
Notulen Algemene Vergadering 17-04-2013 
Zwem- en Poloclub Montferland 

 
 
Om 20:10 uur opent voorzitter Leo Vos de vergadering met iedereen welkom te heten. Er 
hebben zich 22 leden afgemeld en er zijn 32 aanwezigen. Leo geeft enkele huishoudelijke 
mededelingen en begint daarna de vergadering. 
 
De jaarverslagen zijn per extra (digitale) Start reeds verstrekt aan de leden. De 
vergadering wordt gevraagd of er behoefte is om nu de verslagen nog even na te lezen. 
Niemand heeft hier behoefte aan. Er worden geen vragen gesteld over de notulen van de 
vorige Algemene Vergadering (op 15-4-2012), daarom worden deze notulen 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Vervolgens gaat de voorzitter verder met het volgende actiepunt: de continuïteit van 
ZPCM. Over twee jaar heeft ZPCM (als er niets veranderd) niet langer de financiële 
middelen om de badhuur te betalen. De afgelopen jaren zijn er diverse acties hiervoor 
ondernomen, zo is er gestart met sponsoren en Vrienden van, de vergoedingen aan 
vrijwilligers is lager, de contributie is gestegen, etc.  
Het bestuur heeft de begroting uitgebreid doorgenomen, maar we kunnen niet nog meer 
kosten schrappen. Het grootste probleem is de stijging van de badhuur en daling van het 
aantal leden. Het bestuur is in gesprek gegaan met Laco en heeft haar voorgesteld om de 
geplande huurverhoging te schrappen. Laco is gevraagd wat zij belangrijker vinden: nog 
één jaar ZPCM met hoge huur of nog jaren ZPCM met iets lagere huur.  
Laco bleek echter nergens toe bereid. Het enige dat ze gedaan hebben, is 30 minuten 
gratis badhuur beschikbaar stellen, op de donderdagavond. Dit levert ons extra subsidie 
op en is daarom interessant. Vanwege de starre houding van Laco is het bestuur naar de 
gemeente gegaan, de Wethouder heeft toegezegd dat ZPCM belangrijk is voor de 
gemeente en hij regelt in ieder geval per 1-4-2013 de extra subsidie i.v.m. 30 minuten 
extra huur. Daarnaast probeert hij de subsidie voor wedstrijdteams omhoog te krijgen. 
Dat zal echter niet voldoende zijn om de stijgende kosten op te vangen. Het bestuur wil 
niet dat ZPCM over twee jaar niet meer bestaat en blijft daarom oplossingen zoeken. 
 
De vergadering krijgt de kans vragen te stellen (maar maakt hier geen gebruik van). 
Penningmeester Martijn Garretsen geeft vervolgens een presentatie over de 
ledenopbouw. Niet alleen de financiële positie baart zorgen, ook het aantal leden. We 
hadden altijd ongeveer 190 leden, maar in 2013 is dat afgenomen tot 167. De 
penningmeester ontvangt de opzeggingen en constateert dat het om wisselende redenen 
gebeurt. Vervolgens laat Martijn iets zien over de opbouw van de verschillende groepen 
binnen ZPCM. Het aantal leden dat alleen vrijwilliger is neemt af, omdat meer actieve 
leden deze taken overnemen. Echter neemt bij iedere groep de hoeveelheid leden af. Ook 
bij de opbouw per leeftijd is te zien dat het bij iedere groep afneemt, er is niet één groep 
die ertussen uitspringt. De groep die alleen vrijwilliger is, bestaat vooral uit vijftigplus-
leden. Dit is een punt van aandacht, omdat deze mensen waarschijnlijk niet nog jaren lid 
blijven. Daarnaast valt het op dat veel leden max. 5 – 10 jaar lid blijven en daarna 
stoppen. Over de presentatie worden geen vragen gesteld. 
 
Berno Esman en Sanne Meijer waren dit jaar de kascommissie, met Ferdinant Teitink als 
reserve. Berno doet het woord namens de kascommissie. Hij heeft 16-04-2013 met 
Sanne de kas gecontroleerd en geen bijzonderheden geconstateerd. Hij geeft 
complimenten voor Martijns werk. De vergadering verleent (op advies van de 
kascommissie) het bestuur decharge. De penningmeester wordt bedankt door de 
vergadering. Berno treed af, dus Ferdinant en Sanne nemen nu plaats in de 
kascommissie. Inge Geurts neemt als reservelid plaats in de kascommissie. 
 
Penningmeester Martijn laat vervolgens de verlies en winstrekening 2012 zien. Hij geeft 
een toelichting op de diverse onderdelen. De badhuur was iets lager, omdat het bad 
tijdelijk gesloten was vanwege een verbouwing aan de platforms. Het resultaat van 2012 
is € -4870. Dit is wat lager door diverse afschrijvingen, met als netto resultaat € -3180. 
 
Rogier Rubens merkt op dat de gedrukte Start € 800,- kost en slechts € 400,- oplevert. 
De laatste (extra) Start is alleen digitaal verspreid en Rogier vindt dit prima. Rogier stelt 
voor dat we sponsoren vragen of zij bezwaar hebben tegen digitale clubbladen. De 
vergadering vindt het een goed idee om de Start uitsluitend digitaal te verspreiden. We 
nemen dit mee naar de volgende bestuursvergadering. 



Jetty Visser merkt op dat er toch afspraken liggen tussen de Gemeente en Laco over de 
betaalbaarheid van de huur van verenigingen. Wilko Doeleman ligt toe dat deze 
afspraken gemaakt zijn tussen toenmalig exploitant ESG en de Gemeente. Toen Laco 
(tijdens de bouw) dit van ESG overnam, zijn deze afspraken “van tafel geveegd”. Geen 
van beide partijen laten zich wijzen op deze afspraken. 
 
Gerard Visser vraagt of een samenwerking met andere verenigingen een oplossing is. 
Voorzitter Leo Vos geeft aan dat er in het verleden met DOS gesproken is over een 
samenwerking, maar dit gaf geen oplossing. Er blijft dan tenslotte de kostenpost 
badhuur. 
 
De penningmeester gaat verder met de balans 2012. Vanwege het negatieve resultaat is 
het eigen vermogen verder afgenomen. Bij waterpolo zijn kader- en coachshirtjes 
gekocht, daarom zijn deze kosten iets gestegen. Verder staan er geen bijzonderheden in 
de balans. Er worden dan ook geen vragen over gesteld. 
 
Martijn gaat daarom verder met de begroting voor 2013. De Gemeente heeft de subsidie 
licht verhoogd en daarom is dit op de begroting ook aangepast. Ferdinant Teitink vraagt 
hoe groot de kans is dat de Gemeente terugkomt op deze afspraken. Het bestuur geeft 
aan dat hier geen tekenen van zijn: afspraken worden per e-mail bevestigt en ook de 
Wethouder is ervan op de hoogte. Vanuit de vergadering komt de vraag dat er minder 
leden zijn en toch een hogere begrote post inkomende contributie. Martijn geeft als 
toelichting dat de verhoging van de contributie hiervoor zorgt. De begroting 2013 laat 
een begroot tekort van € - 5430,- zien. Ferdinant Teitink merkt op dat er eigenlijk maar 
één oplossing is: meer leden. Martijn Garretsen beaamt dat de inkomsten kant moet 
stijgen. Jetty Visser vraagt of andere verenigingen in de sporthal van Laco ook 
problemen hebben. Het bestuur vertelt haar dat de huur van de sporthal hele andere 
tarieven zijn, daarom werkt daar de percentuele huurstijgingen veel minder door. 
 
Martin Garrets is betrokken bij de judovereniging, daar is het wel gelukt om de 
contributie lang hetzelfde te houden. Wilko Doeleman vertelt hem dat zij nog niet 
huurden in het oude bad en er daarom andere afspraken voor hun gelden. Martin merkt 
verder op dat hij vreest dat de contributie onbetaalbaar wordt als het aantal leden niet 
stijgt. Martijn Garretsen beaamt dit, maar de kosten moeten gedragen worden door de 
leden. Dit kan een negatieve spiraal opleveren (minder leden, meer contributie, nog 
minder leden, etc.). Dit is echter alleen te doorbreken door meer leden te werven. 
 
Zoals vorig jaar in de Algemene Vergadering is besloten, stijgt dit jaar de contributie met 
15%. Gerard Visser stelt voor dat scholen benadert worden, om nieuwe leden te vinden. 
De diverse commissies lichten toe dat dit echter de afgelopen jaren reeds geprobeerd is 
(in het kader van schoolzwemkampioenschappen), maar bleek toen geen geen animo 
voor te zijn. Sanne Meijer merkt verder op dat er weinig animo is vanuit de leden voor 
activiteiten die geld opleveren. 
 
Na deze discussie gaat de penningmeester verder naar de meerjarenbegroting en laat de 
begrote uitgaven voor de komende jaren zien. Vanaf 2017 kan de vereniging uit de rode 
cijfers zijn, maar dat redden we alleen als de inkomsten minimaal zoals begroot zijn. Dan 
is echter de kas volledig leeg en dat is een onacceptabel risico. Berno Esman vraagt of de 
gemeente deze meerjarenbegroting ook kent. Het bestuur beaamt dit. 
 
Vervolgens gaat Martijn verder met het contributievoorstel voor 2014. Hij heeft de 
basisbedragen weer berekend en laat vervolgens de cijfers per groep zien (met een 
verhoging van maximaal 15%). Martijn stelt voor dat voortaan de contributie standaard 
in vier termijn wordt geïncasseerd (in plaats van ineens). Hier wordt enthousiast op 
gereageerd. Er worden geen vragen gesteld over het contributievoorstel. In 2012 is de 
contributie gestegen met 20%, conform de planning van vorig jaar willen we dit jaar met 
15% verhogen. Dit wordt aan de vergadering voorgesteld. Niemand stemt tegen, dit 
wordt daarom unaniem aangenomen. 
 
De voorzitter last een korte pauze in. 
 
 
 
 
 



Vervolgens gaan we verder met de bestuursverkiezing. Leo Vos en Martijn Garretsen zijn 
aftredend en wel herkiesbaar, Martine Varwijk treed af en Angela Giezen meldt zich aan 
als bestuurslid. Zij wordt door de vergadering benoemd tot bestuurslid. Leo en Martijn 
worden weer benoemd voor een nieuwe periode. Martine wordt met een bloemetje 
bedankt voor haar inzet. De vergadering wordt gevraagd of iemand zich kandidaat wil 
stellen voor een bestuurs- of vrijwilligersfunctie. Kevin Dieker meldt zich weer aan als lid 
van de activiteitencommissie. 
 
Martijn Giezen krijgt vervolgens het woord namens de zwemcommissie. Hij geeft een 
toelichting op het jaarverslag. Er is het afgelopen jaar niets veranderd aan de 
samenstelling van de commissie. Verder zijn er diverse wedstrijden gezwommen, met 
goede resultaten. De groep masters is weer gegroeid en presteert goed. Verder is er 
(naast een zomertrainingsweekend) een wintertrainingsweekend georganiseerd. 
 
Vervolgens geeft Wilko Doeleman een samenvatting van het jaarverslag van de 
waterpolocommissie. Deze commissie heeft momenteel geen voorzitter. Er is een nieuwe 
weg ingeslagen met de commissie: de leden van de commissie hadden minder tijd, maar 
wel (goed lopende) vaste taken. Er is (gedeeltelijk) een nieuwe commissie gevormd, met 
een aantal jonge, nieuwe commissieleden. De vaste taken worden nog uitgevoerd door 
de “oude” leden, daar bedankt de commissie hun voor. Het aspirantenteam heeft vorig 
jaar nog meegedaan, maar de helft van de aspiranten werd te oud en daarom was er 
geen compleet team meer. Er is daarom besloten om alle aspiranten door te laten 
stromen naar de volwassenen. Daardoor ontstond een grote verjonging, vervolgens is er 
met alle poloërs overlegd en besloten dat veel van de jonge poloërs naar Heren 1 
mochten. Dit is in goed overleg gegaan en heeft goed uitgepakt. De minipoloërs hebben 
een behoorlijke groep (bijna 10) en hier vormt zich langzaamaan een toekomstig 
aspirantenteam. Hans Dijkman is gestopt als scheidsrechter. 
 
Martine Varwijk krijgt vervolgens het woord over de activiteitencommissie. Halverwege 
2012 heeft Leo Vos het voorzitterschap van de AC overgenomen, omdat Martine hier 
geen tijd meer voor had. Martine geeft een toelichting op de diverse activiteiten die de 
activiteitencommissie georganiseerd heeft. Deze commissie is op zoek naar leden en ook 
specifiek een voorzitter. 
 
Wilko Doeleman krijgt weer het woord, over de kader- en sponsorcommissie. Hij geeft 
een toelichting op het jaarverslag van deze commissie. In 2012 zijn weer zoveel mogelijk 
trainers van 18+ opgeleid tot toezichthouder. Wilko benoemt dat de opgeleide 
toezichthouders herkenbaar zijn met een rood ZPCM-shirt. De andere trainers hebben 
een blauw shirt aan. In het kader van de sponsoring is een flessenactie georganiseerd, 
maar dit was geen succes. Ook zijn er weer oliebollen verkocht, maar hier was weinig 
animo voor. Er zijn weer nieuwe adverteerders gezocht voor de Start, dat is wel gelukt 
maar er zijn ook adverteerders afgehaakt. Verder helpt het niet dat Laco erg tegenwerkt: 
zo mogen er geen permanente sponsoruitingen geplaatst worden. 
 
Martijn Giezen merkt op dat er afgelopen jaar ong. € 1100,- is binnengekomen, maar 
begroot voor 2013 is € 2000,-. Martijn is benieuwd hoe dit streefbedrag gehaald kan 
worden. Wilko geeft aan dat in ieder geval de leden met een eigen zaak benaderd 
worden en de commissie zeker open staat voor suggesties en assistentie. Martijn merkt 
verder op dat in 2011 de commissie ontbonden is en nu alleen Wilko (met incidenteel 
assistentie) nog over is. Martijn stelt voor dat er weer een commissie gevormd wordt. 
Wilko geeft aan hier zeker open voor te staan, maar er moet niet weer onwerkbare 
situatie ontstaan zoals in 2011. Toen werden vergaderingen continu uitgesteld en had er 
niemand tijd. Rogier Rubens meldt op dat hij nog altijd niet blij is met de gang van zaken 
in 2011. Het bestuur geeft een korte toelichting op haar beslissing van destijds, maar 
stelt verder voor om naar de toekomst te kijken. Verder worden er geen 
vragen/opmerkingen gemaakt over de jaarverslagen. 
 
Het volgende agendapunt zijn de jubilarissen. Jacques Doeleman is dit jaar 45 jaar lid en 
Hanneke Berendsen is dit jaar 25 jaar lid. Zij zijn beiden niet aanwezig op de vergadering 
en krijgen daarom de oorkonde thuisbezorgd. 
 
Als laatste punt wordt de rondvraag gehouden, maar niemand heeft vragen. Leo sluit 
daarom om 22:00 uur de Algemene Vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis. 


