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Aanwezig algemeen bestuur: 

Caspar Boendermaker (vz), Michel van Ruiten (pm), Lex Backer (secr), 

Gerard van Gent (vz waterpolo), Francien Bouwmeister (vz triatlon) 

Aanwezig leden: 

Zie bijlage 1 

Afmelding leden: 

n.v.t. 

 

 

 

 

Agendapunt 1. Opening  

De voorzitter opent om 20:02 uur de vergadering en heet alle aanwezigen 
van harte welkom. 
 
Agendapunt 2. Mededelingen  

De voorzitter start helaas met een verdrietige mededeling: vier 
gewaardeerde leden van ZVL-1886 zijn overleden: Wim en Will 
Bouwmeester, erelid Jan Stam en erevoorzitter Wim den Hartog. De 
voorzitter bedankt hen hartelijk voor alles wat zij voor de club hebben 
gedaan en betekent, en wenst hun familie en vrienden veel sterkte. 
 
Vlak voor de ALV vond een Corona persconferentie plaats van de Minister 
President. Nog niet alle maatregelen zijn even duidelijk. Het bestuur zal 
samen met de gemeente werken aan een vernieuwd Corona protocol, 
waarbij de kans groot is dat helaas geen publiek toegelaten zal kunnen 
worden bij trainingen, leszwemmen en wedstrijden. Het vernieuwde 
Corona protocol zal op latere datum via nieuwsbrief en website worden 
gecommuniceerd. 
 
Agendapunt 3. Vaststellen notulen ALV 2 december 2019 



 

Er zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van de notulen. De 
voorzitter stelt de notulen daarmee om 20:05 vast. 
 
Agendapunt 4. Toelichting op de actualiteiten 

De Corona pandemie bemoeilijkt het hele openbare leven, inclusief de 
(zwem)sport. Het is van groot belang dat alle leden zich strikt houden aan 
ons Corona protocol, zodat we veilig en met plezier met zijn allen kunnen 
blijven sporten. 
 
De secretaris licht de ALV in over de lancering van “De Leidse Zwemschool 
van ZVL-1886”, welke de zwemlessen van de vereniging zal gaan verzorgen, 
onder leiding van Femke Hameetman (voorzitter De Leidse Zwemschool en 
bestuurslid ZVL-1886 vanaf 1 dec 2020), en Michel van der Linden 
(zwemles coördinator). Jan Willem Fakkel, voormalig voorzitter van de 
discipline elementair zwemmen, wordt door de voorzitter hartelijk bedankt 
voor alles wat hij voor het leszwemmen heeft gedaan. 
 
Dank is ook verschuldigd aan Tjeerd Scheffer van Stichting Topsport Leiden. 
Op verzoek van het bestuur van ZVL-1886 heeft hij interviews gehouden 
met diverse vrijwilligers van de discipline elementair zwemmen. Bouwend 
op uitstekend voorbereidend werk door Rob Schouten heeft Tjeerd een 
adviesrapport uitgebracht over de lancering van De Leidse Zwemschool van 
ZVL-1886. 
 
Het bestuur is voornemens vele aanbevelingen uit dit adviesrapport over 
te nemen, inclusief het afbouwen van Superspetters, en dus in de 
toekomst alleen nog te focussen op de ABC methode. Tenslotte een woord 
van grote dank aan Tilly Schrama voor al haar harde werk op de 
achtergrond om de (digitale) administratie van het leszwemmen op orde te 
krijgen. Hartelijk dank allemaal. 
 
Agendapunt 5. Jaarverslag 2019 ZVL-1886  

Het bestuur doet verslag over het jaar 2019. Hierbij komen diverse 
onderwerpen aan bod, waaronder: veilig sportklimaat (inclusief 
strafrechtelijk onderzoek naar een voormalige waterpolocoach); fusieplan; 
stichting Topwaterpolo Leiden; verenigingskleding; waterpolo; toenemend 
ledenaantal in de triatlon afdeling; wedstrijdzwemmen; leszwemmen; en 
de samenwerkingsovereenkomst met stichting Spieren voor Spieren. Het 
bestuur is alle vrijwilligers van onze vereniging zeer dankbaar voor hun 
enthousiasme, en voor alles wat ze in 2019 voor de club hebben gedaan. 
 
Hafida Azouagh en Mariëlle van Donge stellen enkele vragen omtrent veilig 
sportklimaat, en bieden zich aan om de vereniging te helpen met dit 



 

belangrijke onderwerp. Het gaat hierbij met name om de communicatie 
richting onze zwemmers en hun ouders. Daarnaast komt ook aan bod hoe 
bestuur en vertrouwenspersonen van ZVL-1886 gegevens vastleggen en 
overdraagbaar kunnen maken naar opvolgers. Het bestuur is Hafida en 
Mariëlle dankbaar voor de aangeboden hulp en zal de commissie veilig 
sportklimaat vragen om contact met hen op te nemen. 
 
Om 20:37 uur keurt de ALV het jaarverslag 2019 goed. 
 
Agendapunt 6. Jaarrekening 2019 ZVL-1886 

De penningmeester brengt verslag uit over de jaarrekening 2019. Het jaar 
wordt met positief resultaat afgesloten, maar het eigen vermogen op de 
balans is nog steeds negatief. De penningmeester beantwoordt enkele 
vragen (bijvoorbeeld over kosten badwater), en hij verduidelijkt dat de 
vereniging geen rente hoeft te betalen aan de gemeente over de hoge 
schuld die nog openstaat. 
 
Agendapunt 7. Verslag Kascommissie 

Namens de kascommissie brengt René Bos verslag uit. Tijdens de 
kascontrole zijn geen onregelmatigheden aangetroffen; op elke vraag had 
de penningmeester een goed antwoord. René complimenteert de 
penningmeester met zijn correcte, zorgvuldige en overzichtelijke wijze van 
administreren. René adviseert de leden om de jaarrekening 2019 goed te 
keuren en daarmee het bestuur en penningmeester décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. 

Om 20:53 uur verleent de ALV het bestuur en penningmeester décharge 
over het jaar 2019. De voorzitter dankt de kascommissie en de 
penningmeester. 

Agendapunt 8. Instellen kascommissie voor 2020  

In 2020 zal de kascommissie bestaan uit René Bos, Robert van Vuuren en 
Evelijn Gerstel. De ALV is hiermee akkoord, en het bestuur is hen dankbaar 
voor hun vrijwillige aanmelding. 

Agendapunt 9. WVTTK  

Het Leids Sportakkoord werd op 7 juli 2020 ondertekend door gemeente, 
bedrijven, ZVL-1886 en vele andere verenigingen. Hier liggen kansen om 
met anderen in Leiden samen te werken aan zowel breedtesport als 
topsport. 
 



 

Rob Schouten vertelt op verzoek van de voorzitter over de nieuwbouw van 
het mooie nieuwe zwembad van 35x25m bij De Vliet. Zowel clubhuis als 
ruime tribune hebben goed uitzicht op dit zwembad. In oktober 2020 moet 
het definitieve ontwerp af zijn. Dan vindt tot januari 2021 de aanbesteding 
plaats voor Plan A (zowel zwembad als ijsbaan) en Plan B (alleen een 
zwembad). In het eerste kwartaal van 2021 zal de gemeente Leiden hier 
vervolgens over vergaderen en een besluit nemen over Plan A of Plan B. 
Indien de gemeenteraad erin slaagt een besluit te nemen in maart 2021, 
kan de aannemer direct aan de slag, en dan zal het nieuwe zwembad op 
zijn vroegst in september 2022 open kunnen gaan. De politieke 
besluitvorming en constructieperiode kunnen echter helaas ook langer 
gaan duren. Nog even afwachten dus. 
 
Agendapunt 10. Rondvraag 

Erna van Belkum stelt voor dat (ouders van) nieuwe leden bij aanmelding 
direct gevraagd wordt op welke wijze ze de vereniging als vrijwilliger 
kunnen helpen, gezien onze grote vraag naar vrijwilligers. We zouden 
bijvoorbeeld het aanmeldingsformulier kunnen aanpassen? 
 

De secretaris vraagt alle aanwezigen om de datum 2 januari 2021 in de 
agenda te zetten, want dan vindt de Albert Spijker Memorial plaats, mits 
dat mogelijk zal blijken te zijn in deze bijzondere Corona tijd. 
 
Agendapunt 11. Afsluiting vergadering  

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om 21.10 uur de vergadering. 
 
  



 

Bijlage 1 – Overzicht aanwezigen 

 

Caspar Boendermaker, voorzitter 

Michel van Ruiten, penningmeester 

Lex Backer, secretaris 

Francien Bouwmeister, vz. triatlon 

Paul Chaudron, vz. wedstrijdzwemmen 

Gerard van Gent, vz. waterpolo 

Hafida Azouagh 

Erna van Belkum 

René Bos 

Heleen van Dam  

Mariëlle van Donge 

Jeroen Fakkeldij 

Evelijn Gerstel 

Werner Heijstek 

Anthony van der Holst 

Hanjo Hoogendoorn 

Bert Martijn 

Nienke Martijn 

Kees van der Moolen 

Liesbeth Ouwerkerk 

Jeroen Robbers 

Louis van Schaarenburg 

Bregje van Scholl 

Richard Terpstra 

Theo Uittenhout 

Robert van Vuuren 

Rob Schouten 

 


