
 

 

Website: www.zvl-1886.nl 

E-mail:  bestuur@zvl-1886.nl 

 

IBAN:  NL 14 RABO 0146 4432 25 

KvK nr.:  71828478 

Betreft: Notulen Algemene Ledenvergadering ZVL-1886 

Datum: 2 december 2019 van 20.00 – 21.20 uur 

 

 

 

Aanwezig dagelijks bestuur: 

Michel van Ruiten (pm), Caspar Boendermaker (vz) 

Aanwezig leden: 

Zie getekende presentielijst 

Afmelding leden: 

Robert van Vuuren, Thom Joor, Jacob Spijker, Ingmar Kooiman, Mariet 

Ouwehand, Douce van Beukering, Jeroen Fakkeldij, Bregje van Scholl, 

Francien Bouwmeister 

 

 

 

 

Agendapunt 1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. 
 
Agendapunt 2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 
Agendapunt 3. Vaststellen verslag ALV 20 mei 2019 

Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van het verslag. Omdat 
het verslag slechts kort voor de ALV online beschikbaar was krijgen de 
leden nog een week de tijd eventuele feedback per e-mail toe te sturen. 
Als die er niet zijn wordt het verslag vastgesteld . Met dank ook aan Jan 
Willem Fakkel voor de duidelijke verslaglegging. 
 
Agendapunt 4. Vaststellen verslag ALV 20 mei 2019  

De ALV stemt unaniem in met het benoemen van een nieuwe voorzitter en 
vijf nieuwe bestuursleden. Tegelijk is er sprake van een grote continuïteit. 
Er is slechts één echt nieuw gezicht in het bestuur aangetreden en niemand 
is vertrokken. 
 



 

 De vergadering benoemt Caspar Boendermaker tot voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur. Caspar had al zitting in het dagelijks bestuur 
en vervulde de rol van secretaris en plv voorzitter. 

 
 De vergadering benoemt Lex Backer als lid van het Dagelijks 

Bestuur. Hij zal de rol van secretaris / plv voorzitter gaan vervullen. 
 
De voorzitters van de vier disciplines binnen ZVL-1886 (waterpolo, 
zwemmen, triathlon en leszwemmen) waren al vertegenwoordigd in het 
brede bestuur. Zij zijn nu formeel lid van het Algemeen Bestuur en als 
zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 

 De vergadering benoemt Gerard van Gent tot lid van het Algemeen 
Bestuur. Hij is voorzitter van de discipline Waterpolo. 

 
 De vergadering benoemt Francien Bouwmeister tot lid van het 

Algemeen Bestuur. Zij is voorzitter van de discipline Triathlon. 
 

 De vergadering benoemt Jan Willem Fakkel tot lid van het 
Algemeen Bestuur. Hij is voorzitter van de discipline Leszwemmen. 

 
 De vergadering benoemt Paul Chaudron tot lid van het Algemeen 

Bestuur. Hij is voorzitter van de discipline Wedstrijdzwemmen. 
 
De bestuursleden danken de ALV voor het getoonde vertrouwen. 
 
Agendapunt 5. Begroting  

De penningmeester geeft een toelichting op het voorstel begroting 2020 
(dat wordt uitgedeeld onder de aanwezigen). De ALV stemt in met het door 
de penningmeester opgestelde begrotingsvoorstel 2020. De begroting 
geeft invulling aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het fusiebesluit 
(uit 2018). Het is gelukt om tot een per-discipline sluitende begroting te 
komen en tegelijk middelen te reserveren voor de opbouw van een 
algemene reserve, én om de verplichtingen jegens de gemeente Leiden na 
te komen. 
 
Agendapunt 6. Contributie  

De ALV heeft ook unaniem ingestemd met het contributievoorstel voor 
2020. Het gaat daarbij om een algemene contributie verhoging van € 1,- 
per maand tgv extra kosten voor huur van zwembadwater. Een 
uitzondering is van toepassing voor de triathlonleden en de leszwemmers. 
Voor hen is de contributieverhoging beperkt tot € 0,- resp. € 0,50 per 
maand. 



 

 
Tevens stemt de ALV in met het verhogen van het lidmaatschap voor zgn. 
‘droog leden bij triathlon’ naar € 7,50. 
 
Gerard van Gent geeft een toelichting op de begroting voor de discipline 
waterpolo en met name de post inkomsten wedstrijdgelden. Bij de fusie is 
afgesproken dat iedere discipline van ZVL-1886 moet streven naar een 
positieve bijdrage aan het resultaat van de vereniging. Waterpolo doet dit 
nog niet: over 2019 is er een eenmalig tekort toegestaan van ca. € 19.000. 
Voor 2020 gaan we dit repareren. Het tekort van 2019 komt ongeveer 
overeen met de zogenaamde competitiekosten. Dit is het geld dat we als 
vereniging aan de Bond betalen om competitie te mogen spelen, waarbij 
hogere teams meer kosten dan lagere teams. Het betalen van 
competitiekosten is normaal binnen onze vereniging: triathleten en 
zwemmers betalen ook voor hun wedstrijden, tot soms wel enkele 
honderden Euro’s per jaar. 
 
Vragen van leden: 

• Hoe gaat dit bij andere verenigingen (W. Bergman)? 

• Waarom stijgen de kosten zo fors; steeds weer ca 3% 
(M. v.d. Holst)? 

• Kan bestuur iets doen aan de forse kosten KNZB voor waterpolo 
(M. v. Dongen)? Desgewenst i.s.m. met andere verenigingen 
(E. v. Belkum)? 

• Hoe zit het met de post woningen (J. Siera)? 

• Hoe zit het met de concurrentie positie qua kosten leszwemmen 
(J. Breedeveld)? 

• Kan bestuur iets doen aan hoge tarieven badwater; m.n. de zondag 
(E. v. Belkum)? 

 
Michel van Ruiten en Gerard van Gent geven toelichting op deze vragen: 
Rondje langs andere grote poloverengingen leert dat daar het tarief voor 
lidmaatschap hoger is en vaak extra betaald moet worden bij veel 
trainingen (geldt zeker voor zwemmen). De kosten stijgen fors omdat 
zowel badwater als KNZB doorgaans 2 tot 3% hogere kosten doorbelasten. 
Bestuur gaat in gesprek met zowel gemeente als KNZB, maar verwacht 
geen wonderen. Suggestie om hierbij met andere verengingen tezamen op 
te trekken nemen we zeker mee. De post woningen heeft betrekking op 
twee woningen die we huren en tegen volledige doorbelasting van kosten 
doorverhuren aan leden. De concurrentie positie t.o.v. andere aanbieders 
van leszwemmen is qua prijs goed, al is verschil niet zo groot meer. 
 



 

De vergadering stemt in met het voorstel om ook bij het waterpolo de 
zogenaamde competitiekosten door te belasten naar de leden. Bij de 
zwem- en triathlonleden gebeurt dit doorgaans per wedstrijd. Bij de 
waterpololeden gaat dit per 2020 via een gestaffelde bijdrage aan de 
wedstrijdkosten. 

De bijdrage competitiekosten zijn per lid zijn volgt: 

• Selectieteams heren / dames / jeugd:  € 7,00 / maand 
Dit betreft: H1/2, Da1/2, BJ1/2, BM1, CJ1, CM1 

• Overige bondsteams heren / dames:  € 3,50 / maand 
Dit betreft: H3/4/5, Da 3/4 

• Regioteams      € 2,50 / maand 
Dit betreft alle overige teams die in de competitie uitkomen 

De vergadering stemt ook in met het voorstel voor alle jeugdteams (AJ-EG) 
verenigingscaps ter beschikking te stellen. De huur van deze caps bedraagt 
€ 1/maand. 
 
Agendapunt 7. Voordracht Lid van Verdienste 
Het bestuur benoemd Jan Breedeveld tot Erelid. Jan is jarenlang 
bestuurslid geweest van LZ1886, heeft zich vanuit die functie ook actief 
ingezet voor samenwerking met De Zijl zwemsport en de totstandkoming 
van de startgemeenschap ZVL voor dames waterpolo. Jan participeert 
namens de vereniging al jarenlang in het overleg met de gemeente over 
het nieuwe zwembad en de RTC’s waterpolo. 
 
Agendapunt 8. Stand van zaken clubkleding en kledingprotocol 

De afgelopen periode is de eerder dit jaar bestelde kleding aan eenieder 
uitgeleverd. Echter, we hebben van diverse leden vernomen dat niet 
iedereen even tevreden is over de geleverde kleding. Bij leden is er de 
behoefte om feedback die men heeft over de kleding te kunnen melden. 
Via de website is daarom een pagina beschikbaar (https://www.zvl-
1886.nl/kledingprotocol/), waar leden vragen en/of opmerkingen over de 
kleding kwijt kunnen. 

De feedback gebruiken wij graag in de evaluatie - later deze maand - van 
de samenwerking met onze kledingleverancier. Zodra deze feedback 
besproken is worden de leden hierover bericht. 

Tijdens de Albert Spijker Memorial zal er overigens opnieuw gelegenheid 
zijn kleding te passen, te bestellen en – indien voldoende voorradig – te 

https://www.zvl-1886.nl/kledingprotocol/
https://www.zvl-1886.nl/kledingprotocol/


 

ruilen. Ook in 2020 zullen er vier van dit soort pas- en bestelavonden 
worden ingepland. 
 
Agendapunt 9. Rondvraag  

De Albert Spijker Memorial vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 december 
2019. Op deze dag kan er van 16.00 uur tot 23.00 uur door atleten uit alle 
rangen en standen van onze vereniging gezwommen worden. Het 
hoofdprogramma bestaat zoals altijd uit de 100×100, maar ook kun je 
ervoor kiezen om een andere afstand te zwemmen, of minder vaak. 

Zoals ook bij de eerdere edities staat de Albert Spijker Memorial in het 
teken van het inzamelen van donaties voor een goed doel. Dit jaar zet ZVL-
1886 zich in voor Spieren voor Spieren en dat is daarom ons goede doel 
tijdens deze editie van de Albert Spijker memorial. 
 
Agendapunt 10. Afsluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om 21.20 uur de vergadering 
 
  



 

 
 
 
 

Bijlage 1 – Samenstelling bestuur 

 
 Caspar Boendermaker 

voorzitter van het Dagelijks Bestuur 
benoemd sept 2018 / per dec 2019 in functie voorzitter 

 Michel van Ruiten 
Penningmeester en lid Dagelijks Bestuur. 
benoemd sept 2018  

 Lex Backer 
secretaris / plv voorzitter en lid Dagelijks Bestuur 
benoemd dec 2019 
 

De vier voorzitters van de vier disciplines binnen ZVL-1886 (waterpolo, 
zwemmen, triathlon en leszwemmen) zijn lid van het Algemeen Bestuur. 
 

 Gerard van Gent 
voorzitter van de discipline Waterpolo 
benoemd sept 2018  

 
 Francien Bouwmeister 

voorzitter van de discipline Triathlon 
benoemd sept 2018  

 
 Jan Willem Fakkel 

voorzitter van de discipline Leszwemmen 
benoemd sept 2018  

 
 Paul Chaudron  

voorzitter van de discipline Wedstrijd Zwemmen 
benoemd sept 2018  

 
  



 

 
 
 
 
Bijlage 2 – Overzicht aanwezigen (aan te vullen met de bestuursleden) 

 

 

 


