
 
Castricumse  

     zwem- en waterpolo club 
Notulen Algemene Ledenvergadering  
Castricumse Zwem- en Waterpoloclub Aquafit  
dinsdag 26 maart 2019, aanvang 20.00 uur in sporthal ‘De Bloemen’ 
 
Aanwezig bestuur:  
Ruud Bakkum (voorzitter), Mark Röttgering (penningmeester), Hans de Vries (waterpolo), Marja Koelstra 
(wedstrijdzaken), Jorrit de Vries (Algemene zaken) en Ruth Stöcker (secretaris). 
 
Aanwezige leden:  
Hans Schaaper, Ellen Metselaar, Marjan Beerse, Henk Heinis, Linda Stoevelaar, Marina van Staveren, Karin 
Hogema, Manon van Tunen, Maurice Stokman, Eric Jak, Bram de Vries, Ingrid de L’orme, Magda Weeda, 
Marcel Weeda, Cent Lammertse, Rob N., Jim Breetveld, Patrick Verduin. 
 
Afgemelde leden:  
Rita Dijkman, Jeroen D., Laurens Posch, Cor Posch, Hans van der Wielen, Nienke de Vries, Irene de Vries, 
Danny Theisseling, Marlene Sinnige, Jouska Bours 
 
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 29 maart 2018 
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. 
Promotie van het heren 1 waterpolo was, ondanks dat ze geen kampioen waren, een verrassing welke 
organisatorisch veel energie heeft gekost. Verder waren er weinig veranderingen binnen de club, het 
ledenaantal is redelijk stabiel gebleven. Er lijkt wat meer aanwas van jeugdleden te zijn wat onder andere 
komt door een actievere promotie van de zwemsport in het algemeen. Een trouwe groep recreanten 
zwemmers op de maandag, woensdag en zaterdagochtend geeft wel aan dat de zwemsport goed is om de 
conditie op peil te houden. 
Het nieuwe zwembad laat nog steeds op zich wachten. Er zijn nu wel concretere plannen. Laten we hopen 
dat de gemeenteraad nu spoedig beslissingen gaat nemen mede omdat we door de KNZB (RWPC) de 
dispensatie voor het waterpolo in de Witte Brug erg onder druk komt te staan. 
Sociale veiligheid in en rondom het zwembad creëren we met elkaar. De KNZB verlangt van de verenigingen 
dat die goed bekijkt wie de begeleiding van met name jeugdleden op zich neemt (VOG). Het blijft een punt 
van aandacht voor alle leden die zich in en rond het zwembad begeven. 
De AVG is het afgelopen jaar een belangrijk punt van aandacht geweest. 
Ook verenigingen dienen zich bewust te zijn vertrouwelijk met persoonsgegevens van de leden om te gaan. 
Publicaties en foto’s, ook daar moet zorgvuldig naar gekeken worden. Foto’s voor bijvoorbeeld de krant 
waarop personen herkenbaar in beeld zijn, daar moet eerst toestemming voor gegeven worden. 



Het is belangrijk dat Aquafit zich laat zien. Met het zomerzwemmen in zwembad De Zien deze zomer weet 
nu ook heel zwemmend Uitgeest dat aquafit bestaat. Onze vereniging blijven promoten in de BUCH is een 
van de actiepunten. 
Het contact met zwembad “De Witte Brug” verloopt goed. Het is plezierig te constateren dat het zwembad 
open staat voor alle activiteiten van Aquafit en hierin dan ook nagenoeg altijd wel wil en kan meewerken. 
Wel merken we dat het zwembad oud wordt en de temperatuur van het water met name op de maandag 
aardig oploopt i.v.m. de CIS op dinsdag. 
Het is een cliché maar de vereniging kan niet bestaan zonder inzet van vrijwilligers. Voor vele taken, 
vereniging breed, is deze inzet zeer gewenst. Bij de waterpolo, scheidsrechters en bij het 
wedstrijdzwemmen, klokkers en organisatie voor de zwemwedstrijden, zijn taken van levensbelang om de 
wedstrijdsport in competitieverband te kunnen blijven beoefenen. 
Wat nog veel belangrijker is zijn de handen en ogen aan de badrand. 
Trainers langs de kant  zijn van zeer groot belang. De groep vrijwilligers die nu de trainingen verzorgt doen 
dit al vele jaren. Het liefst zien we natuurlijk dat er uit onze eigen vereniging leden zijn die de trainersgroep 
gaan versterken en dit op zich willen nemen, de zg vele handen… 
Wij willen onze leden vragen om in hun nabije omgeving onze club te blijven promoten. Willen we dat onze 
club niet vergrijst, de jeugd is van harte welkom. 
 
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. 
Op vragen van mogelijk nieuwe leden en geïnteresseerden wordt zo snel mogelijk gereageerd, waarbij er 
afstemming is geweest tussen de trainers van het betreffende uur en het secretariaat indien nodig. 
De website wordt bijgehouden en berichten over aanstaande activiteiten worden geplaatst op de site. 
 
Jaarverslag zwemcommissie 
We hebben in de zwemcompetitie van dit seizoen 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 in 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.  
We hebben dit jaar met drie jonge zwemmers mee gedaan aan een minioren wedstrijd wat erg leuk was en 
voor herhaling vatbaar De tijdsplanning blijkt wat lastig te zijn, maar we blijven het proberen. 
We hebben helaas afscheid moeten nemen van een tijdwaarnemer. Mochten er leden zijn die hier 
interesse in hebben horen we het graag. Het is echt een leuke functie die je meer betrokken maakt bij het 
hele wedstrijdgebeuren. 
Ook zijn we op zoek naar een speaker voor bij de wedstrijden. Robin Raven heeft dit jaren gedaan maar 
door studie is Myrthe (dochter) gestopt met zwemmen waardoor deze functie vacant wordt. Gelukkig heeft 
Robin ons dit seizoen nog uit de brand geholpen. 
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 velen is dit 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.  
 
In het afgelopen seizoen is Marina, moeder van Alex en oud-zwemster steeds meer gaan ondersteunen aan 
de badrand. Met haar ervaring is ze een waardevolle aanvulling voor zowel de trainers als tijdens de 
wedstrijden voor de zwemmers. 
 
Jaarverslag waterpolocommissie 



De matige aanwas van jeugd leden heeft zich helaas voortgezet. Een deel van de jeugd hebben we met 
enkele dispensaties in een gemengd team kunnen plaatsen. Voor enkele andere zou alleen een combiteam 
met een van de verenigingen uit de buurt een optie zijn geweest. Helaas hebben deze spelers er voor 
gekozen om hun polo carrière te beëindigen. 
Bij de senioren kunnen we de teams, Dames 1 en Heren 2+1, nog vullen al is ook hier de tendens dat de 
jeugd op 16 – 17 jarige leeftijd afhaakt, niet gestopt. Dit in combinatie met enkele persoonlijke factoren 
maakt dat de bezetting wel de nodige zorgen geeft. 
De jeugd staat 9e in de poule en de H2 sluit de rij van hun poule. De Dames beginnen de vruchten te 
plukken van hun constante team indeling, ze raken op elkaar ingespeeld en staan momenteel op een mooie 
4e plaats. De heren 1, die onverwacht toch naar de 1e klasse promoveerde, doet het niet onverdienstelijk. 
Een 8e plaats, ondanks alle zorgen om de bezetting. 
Bij de inschrijving in mei 2018 waren we reeds op de hoogte van het feit dat de Heren 1 i.v.m. de beperkte 
diepte van De Witte Brug naar Beverwijk zou moeten uitwijken. Dit is in overleg met KZC goed opgelost. 
We werden echt verrast door de mededeling dat ook de overige senioren teams per seizoen 2019-2020 
niet meer in Castricum zouden mogen spelen. Alle mail wisseling hier omtrent werd echter door de Regio 
en competitieleiding genegeerd. Pas na bemiddeling door de KNZB heeft de Regio voorzitter uiteindelijk na 
6 maanden zich hierover uitgesproken; “Met een nieuw zwembad in het vooruitzicht wordt er voor de 
lagere senioren teams voorlopig een dispensatie afgegeven”. Deze dient jaarlijks bij het inschrijven van de 
teams te worden aangevraagd. 
Deze onzekerheid over het voort bestaan van het polo heeft zijn weerslag gehad op de andere activiteiten 
zoals de minipolo, schooljeugd polo-clinic en de w-official opleidingen. 
Aquafit kan aan de verplichtingen tot het leveren van scheidsrechters ruimschoots voldoen. De meeste 
poloërs van 17 jaar of ouder fungeren als W-official. Zodra er weer een cursus in de nabije regio 
georganiseerd wordt zullen de polo(st)ers die nog geen w-official zijn hierover worden geïnformeerd. 
Deelname zal niet geheel vrijblijvend kunnen zijn opdat we deze taak met zijn allen kunnen vervullen. 
Alle posten hebben we kunnen invullen. Veelal door koppels i.v.m. beschikbaarheid. De gaten die in het 
trainers-gilde vielen hebben we gelukkig met nieuwe trainer/sters kunnen dichten. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal het polosecretariaat worden overgenomen door David en Manon. 
Het afgelopen seizoen hebben zij al enige informatie overgedragen gekregen. Hans zal hen bijstaan en zal 
namens de poloafdeling in het bestuur blijven. 
 
Jaarverslag Algemene Zaken 
Het was ook dit jaar gezellig druk bij de inmiddels traditionele Nieuwjaarsduik bij Castricum aan Zee. Zeer 
veel sportievelingen gaven gehoor aan de oproep in het Nieuwsblad voor Castricum om in nachtkleding de 
golven in te duiken. Naar schatting namen in totaal een kleine duizend mensen een duik in zee. Het was 
winderig, maar dat hield deze bikkels niet tegen om het nieuwe jaar met een frisse duik te beginnen. Veel 
belangstellenden verzamelden zich langs de vloedlijn om de deelnemers aan te moedigen. De Deining heeft 
het geheel mooi aangekleed met tent, hottubs en chocola, Ook heeft deining de prijs voor de meest 
wakkere dame aangeboden. 
Ook dit jaar hebben we onze vrijwilligers weer bedankt voor hun inzet. We kunnen het bezoekje aan 
restaurant de Duynen wel als traditie gaan zien. Onze Koos heeft weer een heerlijk buffet neergezet. 
Een gezellige avond was het gevolg. 
Terug van weggeweest, onze onderlinge wedstrijden. Nadat deze enkele jaren weg was, hebben we deze 
met een aantal enthousiaste vrijwilligers nieuw leven in geblazen. 27 mei stroomde het bad vol met 
sportieve leden en hun gezinnen. Ondanks het mooie weer kon dit niemand ervan weer houden om mee te 
dingen naar de beste tijden van de club. Het laatste onderdeel van de dag was natuurlijk de Familie 
estafette. De Familie Weeda had de wisselbeker met pijn in het hart van de schoorsteenmantel mee terug 
naar het zwembad genomen. Echter had de organisatie besloten dat zij deze mochten houden en dat er 
vanaf dit jaar gestreden zou worden om een nieuwe beker. Familie de Vries had dit jaar de eer deze in 
ontvangst te mogen nemen. Zondag 14 april zal deze worden verdedigd tijdens de editie 2019. 
Voor we het wisten was het alweer 1 mei op de kalender. Dus kon men als je heel dapper was, dankzij de 
coördinatie van Frans, weer buiten zwemmen in De Zien. De echte bikkels konden bijna niet wachten en 
stonden dan ook te trappelen bij de eerste training. Van mei t/m september zijn de trainingen op 
dinsdagavond goed bezocht en hebben we heerlijke trainingen gehad. Onder professionele begeleiding van 



Henk en Linda waren wekelijks een 20- tal bikkels aanwezig, tijdens de mooie dagen melden zich nog 
enkele zonaanbidders. 
Dit jaar was het honk van scouting Castricum de uitvalbasis voor het jeugdkamp. 2 dagen lang sport, spel, 
plezier en lekker eten, was hetgeen wat ongeveer 28 kinderen bezig hield. Allemaal blije gezichten, ook al 
waren er soms een paar regendruppels te voelen. Onder leiding van Patrick, Linda, Nienke en Maurice, die 
wederom een fantastisch programma in elkaar hadden gezet, hebben we een mooi en gezellig kamp voor 
de jeugdleden kunnen realiseren. Jorrit en Irene kwamen zaterdag avond om het vlees te draaien op de 
BBQ en aansluitend hadden we een spannende speurtocht in het donker, door het bos. Daarna nog even 
ontspannen bij het kampvuur. 
Ook dit jaar was Sinterklaas de zwem en polo vereniging Aquafit niet vergeten. Hoewel Sint zijn strakke 
planning het niet toe liet om aanwezig te zijn, heeft hij wel voor ieder wat lekkers afgegeven bij het 
zwembad. Niemand werd overgeslagen, want Sinterklaas had gezien dat iedereen het hele jaar door hard 
had getraind. 
Het oliebollen zwemmen was ook dit jaar weer een groot succes, onder het genot van limonade, en 
natuurlijk de oliebol hebben we een paar gezellige uurtjes in het zwembad doorgebracht. 
De opkomst was aanzienlijk. Vriendjes en vriendinnetjes waren welkom en hier werd veelvuldig gebruik van 
gemaakt. De opkomst was 118 personen waar van 50 introducees. 
 
6. Financiën 
Verslag penningmeester / behandeling jaarrekening: 
Aantal leden is afgenomen maar neemt in de loop van het seizoen weer iets toe. We blijven dus stabiel. 
Contributies zijn wat lager dan begroot, maar dat komt omdat de mix in leden is veranderd. Er zijn minder 
wedstrijdzwemmers en waterpoloers. Dit heeft gevolgen voor het totale bedrag 
Badhuur verwachten we dat het hoger wordt i.v.m. onder meer de badhuur in Beverwijk voor de 
waterpolo. 
Daarnaast reserveren we 2500 euro voor het 50 jarig jubileum. Dit kan, gezien de positie op de balans. 
 
Balans: Onze vermogens spaarrekening is het afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Er is dus voldoende 
reserve. Het bedrag wordt achter de hand gehouden;  als we geen subisidie meer krijgen kunnen we nog 
een jaar vooruit zonder directe gigantische contributieverhoging.   Het bedrag is echter vrij groot en 
daarom kunnen we het veroorloven om het jubileumfeest te sponsoren. 
 
Rapportage kascommissie  
Linda Stoevelaar en Cent Lammertse vormden de kascommissie. Zij hebben meegekeken om het een en 
ander goed in kaart te brengen en de balans boekhoudkundig kloppend te krijgen. 
 
Vragen: 
Subsidie: waar is dit op gebaseerd? Gemeente bepaald dit bedrag eenzijdig. Zij geven als enige subsidie 
Vergoeding trainers: wat zijn de regels? Alleen de trainers die gediplomeerd zijn krijgen een vergoeding. 
Daarnaast worden trainers die hun eigen uren niet kunnen zwemmen, worden gecompenseerd. 
In het verleden hebben we trainers wel betaald, maar dit heeft tot financiële problemen geleid. 
 
Bram, Ingrid  en Hans  zijn ook gediplomeerd? Waarom worden zij niet betaald? 
Hier gaat het bestuur naar kijken. 
 
Kascommissie: Cent Lammertse en Linda Stoevelaar waren de afgevaardigden voor dit jaar. Ze hebben met 
Mark samen naar de verlies-en winst rekening gekeken en gezorgd dat de balans ook weer in balans is 
gekomen. 
 
7. Decharge van het bestuur 
Er wordt decharge verleend aan het bestuur. 
 
8. Verkiezing kascommissie 2019 
Cent Lammertse en Manon van Tunen. Als reserve staat: Henk Heinis. 
 



9. Bestuursmutaties 
Geen. 
 
10. Begroting 2019 
Voor het jubileumfeest wordt ongeveer 2.500 euro gereserveerd. 
Contributies worden iets hoger verwacht door toename van het aantal leden. 
Daarnaast is de subsidie van de gemeente verhoogd.  
Daarentegen gaat de badhuur ook omhoog, oa door het bad in Beverwijk 
Begroting wordt goedgekeurd. 
 
Vraag: waarom geen gebruik maken van automatische incasso? Daar gaan we naar kijken. Aan deze 
systemen kleven ook nadelen 
Waarom betalen wedstrijdzwemmers vanaf 12 jaar in een keer 100 euro meer per jaar. 
Henk geeft hierbij als opmerking dat in het verleden de jongste leden werden ontzien om zoveel mogelijk te 
komen zwemmen en waterpoloën en daarom de tarieven laag worden gehouden voor hen. Het bestuur 
Heeft inmiddels met Jos (oud bestuurslid) contact opgenomen om dit te verifiëren en hij heeft dit 
bevestigd. 
 
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 

 Is er nog behoefte aan nieuw materiaal? Misschien dat trainers dit kunnen aangeven. Linda geeft 
als opmerking dat het zwembad nieuwe flippers heeft aangeschaft.  

 Waarom wordt er niet meer gepost op Facebook: Marja geeft aan dat dit idd meer moet worden 
gedaan 

 Ledenlijst (naam en achternaam) zou weer door de trainers gecontroleerd moeten worden: 
Ledenadministratie/Secretariaat gaat dit regelen. 

 Triatlon/sportbeurs: weinig succes tot op heden. Daarnaast is het kraampje vrij statisch. We 
proberen er van alles aan te doen (JSP/VSP/AH sportactie), maar de meeste nieuwe leden komen 
via bestaande leden. 

 Zaterdagochtend: waarom zien we haast geen selectiezwemmers. Henk geeft aan dat dit historisch 
zo is ontstaan. Echter veel jeugdleden hebben naast zwemmen nog een andere sport, waardoor ze 
op zaterdag ook niet komen. Alleen met een structureel plan en veel energie hierin te steken kan 
dit worden aangepast. 

 EHBO: het zwembad de Witte Brug levert de EHBO-ers op de uren die we huren. Tenzij het 
sleuteluren betreft (dan zijn wij verantwoordelijk). Wie is verantwoordelijk als de kinderen naar de 
kleedkamer gaan. Vanwege de bezetting kunnen de trainers niet meer meelopen om dit te 
controleren. Het bestuur gaat nakijken wie verantwoordelijk is (zwembad, ouders of 
zwemvereniging). 

 Jim: vraag over waarom recreanten/ouders meezwemmen tijdens wedstrijdselectie-tijden. Als ze 
het juiste tempo zwemmen is dat het geen probleem, echter vaak zwemmen ze ander tempo en 
daarmee in de weg. Wat zijn de regels en hoe kunnen deze worden gehandhaafd? De donderdag is 
alleen voor de selectiezwemmers en we zullen de recreanten hiervan op de hoogte stellen. De 
maandag is de verantwoordelijkheid voor de trainers. 

 Patrick: vraagt of er nog een flyer wordt meegegeven aan afzwemmers. Dit gebeurt zover ons 
bekend is niet meer. 

 
13. Sluiting 
Ruud bedankt iedereen voor zijn komst. Sluiting vergadering 21:50 uur. 
 


