
 

Zwem- & PoloClub Montferland 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 

’s Heerenberg, 15 april 2015 

 

Afmeldingen: Gabrielle Kiefmann, Ellian, Maria Peters, Rogier Rubens, Fam. Berentzen (ouders van Ruth), 

Gerard Geers, Marian (Fam. Sloot) , Sanne Meijer, Dennis Bosch, Ferdinand Teitink, Mevr. Sandra Helmink 

(moeder van Jennifer Helmink), Daphne Meijer, Joyce Kuster, Ilse Bekker, Mw. Silvia Jansen (ouders van Toska) 

Christine Ziekman, Martine Varwijk, Mevr. Hennie Berendsen (Moeder van Marieke Berendsen), Maik 

Steenkamp, Kevin Dieker, Berno Esman , Mischa Franck, Hans Dijkman, Ronnie en Renate Kuiper, Fam. (Robert) 

Keizer, Annemiek Arts, Marieke van der Heijden-Smits, Eveline Bockting. 

Aanwezig: Lies ten Brinke, Inge Geurts, Hennie Witjes, Perry van der Meer, Caroline Langeweg, Kelly Bockting, 

Hanneke Heymen, Martijn Giezen, Irma de Winter, Mandy Delleman, Wilma Lammers, Ida Giezen, Harry 

Giezen, Tim Dijkman, Eric Holkenborg, Jan Kniest, Alice Frerix, Saskia Hessing, Wilma Kuster, Martin Gerrits, 

Rene Loskamp, Esther van Maastrigt, Jaques Doeleman, Jens Willemsen, Lisa van Beek. 

Bestuur: Angela Giezen, Leo Vos, Martijn Garretsen, Wilko Doeleman, Tony Marinus 

Agenda: 
1. Opening 

20:03 Voorzitter Leo Vos opent de vergadering, Jacques Doeleman wordt als erelid extra welkom 
geheten. 
 

2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering  d.d. 16-04-2014 
- ZPCM viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Is op de web-site en via andere wegen ruimschoots 

aangekondigd. Er zullen diverse extra activiteiten in het jubileumjaar plaats vinden waarvan we 
inmiddels al een aantal achter de rug hebben.   
 
Verder wordt nog het weekeind van 27-28 juni aangehaald, 27 juni Clubkampioenschappen, 28 juni 
Jubileumfeest bij de Lengel in Lengel. 

 
Geen nieuwe agendapunten uit de vergadering, dus deze blijft zoals voorgesteld. 
 
Beleidsplan komen we later op terug, Verder geeft voorzitter nog aan dat de VOG voor trainers en 
begeleiders ook bij onze vereniging zijn intrede doet, de aanvraag hiervoor is in behandeling. 
 
Angela Giezen is (wordt) aangesteld als vertrouwenspersoon. 
 
Vaststelling van de notulen van 2014. 
Aantal vragen via Martijn Giezen ingediend, en met name tijdens de contributiezaken komen deze 
dadelijk aan de orde. Er is meer inzicht gegeven in de contributie, staat tegenwoordig ook op de site. 
 
Notulen van vorig jaar zijn bij deze goedgekeurd.  
 

3. Verslag kascommissie, begroting en contributie 2016 
Inge Geurts licht de kascontrole toe, zij hebben de controle uitgevoerd, de stukken geven een vertrouwd 
beeld. Penningmeester wordt gedéchargeerd van zijn beleid in 2014 
 
 



Begroting: 
 
Penningmeester geeft presentatie van financieel verslag 
Achtereenvolgens worden zowel de Verlies- en Winstrekening als de Balans doorgenomen en getoond 
aan de leden. 
We zijn 2014 positief geëindigd. 
Er zijn verder geen vragen. 
 
Begroting 2015-2016 
Vragen? 
Martijn Giezen vraagt: Contributie lager maar is er dan rekening gehouden met minder aantal poloërs 
en meer aantal zwemmers 
De hier getoonde contributie inkomsten betreft ledenaantal van 2014, dus in aankomend boekjaar 
zouden de inkomsten vanuit de contributie minder kunnen zijn, hier dient men wel rekening mee te 
houden 
 
Meerjaren begroting: 
Subsidie gaat afnemen de komende jaren 
Contributie moet meer inkomsten gaan geven 
 
Uitgaven : verwachte badhuur wordt hoger, voorzitter vult aan dat uit het gesprek met Laco, naar voren 
is gekomen dat de 30 uur van het doelgroepenbad niet meer gesponsord gaan worden door de 
Gemeente en dat die kosten meegenomen moeten worden in de nieuwe overeenkomst. 
De indexering voor het nieuwe contract was nog niet bekend. 
 
Verder geen vragen. 
 
Contributie voorstel 2016 
Uitleg en berekening getoond door penningmeester. 
 
Caroline Langeweg vraagt: Wat betekent 1e, 2 e en 3e extra zwemmen. Zij geeft verder aan dat als je 
door omstandigheden of door mindere prestaties niet meer extra mag of kan trainen, dat dan de 
contributie ook naar beneden zou moeten worden bijgesteld. 
Penningmeester geeft aan dat dan de mogelijkheid bestaat dit per geval te bekijken. 
 
Martijn Giezen geeft aan dat de Waterpolo’s een sprong maken in de contributie, van jeugd naar 17+ 
dan valt er een heel stuk subsidie weg en ook Saskia geeft aan dat de stap dan wel heel groot is. 
 
Verzoek van penningmeester is de contributie te verhogen met 15% conform de getoonde 
berekeningen. 
 
Martijn Giezen wil nog nadere verklaring inzake de dekking van de kosten zwemmen versus waterpolo 
 
Zwemmers en poloërs, voorzitter geeft aan dat we 1 vereniging zijn, kosten zijn afhankelijk van de 
subsidie dus scheiding is geen optie. Zwemmers en poloërs betalen gezamenlijk de lasten. 
 
Martijn Giezen denkt dat dit wel toe te rekenen is, kosten/opbrengsten vs de badkosten. 
Penningmeester komt hier later nog op terug. 
 
Toekomstperspectief is bedreigend. Hennie Witjes vraagt wat de ideeën zijn van Martijn Giezen? 
Waterpolo moet eigenlijk omhoog, wat zijn de opties, meer PR? 
Martijn Giezen geeft aan Sportmarkt, meeneemdag enz. 
 
Er ontstaat een discussie 
In grote lijnen, aanwas is minimaal met name bij de polo. Voor de waterpolo is lastig nieuwe mensen te 
krijgen. Polo wordt een beetje onder vuur genomen, te weinig acties vanuit de polo. Eric Holkenborg 
geeft aan dat de aanwas niet alleen vanuit de zwemmers moet komen 



 
Acties bij afzwemmen, 6 jaar of 8 jaar instromen bij de polo?? dit communiceren richting Laco, actie 
bestuur. 
 
Angela Giezen geeft aan wel kritisch te blijven richting onszelf, en samen te kijken welke acties er 
mogelijk zijn. Doet voorstel om over de problematiek verder te praten, op een ander moment.  
 
Dus besloten wordt dat er een verdere uitwerking van de contributie plaats moet gaan vinden. 
 
Jan Kniest geeft aan langs te gaan bij basisscholen, dit wordt ook gedaan door andere verenigingen. 
Wilko Doeleman geeft aan dat Laco (Of liever gezegd de beschikking over badwater)  hier de spelbreker 
is omdat er geen badwater vrij is, behalve onze eigen uren. 
 
Voorzitter geeft aan dat wel vaker extra activiteiten worden gevraagd door Gemeente e.d. maar dat we 
hier maar beperkt invulling aan kunnen geven. 
 
Aanwas van leden blijft welkom, Hennie Witjes vult aan dat de betrokkenheid bij zwemmers groter is 
dan bij de waterpoloërs 
 
Eenieder kan hierin een positieve bijdrage leveren.  
 
 
Eric Holkenborg wil nog wel graag toegevoegd hebben dat er bij afzegging van training op last van de 
trainers, ook minder contributie berekend moet worden. Dit geldt alleen in geval van op uitnodiging 
extra trainen, geldt deze uitnodiging niet meer, dan ook geen extra contributie. 
 
Réne Loskamp wil meer dan 15% verhogen. Hoger maken zodat we hierdoor sneller naar het gestelde 
maximum toe groeien…. 
 
Penningmeester wil extra stuurgroep organiseren om de verdeling van de contributie helder te maken. 
 
Martin Gerrits wil eigenlijk de contributie niet meer verhogen en dus interen op eigen middelen. 
Meer de focus op nieuwe leden en daardoor de inkomsten verhogen 
Mensen haken af wegens de terugkerende verhogingen en we prijzen ons zelf uit de markt. 
 
Voorzitter geeft aan dat de uitgaven te hoog zijn,  
Martin vindt dat de zwemmers te veel betalen t.o.v. andere verenigingen. 
 
Martijn Giezen doet voorstel contributieverhoging eerst te onderzoeken en via een extra ALV dit goed 
te keuren, voorzitter geeft aan dat het bestuur dit niet zitten. 
 
Wat is de consequentie als we geen contributieverhoging doorvoeren, vraagt Erik Holkenborg. 
Is niet direct inzichtelijk te maken volgens de penningmeester, is afhankelijk van diverse factoren. 
Contributie niet verhogen, Erik Holkenborg vindt 15 % uit de lucht gegrepen, Martijn Giezen lijkt  15% 
wel reeël.  
 
Al met al, gros van de zwemmers gaat erop vooruit. 
 
Voorzitter vraagt de vergadering te stemmen inzake de verhoging contributie met 15%: 
Voorstel wordt unaniem tijdens de vergadering aangenomen 
 
Verhouding tussen inkomsten en uitgaven zwemmers en polo 
Penningmeester laat dit zien aan de hand van een spreadsheet en stelt voor dat het wenselijk is een 
stuurgroep te organiseren die dit nader onderzoekt. 
Martijn Giezen biedt zich hier voor aan, vanuit het bestuur zal hier een verder initiatief in worden 
genomen. 
 



 
4. Bestuursverkiezing: 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Martijn Garretsen en Wilko Doeleman. 
 

b. Op voordracht van Bestuur, Hennie Witjes, verkiesbaar. 
 

Tevens stelt Tim Dijkman zich beschikbaar als bestuurslid gaande de vergadering. 
 

Hennie wil toetreden tot bestuur en zich bezig gaan houden met de polo afdeling. De leden stemmen 
unaniem voor en Hennie wordt met applaus aangenomen.  
Tim wordt ook met algemene stemmen aangenomen en met applaus verwelkomd. 

 
Tim wil graag penningmeester worden, maar wel met de restrictie dat Martijn hem gedurende een jaar 
in kan werken. Martijn wil deze taak graag aannemen en stelt zich gaande de vergadering dan ook weer 
verkiesbaar. 
De leden stemmen unaniem voor en ook Martijn wordt met applaus weer terug gehaald. 

 
Wilko treedt definitief af als bestuurslid, Leo bedankt hem hiervoor, en roemt zijn inzet, als afscheid 
krijgt hij een bloemetje. 

 
Martijn krijgt ook een bloemetje na 14 jaar penningmeesterschap, extra dank van de voorzitter is zeker 
op zijn plaats. Martijn geeft vervolgens nog ééns aan waarom hij er mee gaat stoppen, ondanks soms 
ook moeilijke tijden heeft hij dit altijd met heel veel plezier gedaan. 

 
Pauze 

 
5. Jaarverslagen commissies 

Deze zijn al verspreid aan de leden en zullen ook op de site geplaatst worden. 
Ze worden achtereenvolgens even kort toegelicht. 
 
Martijn Giezen doet voorstel om in 2016 weer een Masterswedstijd te organiseren, dit is akkoord 
Hij mag hier voor weer de organisatie op gaan pakken en zaken gaan regelen/plannen 
 
Kadercommissie blijft bij Wilko, maar het is daarvoor niet noodzakelijk zitting te hebben in het bestuur. 
 
De verantwoording van de sponsorcommissie ligt weer terug bij het bestuur. 
 

6. Beleidsplan 
Terug-/ cq. vooruit blik door Angela, zij licht dit toe aan de hand van een document welke u terug kunt 
vinden op de site, zodat u deze rustig nog ééns terug kunt lezen. 
 
Martijn Giezen stelt voor een belrondje te organiseren en de mensen persoonlijk te benaderen, voor 
(vrijwilligers)taken en aanverwante diensten. 
Voorzitter en Angela geven aan dit een goed idee te vinden en we gaan dit als bestuur organiseren. 

  
7. Jubilarissen (“vraagteken”) 

Gerard Geers 45 jaar lid is niet aanwezig 
Truus Nijland 35 jaar lid, niet aanwezig 
Rene Loskamp 30 jaar lid, neemt de oorkonde in ontvangst 
Martijn Giezen, 25 jaar lid neemt de oorkonde in ontvangst 
 

8. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

9. Voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur met extra dank voor de 2 nieuwe bestuursleden 

en iedereen wordt een mooi jubileum jaar toegewenst.  


