website. Ik vind
het niet handig omdat te doen omdat dit een besloten vergadering is.
Geen verdere vragen over de verlies- en winstrekening.

-

Bijzonderheden van de balans:
Onze liquide middelen zijn flink toegenomen. Komt doordat we aan het sparen
zijn en vanwege het positieve resultaat.
Kapitaal neemt ook toe.
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-

Voorziening onderhoud ook: potje voor groot onderhoud.

Vragen over de balans:
De heer De Heer: kunnen de winst- en verliesrekening en de balans in dezelfde volgorde
(oud-nieuw) worden opgesteld?
Het financieel jaarverslag 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd.
Verslag Kascontrole Commissie 2015
De heer Post (voorzitter) leest de brief van de Kascontrole Commissie voor.
Decharge wordt verleend.
5. Bestuursverkiezing
Voorzitter
Aftredend is de VZ (terstond herkiesbaar). VZ draagt de hamer over aan de
vice-voorzitter. De vice-voorzitter vraagt de vergadering of zij de heer (Kees)
Van de Sandt herkiest. De vergadering stemt in.
-

Bestuursleden
De heer Beek is eerder dit jaar om persoonlijke reden reeds afgetreden (nietherkiesbaar). Tevens aftredend is de heer Van der Linden (niet-herkiesbaar).
De heer Mac Donald en de heer Ruimschotel worden voorgedragen als nieuwe
bestuursleden. De heer Ruimschotel zal zich bezig houden met evenementen
en promotie. De heer Mac Donald zal zich bezig houden met technische
commissie. De vergadering stemt in met de benoemingen.

Dankwoord voor John voor zijn jarenlange inzet voor ’t Zwarte Plasje. Bestuur wil John
voordragen als erelid. De vergadering stemt in met zijn erelidmaatschap.
6. Financieel verslag – deel 2
Benoeming Kascontrole Commissie 2016
Kascontrole Commissie blijft ongewijzigd.
-

Administratiesysteem
Het administratiesysteem is kort gezegd een nachtmerrie. Het blijft kuren
vertonen en geeft veel meerwerk. De service vanuit de leverancier laat op zich
wachten en het vertrouwen in De Haan is dan ook weg. We hebben een dossier
opgebouwd en willen graag kijken hoe dit nu verder moet. VZ geeft uitleg over
hoe we bij deze partij zijn gekomen. Uiteindelijk moeten we helaas constateren
dat De Haan niet aan zijn beloften kan voldoen.
We hebben door een externe partij laten onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn. Daar zijn twee opties uitgekomen, maar hebben we besloten dit niet te
doen vanwege tijdsnood om dit op tijd voor het nieuwe seizoen te
implementeren. We hebben advies ingewonnen van de heer Post (it-specialist).
We hebben bij de leverancier van het huidige systeem aangegeven welke
basisfunctionaliteiten wij nodig hadden voor dit seizoen 2016/2017. Dit is ook
niet geleverd.
We hebben nu aan een andere partij opdracht gegeven een functioneel
ontwerp te maken. Een van de mogelijkheden hiervan is een systeem op maat.
We spreken dan wel over serieuze bedragen waarover de penningmeester
straks nader in zal gaan. Kosten zijn niet gering: €35.000. In het verdere
proces zullen wij de heer Post ook betrekken. We zullen zeker ook kijken naar
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goedkopere systemen qua aanschaf, maar deze hebben in het gebruik meer
kosten.
Een eigen systeem heeft ook als voordeel dat deze kan worden aangesloten op
de website.
Gezien de uren die erin moeten worden gestoken door mevrouw Hentzen en
mevrouw Maasland, moet er nu echt iets gebeuren.
Mevrouw Willebrands: Begrijp ik goed dat u een laatste brief heeft gestuurd
naar de leverancier? Is dat ook een
ingebrekestelling/aansprakelijkheidstelling?
VZ: We hebben zeker een ingebrekestelling gestuurd. We willen echter niet
aansturen op een rechtszaak, dit kost ons veel geld. Wij hebben tot nu toe pas
2/3 van de factuur betaald. Wij zijn niet van plan de rest van de factuur te
betalen. Ook de leverancier heeft hier veel extra tijd in gestoken.
De heer Bolemey: Gaan jullie dan dat bedrag terugvorderen? VZ: Het is denk
ik voor iedereen praktischer dat de boeken gesloten worden en beide partijen
hun verliezen nemen.
De heer Laman Trip merkt op dat zij ook de vereniging aansprakelijk kunnen
stellen.
De heer Schipper vraagt of zij al slotfacturen hebben gestuurd en daarbij
hebben gedreigd? VZ: Bij de laatste factuur hebben zij vermeld dat zij van
oordeel waren dat zij naar behoren geleverd hebben. In reactie hierop hebben
wij aangegeven dat zij zeker niet van oordeel zijn dat zij hebben voldaan en
daarom graag het gesprek aangaan.
De heer Laman Trip adviseert dat er niet weer een systeem wordt aangeschaft
waarmee dezelfde problemen op de hals worden gehaald.
De heer Stappershoef geeft aan dat dit een standaardsysteem is welke ook
door bijvoorbeeld De Efteling wordt gebruikt, maar tegen alle verwachtingen in
dus niet op onze structuur past.
De heer Schipper: Ik snap de link met de website niet zo goed. De opmerking
van de heer (Focko) Rommerts was niet zo zeer over de website zelf, maar de
inhoud die erop staat. De heer (Focko) Rommerts vult aan dat een simpele
website gewoon zelf te beheren is.
De heer Blonk: Jullie zijn aan het kijken naar andere bedrijven voor systemen.
Van die 35.000, wat zijn eenmalige en structurele kosten? VZ: Eenmalig
bedrag. Wij zijn met ons ledensysteem uniek, dus we moeten serieus kijken
naar een systeem dat op maat gemaakt wordt. Bij een systeem op maat zijn
de eerste eenmalige kosten zeker hoog, maar bij een standaard systeem zijn
de aanschafkosten weliswaar niet zo hoog, maar de onderhoudskosten wel.
De heer (Jelle) Van de Sandt: is het systeem puur voor ledenadministratie of
ook bar e.d.? VZ: Alles.
De heer De Heer: Is het niet een idee om ons ledensysteem te versimpelen?
VZ: Daar gaan we in het functioneel ontwerp zeker naar kijken.
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-

-

Begroting 2016
De penningmeester presenteert de begroting.
Bijzonderheden:
Inkomsten: stijgen met circa 5% door de stijging van de tarieven.
Kantine: iets voorzichtig vanwege de evenementen waarvan we niet weten of
die plaatsvinden.
Personeelskosten: liggen in de lijn van verwachtingen leden.
Minder grote onderhoudsprojecten levert een besparing op.
Algemene kosten nemen flink toe vanwege het nieuwe administratiesysteem.
Verwachting dat het in 2017 wordt opgeleverd, daarom helft kosten
meegenomen.
Sparen voor groot onderhoud.

De heer Post: Impliciet de keuze voor een zelfbouwsysteem? VZ: Nee er is geen keuze
gemaakt.
De heer (Focko) Rommerts: Wat is de gedachte achter post groot onderhoud? PM: Denk
aan vloeren, wanden in combinatie met zonnepanelen en vervangen van de damwanden.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
7. Agendapunt 'Huishoudelijk reglement' wordt vervangen door 'Veiligheid'
De heer Stappershoef: Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen tijdens de
ALV vorig jaar. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Alle veiligheidsprotocollen
herzien. ODMH: officiële instantie van de overheid belast met toezicht op de
veiligheid. Daarvan is ook het bord bij de ingang.
We zijn er volop mee bezig en zijn er nog niet mee klaar. Wel is reeds een nieuw
hekwerk geplaatst.
Ook wordt ODMH gesproken over toezicht op het water. Zij geven ook aan hoe we
dat het beste kunnen doen. Dit gaan we verder verbeteren en vastleggen. Ook het
toezicht op het eind van de bad is overlegd met ODMH.
Er komt een bord bij de ingang te hangen in welk water welke diploma nodig is,
waar de nooduitgangen en andere veiligheidsaspecten zich bevinden.
VZ: ODMH heeft toegezegd ons nieuwe plan met ons te bespreken. Deze
organisatie kan echter geen officiële goedkeuring geven voor een dergelijk plan.
De heer (Focko) Rommerts: Maar wat verandert er dan concreet?
De procedures worden herzien en er wordt duidelijker aangegeven welke
veiligheids- en toezichtsregels op het zwembad gelden.
De heer Laman Trip: Bord dat buiten staat mag weg worden gehaald? Nee, dat
wordt is daar geplaatst door ODMH. Waarom zit Ghislaine er dan iedere dag?
Daarmee proberen wij beperkt toezicht te houden. Er staat in de veiligheidsfolder
niet dat er geen toezicht wordt gehouden. Dit moet duidelijk zijn. Dit is juridisch
niet correct i.v.m. de zorgplicht en aansprakelijkheid.
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In de notulen stond dat het een goed idee zou zijn om een oefening te houden.
VZ: dit is gebeurd en deze is goed verlopen. Ook dit zullen we moeten verscherpen
en evalueren.
4. Mededelingen van het bestuur
VZ: bij het rondbrengen van de zwemkaarten is de heer … gevallen en heeft zijn
schouderblad gebroken. We zijn hem erg erkentelijk voor zijn hulp en het feit dat
hij de heer Elsdijk zo snel ter vervanging heeft geregeld.
De heer Hazelzet is 19 jaar bestuurslid geweest en is vorig jaar afgetreden. Het
bestuur wil hem voordragen als lid van verdienste. Vergadering stemt in.
De heer Stappershoef krijgt het woord: Wat betreft het zwemwater, we zijn in
2015 helaas terug gegaan van 3 naar 2 sterren. Begin seizoen 2016 hebben wij
echter weer 3 sterren gekregen voor de kwaliteit van het water (predicaat
uitstekend).
De heer (Ubbo) Rommerts krijgt het woord: Techniek en onderhoud. Winterwerken
2015 en 2016: noodzakelijk i.v.m. de veiligheid was de vervanging van het plafond
in het clubhuis. Er is een hoop gewerkt. Ook het alarmsysteem is ge-update. De
regenafvoer is verbeterd. De douchewanden hebben we opgeknapt. Bij de
grasrand is er een afvoerleiding bij geplaatst. Bij de zandbakken zijn er een aantal
dingen verbeterd, waaronder het bord over spelen. Bij het kleine bad zijn er
hekken verplaatst. Het grote zwarte plasje bord willen we weer terugplaatsen. Ook
in het kader van veiligheid hebben we naast de lage duikplank een extra trap
geplaatst. Ook nieuwe speeltoestellen. Pomp van het jubileum is weggehaald.
Opruimdag gehad. Door personeel veel opgeruimd, schoongemaakt en planten
verzorgd. De grote boom op het grasveld moest worden gekapt.
Aanvullend op het kappen van de boom: er zijn een aantal klachten geweest over
te weinig schaduw. Daartoe zullen wij parasols plaatsen.
5. Rondvraag
De heer (Jelle) Van de Sandt bedankt het bestuur namens de kleine SVH. VZ: Wij
zien ook het grote nut en goed voor het zwembad dat wij de samenwerking zo
hecht mogelijk houden en jaren voort te zetten.
Mevrouw Willebrands wil de statuten en huishoudelijk reglement graag ontvangen.
Ook de heer Laman Trip wil ze graag hebben.
De heer Bolemey wil namens de ereleden graag de VZ en het bestuur bedanken
voor de inzet.
6. Sluiting
21:50.
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