Notulen Algemene Ledenvergadering
Castricumse Zwem- en Waterpoloclub Aquafit
donderdag 16 maart 2017, aanvang 20.00 uur in sporthal ‘De Bloemen’
Aanwezig bestuur:
Ruud Bakkum, voorzitter, Mark Rottgering, penningmeester, Hans de Vries, waterpolo, Nikki Klaver,
algemene zaken en Roos Hageman, secretaris.
Aanwezige leden:
Pascal Bakkum, Patrick Verduin, Marjan Beerse, Rita Dijkman, Karin Hogema, Henk Heinis, Annemarie
de Blois, Nico Rozemeijer, Marco de Vries, Maurice Stokman, Marleen Sinnige, Marlies Pesch, Danny
Theissling, Roy Theissling, Rob Nijweide en Ruth Stocker.
Afgemelde leden:
Jos dijkman, Lisa Sinninge, Bram de Vries, Karin Huitinga, Ingrid de Lorne en Ronald Deijle
1. Opening
Aanvang 20.00 Ruud heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Een vraag ontvangen via de mail.
3. Vaststellen van de agenda
Geen toevoegingen op de agenda.
4. Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2016
Geen opmerkingen, de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering worden
goedgekeurd.
5. Verantwoording over het gevoerde beleid
Jaarverslag voorzitter
Weinig veranderingen, sportief zijn we goed bezig. Helaas is de gemiddelde leeftijd gestegen. Jonge
aanwas blijft een probleem. Wie weet geeft een nieuw zwembad een impuls. Prognose is dat er in
2019 mogelijk een nieuw zwembad is.
VOG vorig jaar ingevoerd. Nagenoeg iedereen is hierover positief. Er missen er nog een aantal (6 van
de 34), Ruud ziet deze VOG nog graag tegemoet.
Aquafit moet zichzelf laten zien. Recent een leuk stukje in het krantje van Herman (de Witte Brug).
Zwem4daagse, contacten met het Baafje gaan moeizaam. Voor de actie van Deen moet je gevraagd
worden. Advertenties kosten een hoop geld. Mond- op mondreclame heeft tot nu toe de grootste
uitwerking.
Het contact met Herman Rijswijk (de Witte Brug) is goed.
Vrijwilligers kunnen we niet genoeg bedanken voor hun inzet. Zonder vrijwilligers is er geen
vereniging.
Jaarverslag secretaris
Afgelopen jaar is het bestuur regelmatig bij elkaar geweest en er is er vrijwel wekelijks contact. 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.
Er vinden diverse bestuursmutaties plaats. Roos geeft aan te stoppen als secretaris en Ruth Stocker
zal haar vervangen. Ook Nikki stopt als bestuurslid Algemene Zaken, hier is helaas nog geen

vervanger voor gevonden. Ten slotte heeft Marja Koelstra de taken van de zwemcommissie
overgenomen en zal zij toetreden tot het bestuur.
Jaarverslag zwemcommissie
Marja zou het jaarverslag van de zwemcommissie toelichten, door afwezigheid van Marja doet Ruud
dit. Aquafit heeft zich in de zwemcompetitie staande kunnen houden in de 3e klasse.
Jeannette Honing volgt de trainersopleiding, zij doet dit erg enthousiast.
Afsluiting BBQ bij Linda Stoevelaar was erg geslaagd, dit is goed voor de teambuilding.
Marja heeft de taak overgenomen sinds 1 januari. Dit gaat erg goed en Nico Rozemeijer kan worden
geraadpleegd als back up.
Minioren wedstrijden volgend jaar? Ellen van Engelen is een nieuwe klokker. Er zijn nu 4 klokkers
binnen de vereniging. Hoofdtrainer blijft een issue, hier moet je aan komen via contacten. Overigens
is er wel een trainer bijgekomen Hans Schapers op de woensdag i.p.v. stoppen Bert Verrier.
Henk Heinis vult hier nog op aan: Versterking van Laurens Posch, Merrit Lammers en Myrthe Raven
op de maandag. Er is zeker nog plaats voor een ouder iemand.
Jaarverslag waterpolocommissie
Er is te weinig aanwas van de jeugd. Een paar jeugdspelers bleven dit seizoen over en moesten
ondergebracht worden bij KZC in combinatieteams. Dit is goed verlopen. Volgend seizoen zullen er
waarschijnlijk ook combinatieteams zijn. Minipolo gaat goed. Er is zelfs een eigen toernooi in
Castricum georganiseerd. Doelstelling is 1 team in het nieuwe seizoen inschrijven.
Scheidsrechters/juryleden. Doordat Aquafit een beperkt aantal teams heeft voldoen we makkelijk
aan de eisen.
Elke training kan worden gevuld met trainers, maar van meerdere mensen afhankelijk. Vaak zijn het
dezelfde mensen waarop een beroep kan worden gedaan.
Trainingen worden tijdens de vakanties slecht bezocht. Bij het nieuwe rooster wordt hier meer
aandacht aan besteed. Eventueel laten vervallen of een andere invulling.
Contact met Regio is goed, veel tumult afgelopen jaren. De roosters waren laat binnen en daardoor
was het rooster zeker niet optimaal. Dit jaar verwacht Hans dat het beter zal gaan.
De vacature van Carla van Zandwijk wordt ingevuld door Manon van Tunen.
Jaarverslag Algemene Zaken
Nieuwjaarsduik was weer een succes. Goede warming-up met de Deining georganiseerd.
Vrijwilligersavond, komt ieder jaar terug. Een lekker buffet bij Koos. De Zien, afgelopen jaren erg
koud. Zwaar voor de zwemmers. Jeugdkamp was in Akersloot, vol programma met blije kinderen.
Met Sinterklaas was er een klein presentje voor iedereen. Kerstdisco was minder bezocht maar
iedereen was blij en vond het leuk.
Nikki stopt met haar taken en doet een oproep voor het vervullen van deze leuke functie.
6. Financiën
a. verslag penningmeester / behandeling jaarrekening
Bijna alle contributie is binnen. Een klein overschot in 2016. Badhuur is iets gestegen, Aquafit heeft
hier geen invloed op. Boetes, hier is niet achteraangegaan. Volgend jaar actiever beleid.
Geen materiaal aangeschaft, ballen zijn gesponsord door de Deining (geen kosten).
Marketing en communicatie betreft wat folders en de postbus wordt opgezegd.
Internetkosten gaat volgend jaar ook wat omlaag omdat we dat ook meer in eigen hand gaan doen.
Nico vraagt hoeveel betalende leden er zijn: 198 leden minus ouderleden komt uit op ongeveer 185.
Ruud geeft aan dat het aantal leden redelijk stabiel blijft, zorg blijft alleen de aanwas van onderaan.
Vraag van Rita Dijkman, klopt het dat er minder betaald is aan de zwembond? Hans geeft aan
jeugdteams (3) spelen bij KZC, dit scheelt geld. Er wordt besloten de begroting voor de kosten KNZB
niet te verlagen, elk jaar zijn deze kosten namelijk wel opgelopen.

b. Rapportage kascommissie
Marleen Sinnige en Marja Koelstra vormden de kascommissie. Opmerking van Marleen is dat 22
leden nog niet hun contributie hebben betaald, dit is erg veel. En er moet worden afgesproken om
achter de boetes aan te gaan.
7. Decharge van het bestuur
Er wordt decharge verleend aan het bestuur.
8. Verkiezing kascommissie 2018
Linda Stoevelaar stond nog op de lijst. Nico Rozemeijer wordt het tweede lid van de kascommissie.
Op de reservelijst komt Marlies Pesch.
9. Bestuursmutaties
a. Nikki Klaver aftredend als bestuurslid algemene zaken. Nikki wordt uitgebreid bedankt.
b. Roos Hageman aftredend als secretaris. Roos wordt uitgebreid bedankt.
c. Voorstel benoeming Marja Koelstra als bestuurslid zwemzaken. Marja krijgt de goedkeuring
van de vergadering.
d. Voorstel benoeming Ruth Stocker als secretaris. Ruth krijgt de goedkeuring van de
vergadering.
e. Functie bestuurslid algemene zaken, vacature. Deze vacature blijft openstaan.
10. Begroting 2018
Inkomsten zijn iets lager ingeschat. Voornemens wel de boetes te innen.
Wat sponsorgelden. Subsidiegelden blijven gelijk, onder de 25.000.
Kosten zwembad geschat aan de hand van dit jaar. Reservering betaling trainers van 800 euro. Daling
internetkosten omdat geprobeerd wordt dit in eigen beheer te gaan doen. Lijnen, startblokken etc.
allemaal van het zwembad, dit zijn geen kosten voor ons. Nico geeft aan dat de valse start lijn stuk is,
officieel moet dit gebruikt worden. Reservering voor activiteiten betreft jeugdkamp, de zien (nog niet
kostendekkend) etc.
Geen vragen en aanvullingen. Begroting wordt goedgekeurd.
11. Voorstel contributie
Gezien resultaat afgelopen jaar geen reden voor een verhoging. De contributie wordt gehandhaafd.
12. Rondvraag
Ingezonden mail van Fam. Raven. Betreft woensdagtraining. In het verleden is besloten dat als
selectiezwemmers op maandag, donderdag en zaterdagochtend trainen er ook gezwommen mag
worden op de woensdag. Op de woensdag zijn de selectiebanen matig gevuld. Vraag is om ook op de
woensdag te mogen zwemmen zonder aan de voorgaande vereisten hebben voldaan. Nieuwe trainer
ziet dit zitten (Rita geeft aan dat Hans dit juist heel leuk zou vinden). Henk geeft aan dat het niet
wenselijk is dat ze gaan schuiven met de trainingen. Ook wordt er nog gevraagd waarom de
woensdagtrainingen eerder stoppen, dit is al vaker ter sprake gekomen. Allebei de issues zullen
worden besproken in het bestuur.
Nico geeft aan dat het bestuur een duidelijk standpunt moet uitdragen m.b.t. het betalen van boetes.
Henk geeft aan dat dit duidelijk is, alleen is het innen er dit jaar niet van gekomen. Marleen zegt dat
het al een aantal jaren niet geïnd wordt. Het bestuur gaat hiermee aan de slag.
13. Sluiting
Ruud bedankt iedereen voor zijn komst. Sluiting vergadering 21:20.

