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Notulen Algemene Ledenvergadering ACZ (Algemene Capelse Zwemvereniging) 
1 juli 2020 

 

Aanwezig: zie lijst.  

 

1. Opening vergadering 

Willeke stelt zich voor en opent de vergadering.  

 

2. Vaststelling Notulen ALV 2019 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Elly.  

 

3. Financieel Jaarverslag 2019 

Henri geeft een korte toelichting over het penningmeesterschap. Jaarrekening is door Adminibel 

gemaakt en door van der Does, het accountantskantoor, gecontroleerd. Er is in 2019 een verlies 

gemaakt van €2.831,-. Er is een subsidie niet aangevraagd en ontvangen, waardoor we deze 

inkomsten zijn misgelopen. Daarnaast zijn de kosten voor de huisvesting gestegen door een 

verhoging van Optisport en het gebruik van meer uren dan origineel begroot.  

 

Vraag: Kunnen we de subsidie niet omdat we deze ieder jaar krijgen alsnog ontvangen? – antwoord 

Henri: Nee helaas, dit moet voor een bepaalde datum aangevraagd worden om daar recht op te 

krijgen.  

Vraag: Is de voorziening nu ook volledig afgeschreven en wordt het geld niet meer geint? - antwoord 

Henri: de voorziening is afgeschreven. Alleen de openstaande facturen zijn de afgelopen maand nog 

wel aangemaand. Willeke geeft een verdere toelichting over de facturatie en aanmaningen welke 

nog lopen.  

 

4. Begroting 2020 

De begroting is een half jaar geleden opgesteld. Er is geen rekening gehouden met extra leden en 

ook dat geen andere vereniging erbij zou komen. Er is wel rekening gehouden met een huurprijs van 

130 euro en 39 zwemweken. Binnen deze begroting blijft een klein resultaat over van €2900,-. De 

begroting is bij de gemeente ingediend inclusief het jaarverslag en het financieel jaarverslag voor het 

aanvragen van de subsidie voor 2021.  

De leden geven decharge aan het bestuur van 2019.  

 

5. Vaststellen contributie 2020/2021 

Contributieverhoging is gemiddeld 3% per jaar. Het voorstel is om 1 contributie te maken waarin het 

KNZB lidmaatschap, startgelden voor wedstrijden en de selectietoeslag onderdeel zijn van de 

contributie. Mochten er grote verschillen zijn door een verschil in ledenaantallen, zwemuren etc. dan 

volgt er in het najaar nog een extra ledenvergadering.  

Het vaststellen van de contributie is goedgekeurd.  

 

6. Vacatures  

Kandidaten:  

Willeke stelt zich kandidaat voor de functie van Voorzitter.  

Glenn stelt zich kandidaat voor de functie van Penningmeester. 

Henri doet een appel voor bestuursleden vanuit de andere afdelingen.  
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Vraag: Hoe zit het met het interim bestuur, is dat nu voorbij? Antwoord Willeke: Er hebben met het 

vorige bestuur in 2019/2020 meerdere gesprekken plaats gevonden omdat vanuit de 

zwemvereniging in Krimpen een groep wedstrijdzwemmers en twee actieve vrijwilligers interesse 

hadden in de nieuwe zwemfaciliteiten in Capelle aan de IJssel. Intentie was om de 

wedstrijdzwemmers over te laten stappen en Ad interim hebben ze 4 weken de rol vervult van 

voorzitter en secretaris. Er is daarna besloten dat zij de rol niet meer willen vervullen, een nieuwe 

vereniging te starten ZVC’20 en ook gebruik te gaan maken van de zwembad faciliteiten in Capelle 

aan den IJssel. Hoe dit allemaal verder loopt zullen we op de voet volgen.  

 

Het nieuwe bestuur is vastgesteld en goedgekeurd 

Voorzitter: Willeke Thoen 

Penningmeester: Glenn Vyent 

Secretaris: Elly van der Werf 

4e lid: vacature 

 

Vertegenwoordigers van de afdelingen: 

G-Zwemmen en Elementair: Bianca Luthart 

Recreatief 50+: Marc van der Stuyft 

Wedstrijd: Bart Spaans 

Synchroon: Diana Lorenzini 

 

Kortdurende klussen: 

Wet op de privacy, hoe gaan we hiermee om als vereniging: Merel van Venlo 

Statuten vernieuwen:  

Beleidsplan: Marc Van der Stuyft 

Klachtenprocedure: 

Huishoudelijk regelement: 

Website: Niels (webmaster)  

Clubkleding: Bart Spaans 

Opening Zwemweek: Brenda van Hulst  

 

Vacatures: 

Vertrouwenscontactpersoon: Liesbeth Lammers 

Website content: Merel van Venlo, Nicole Maas 

Leden werven/behouden: Antoinette Sijben, Marc van der Styft, Paulien, Esmee 

Organisatie zwemvierdaagse:  

Klankbordgroep:  

Sponsorwerving en fundraising:  

 

Mocht een van de bovenstaande taken of functies je aanspreken meld je dan aan bij het bestuur.  

 

7. Taskforce ACZ 2020 

Met 15 man is een tasforce team opgesteld om de orde op zaken te krijgen binnen ACZ. Glenn legt 

uit dat we op dit moment financieel redelijk goed voor staan. In de taskforce zijn acties ondernomen 

als contributies innen, aanmaningen versturen, startgelden KNZB innen en er zijn gesprekken 

geweest met Sportief Capelle en de gemeente.  

Willeke licht verder toe dat de ledenadministratie op orde is gemaakt, vanaf heden beheert Fernie 

van der Penning de volledige ledenadministratie van ACZ. Saskia van der Zon is de contactpersoon 

om de opstart en invulling van de kantine te organiseren.  
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Nieuwe activiteit: 

Er wordt nieuwe activiteit opgezet genaamd Waterspetters: kinderen vanaf 5 jaar willen we kennis 

laten maken met de breedte van de zwemsport binnen ACZ. 1 uur per week krijgen ze dit 

aangeboden.  

 

Vraag: wordt er ook iets opgezet voor de andere leeftijdscategorieën? – antwoord Willeke: dit is 

zeker mogelijk en hier wordt over nagedacht (vb. trimzwemmen, muziekzwemmen) 

 

Er worden 10 juli clubkampioenschappen en een BBQ georganiseerd, iedereen is welkom. Meldt je 

voor de clubkampioenschappen aan bij Bart Spaans. Voor de BBQ kan je je aanmelden bij de 

activiteiten commissie.  

 

8. Nieuw zwembad 

Vanuit sportief Capelle staat op de planning om de officiële opening van het zwembad te houden in 

de herfstvakantie, dit blijft onder voorbehoud van covid-19.  

Vanaf 1 september kunnen we als vereniging het zwembad betrekken, we zijn momenteel met 

Sportief Capelle in gesprek over de programmering.  

 

9. Rondvraag 

Is er een compensatie voor de niet gezwommen uren in de Covid-19 tijd? – antwoord Willeke: op dit 

moment is nog onduidelijk of wij de uren van Optisport gecompenseerd krijgen via welke weg. 

Daarnaast is het zo dat de vereniging financieel niet veel te besteden heeft en er op dit moment geen 

sprake is van compensatie.  


