Castricumse
zwem- en waterpolo club

Notulen Algemene Ledenvergadering
Castricumse Zwem- en Waterpoloclub Aquafit
donderdag 29 maart 2018, aanvang 20.00 uur in sporthal ‘De Bloemen’
Aanwezig bestuur:
Ruud Bakkum (voorzitter), Mark Rottgering (penningmeester), Hans de Vries (waterpolo), Marja Koelstra
(wedstrijdzaken) en Ruth Stocker (secretaris).
Aanwezige leden:
Pascal Bakkum, Patrick Verduin, Jorrit de Vries, Irene Dengerink, Henk Heinis, Linda Stoevelaar, Rita Dijkan,
Jos Dijkman, Marjan Beerse, Nienke de Vries, Bram de Vries, Magda Weeda, Maurice Stokman, Ellen
Metselaar, Annemarie de Blois, Nico Rozemeijer, Jeroen Daan, Marco de Vries, Karin Hogema, Cent
Lammertse, Cor Posch.
Afgemelde leden:
Karin Huitinga, Laurens Posch, Nikki Klaver, Marcel Weeda, Marlies Pesch
1. Opening
Aanvang 20.00 Ruud heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda
Geen toevoegingen op de agenda.
4. Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2017
Geen opmerkingen, de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.
5. Verantwoording over het gevoerde beleid
Jaarverslag voorzitter
Afgelopen jaar was een jaar van continueren en op peil houden van de activiteiten binnen de vereniging. Er
waren weinig veranderingen. Wederom is het aantal jeugdleden teruggelopen. Het totale ledenaantal is
ook iets teruggelopen. Daardoor is de gemiddelde leeftijd weer iets omhoog gegaan. Voor 2018 willen we
enkele nieuwe activiteiten ontplooien. Hulp en frisse ideeën zijn van harte welkom.
Het nieuwe zwembad laat nog op zich wachten, maar er zijn weer stappen in de goede richting genomen.
Laten we hopen dat de nieuwe gemeenteraad verder gaat waar we zijn gebleven en dat niet alle
procedures opnieuw dienen worden te doorlopen.
Sociale veiligheid (VOG, rapport commissie de Vries (Preventie seksuele intimidatie) en de nieuwe wet
omtrent AVG (wet op privacy) heeft onze aandacht. We moeten hier met zijn allen scherp op zijn.
Aquafit moet zichzelf laten zien. Bij zwembad De Zien in Uitgeest hebben er weer foto’s en ons logo
gehangen. Ook tijdens de zwemvierdaagse waren we in De Zien aanwezig, zelfs met een aantal deelnemers.
Het contact met Herman Rijswijk (de Witte Brug) is goed. Ze staan positief tegenover activiteiten van
Aquafit. Vrijwilligers kunnen we niet genoeg bedanken voor hun inzet. Zonder vrijwilligers is er geen
vereniging. Wel zijn er “nieuwe” vrijwilligers nodig voor extra ondersteuning. We hopen dat recreatieleden
en ouders zich hiervoor meer beschikbaar gaan stellen. Blijf onze club promoten. Mond op mond reclame
werkt hier het beste!

Jaarverslag secretaris
Afgelopen jaar is het bestuur regelmatig bij elkaar geweest en is er vrijwel wekelijks contact via de e-mail of
aan de badrand. Het secretariaat verzorgt samen met de andere bestuursleden de contacten met onder
andere de Gemeente Castricum, Sportservice Kennemerland, KNZB en zwembad De Witte Brug. De
ledenadministratie loopt uitstekend, met dank aan Marjan Beerse.
De positie van bestuurslid Algemene Zaken is nog vacant.
De Website is afgelopen jaar aangepast met een wat modernere uitstraling. Op de site staat naast
informatie over de bestuursleden, trainingstijden en informatie over inschrijvingen ook de informatie per
afdeling.
Jaarverslag zwemcommissie
Aquafit heeft in de zwemcompetitie dapper stand gehouden in de 3e klasse. We hebben een groeiende
groep enthousiaste jongere zwemmers die aan de wedstrijden van de Boeiercup en aan de
competitiewedstrijden mee doet. Het zou leuk zijn als er weer wat meer zwemmers mee zouden doen aan
de Boeiercup. Hier worden andere afstanden gezwommen dan bij de competitie waardoor je nieuwe
persoonlijke records kunt zwemmen.
We hebben niet over alle leeftijdscategorieën zwemmers waardoor het lastig is om weer te promoveren.
Misschien zijn er nog waterpoloërs die ons voor vier of vijf wedstrijden per jaar willen ondersteunen.
De competitie wedstrijden werden over het algemeen goed bezocht totaal hebben we aan 5 Boeiercup en
4 competitie wedstrijden mee gedaan.
Het plan van de miniorenwedstrijden is er nog steeds. Het aantal leden vorig jaar bleek nog niet voldoende,
misschien dat het volgend seizoen lukt. Ellen Metselaar is sinds november tijdwaarnemer, waar we erg blij
mee zijn. Mochten nog meer mensen interesse hebben in een functie aan de rand van het bad, horen wij
het graag.
Wij zijn nog steeds opzoek naar een hoofdtrainer. Als we op de vacature site van de KNZB kijken zijn er veel
meer verenigingen opzoek naar trainers. Voor vele is dit ook een moeilijk in te vullen vacature. Wie weet
komen we nog eens via-via aan iemand die Aquafit wil helpen hierin, mocht iemand een idee hebben of
denken aan een persoon die dit wel leuk zal vinden, laat het ons weten dan kunnen we hier op afstappen.
Jaarverslag waterpolocommissie
Competitie 2016-2017 met Dgem jeugdteam, 1 damesteam en 2 herenteams. De rest van de jeugdspelers
in combiteams met KZC. Door de late roosters was het te laat om thuiswedstrijden in Castricum te spelen.
Daardoor verlies je band met de club en veel jeugdleden hebben zich dan ook naar KZC laten overschrijven.
Voor de competitie 2017-2018 is het wel gelukt om veel thuiswedstrijden in Castricum te laten spelen door
de (wederom) combiteams met KZC. De samenwerking verloopt redelijk en we hebben 4 KZC-Aquafit
combi-jeugd teams. Dames teams is aangevuld met enkele KZC dames en we hebben nog steeds 2
herenteams.
Minipolo: in de eerste helft van het seizoen is dit stil komen te liggen. Dit is ook de trend in de regio.
Aanwas van jeugd blijft minimaal ondanks alle inspanningen.
Scheidsrechters/juryleden. Doordat Aquafit een beperkt aantal teams heeft voldoen we makkelijk aan de
eisen. W-officials: de meeste poloërs van 17 jaar of ouder fungeren als W-official. Zodra er weer een
cursusaanbod is, informeren we de leden.
Trainingen/Trainers: Alle posten hebben we kunnen invullen. Helaas zien we toch dat er uit de relatief
kleine groep poloërs steeds dezelfde mensen opstaan om iets voor de club te doen.
Trainingen worden tijdens de vakanties slecht bezocht en het trainingsaanbod is voor de vakantieperiodes
bijgesteld. Van het aanbod aan de senioren om ook gebruik te maken van het trainingsuur op de
zondagmorgen wordt regelmatig gebruik gemaakt. Wel staat de training aan de jeugd centraal op dit
tijdstip.
RWPC: De regio waterpolocommissie heeft de zaken goed op orde na diverse reorganisaties.
2018-2019: ivm met matige aanwas leden is deelname aan competitie alleen mogelijk met combiteams.
Het ligt voor de hand om de samenwerking met KZC voort te zetten. Hierover moet nog een gesprek
plaatsvinden.

De functie van Secretaris voor het waterpolosecretariaat is voor het volgende seizoen vacant. Na 13 jaar
waterpolo secretaris te zijn geweest, heeft Hans de Vries besloten ermee te stoppen. Per 1 April gaat hij
zijn taken geleidelijk overdragen aan David Groot. Voorlopig blijft Hans wel als bestuurslid polozaken actief.

Jaarverslag Algemene Zaken
Nieuwjaarsduik was weer een succes. Meerdere leden stonden net als vele anderen uit de omgeving rond
13.45 u heerlijk in de kou (+/- 8 gr) op het strand te trappelen om het water in te gaan.
Ook dit jaar weer een vrijwilligersavond. We hadden onze vrijwilligers uitgenodigd voor een hapje en een
drankje.
De Zien: de weersomstandigheden waren dit voorjaar een stuk beter dan vorig jaar. De opkomst was dan
ook, zeker in de eerste weken, zeer goed te noemen.
Jeugdkamp was in scoutinggebouw te Limmen. Twee dagen lang sport, spel, plezier en lekker eten was
hetgene wat ongeveer 31 kinderen bezig hield. Allemaal blije gezichten, ook al waren er soms een paar
regendruppels te voelen.
Met Sinterklaas was er een klein presentje voor iedereen.
Oliebollenzwemmen: dit jaar was er een Oliebollen (vrij) zwemmen activiteit in de kerstvakantie (ipv een
disco) Alle leden + vriendjes waren welkom. Tussendoor kon men genieten van een lekker glas limonade,
chips en vele oliebollen. Misschien volgend jaar deze zelf bakken???
Voor 2018 een nieuwe activiteit: onderlinge clubkampioenschappen op 27 Mei 16.00-18.00u. Meer
informatie staat op de website.
6. Financiën
Verslag penningmeester / behandeling jaarrekening:
Minder opbrengsten van de contributies, door veel opzeggingen in het begin. Echter nu weer een stijgende
lijn mbt het aantal leden. Badhuur iets gedaald door wegvallen baduren in de vakanties.
Kosten website weggevallen doordat deze door de verenging zelf wordt beheerd.
Subsidie gemeente wat laat dit jaar ontvangen maar na vele telefoontjes is dit toch goed gekomen. Echter
komend jaar wordt de subsidie twee delen uitbetaald (dit heeft gevolgen voor de balans, echter niet in het
uiteindelijke resultaat)
Dit alles heeft geleid tot een negatief resultaat van €1.548,=.
Het bestuur zien nog geen reden om de contributie verhogen. Er is weer aanwas van leden, dus hopelijk
volgend jaar winst/verlies op nul.
Vraag: waarom contributie recreanten niet omhoog? Wij zijn veel goedkoper dan de activiteiten van de
Witte Brug zelf. Verliezen we hier geen geld.
Reactie bestuur: Wij zijn echter niet op winst uit. We gaan het dit jaar bekijken. Als we weer een lastig
financieel jaar krijgen dan kunnen we dit voor volgend jaar invoeren.
We zouden graag wat meer sponsorgeld binnen krijgen. Vooral mensen motiveren om boodschappen te
doen bij de Vomar. Dit brengt sponsorgeld binnen. De Deining heeft de ballen voor de waterpoloërs
betaald, ter waarde van €1000,=. Dit is erg fijn.
De inning van de contributie was laat dit jaar mede door het laat versturen van de facturen aan.
De Balans laat daardoor een gat zien echter het meeste is inmiddels binnen.
Boetes waren dit jaar laag.
Voor 2018 kijken naar Rabobank sponsoring. Er is reeds naar gekeken echter zonder succes. We gaan kijken
of we bij de reddingbrigade meer informatie kunnen vinden, want zij hebben hier wel gebruik van gemaakt.
Rapportage kascommissie
Linda Stoevelaar en Nico Rozemeijer vormden de kascommissie. Zij hebben na wat vragen ter
verduidelijking geen vreemde zaken aangetroffen. Zij hebben alles goedgekeurd.
7. Decharge van het bestuur
Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

8. Verkiezing kascommissie 2018
Linda Stoevelaar en Cent Lammertse worden de leden van de kascommissie.
Op de reservelijst komt Nico Rozemeijer.
9. Bestuursmutaties
Functie bestuurslid algemene zaken:
Jorrit de Vries heeft aangegeven dit wel op zich te willen nemen, Jorrit, welkom in het bestuur.
10. Begroting 2018
Inkomsten zijn iets hoger ingeschat door aanwas van de leden.
Kleine toename van sponsorgelden. Subsidiegelden blijven gelijk, onder de €25.000,=.
Kosten zwembad geschat aan de hand van dit jaar. Reservering betaling trainers van €800,=.
Daling internetkosten omdat geprobeerd wordt dit in eigen beheer te gaan doen. Er is geen reservering
gedaan voor ons 50 jaar jubileum, er wordt bekeken of we uit de reserves wat kunnen halen om een
jubileumfeest aan te kleden.
Geen vragen en aanvullingen. Begroting wordt goedgekeurd.
11. Voorstel contributie
Gezien resultaat afgelopen jaar nog geen reden voor een verhoging. De contributie wordt gehandhaafd.
Wanneer komend jaar de resultaten achter blijven zal er willicht verhoging noodzakelijk zijn en het
recreantentarief omhoog gaan.
12. Rondvraag
Aankaarten bij de Witte Brug dat er nog steeds incidenten zijn dat tijdens de Aquafit uren dat er vaders in
de dames kleedkamers zijn om hun kinderen om te kleden en moeders die in de heren kleedkamers komen.
Dit leidt regelmatig tot discussies. Dit probleem zal met De Witte Brug worden besproken.
Bram: Er zijn erg weinig zwemmers op de woensdag uren. Kunnen we deze meer promoten?
Voor de wedstrijdzwemmers weer onder de aandacht brengen dat ze welkom zijn. Niet vast inruilen voor
de ma of do uren. Bij recreanten kan dit niet, die moeten extra betalen voor een extra training.
Heren 1 waterpolo:
Als heren 1 promoveert mogen ze misschien niet meer in de Witte Brug zwemmen. Reactie bestuur: zover
is het nog niet. Het zou jammer zijn, de thuiswedstrijden zijn door publiek altijd goed bezocht. Dit is wel een
punt voor de gemeente voor het nieuwe zwembad. In de plannen is het nieuwe zwembad wel diep genoeg.
AVG (privacy wetgeving): Ruud gaat een aantal avonden volgen bij info avonden die door de gemeente zijn
georganiseerd. Het zal niet een grote impact hebben voor onze vereniging. Het ledenbestand mag alleen
door de vereniging gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt. Als we aan alles voldoen kunnen
we een certificaat daarvoor aanvragen.
Bram: kunnen we niet met wedstrijdverslagen in de krant komen?
Reactie bestuur: je moet volledige content en foto’s aanleveren en ook regelmatig. Daar zijn geen handjes
voor. Daarnaast is er voor het wedstrijdzwemmen misschien niet zoveel winst te melden (we zwemmen in
de lage klasse).
13. Sluiting
Ruud bedankt iedereen voor zijn komst. Sluiting vergadering 21:20 uur.

