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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: 15 december 2020 van 20.00 – 20.57 uur  

 

 

 

 

 

Aanwezig algemeen bestuur: 

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

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

Chaudron (vz wedstrijdzwemmen), Femke Hameetman (vz De Leidse 

Zwemschool) 

Aanwezig leden: 

Zie bijlage 1 

Afmelding leden: 

Wietse Veenstra 

 

 

 

 

Agendapunt 1. Welkom en agenda 

Caspar heette alle virtueel aanwezigen om 20.00 uur van harte welkom op 
MS Teams. In verband met de Corona pandemie kon ook deze ALV niet in 
het clubhuis plaatsvinden. De agenda werd door de ALV onveranderd 
vastgesteld. 
 

Agendapunt 2. Mededelingen 

Het bestuur had geen mededelingen. 
 

Agendapunt 3. Vaststellen notulen ALV 28 september 2020 

De notulen van de vorige ALV werd door de ALV goedgekeurd, met één 
aanpassing; Paul Chaudron was tijdens de vorige ALV niet aanwezig. 
 
Agendapunt 4. Begroting 2021 

Michel geeft een korte toelichting op de begroting van 2021. Enigszins 
conservatief ingeschat (i.v.m. onzekerheid omtrent Corona, en het risico 
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van geleidelijk teruglopend ledenaantal) wordt toch nog een kleine winst 
verwacht in 2021. 
Jeroen Fakkeldij merkt op dat het triatlon ledenaantal juist groeit, met 
diverse potentiële nieuwe leden op een wachtlijst i.v.m. een tekort aan 
badwater. De penningmeester antwoordt dat een realistisch triatlon 
ledenaantal is aangenomen in de begroting, enigszins aan de conservatieve 
kant. Jeroen Robbers vraagt of de triatlon afdeling een ledenstop heeft. 
Francien antwoordt dat dat niet het geval is, maar dat badwater wel een 
uitdaging vormt. 
 
De ALV keurt de 2021 begroting zonder aanpassingen goed. De voorzitter 
dankt de penningmeester voor de gedegen voorbereiding. 
 
Agendapunt 5. Contributie voorstel 2021 

Michel geeft een korte toelichting op het contributievoorstel. Corona heeft 
veel flexibiliteit gevraagd van de leden van ZVL-1886. Het bestuur is trots 
dat zo veel leden trouw zijn gebleven ondanks het tot twee keer toe 
tijdelijk sluiten van alle zwembaden in Nederland, de beperkingen tijdens 
de trainingen, en het annuleren van diverse competities en wedstrijden. 
 
Binnen de 2021 begroting is het verantwoord om de contributie voor 2021 
gelijk te houden. Wel zal de KNZB bondsbijdrage zoals gebruikelijk 1-op-1 
worden doorberekend aan de leden. 
 
Er waren geen vragen over de toelichting door de penningmeester, noch 
over de ALV bijlagen. De ALV keurt het contributie voorstel goed. 
 
Om eventuele misverstanden te voorkomen: 

• Voor de maand december 2020 heeft het bestuur besloten geen 
contributie te innen in verband met de tweede corona lock down. We 
hopen dat onze leden dit gebaar zullen waarderen. 

• Het innen van de contributie op kwartaalbasis, zoals beschreven in de 
ALV bijlage, scheelt de penningmeester veel werk. Per abuis is dit bij de 
toelichting niet expliciet ter sprake gekomen tijdens de ALV. 
Aanwezigen bij de ALV kunnen eventueel alsnog bezwaar maken bij 
Caspar Boendermaker, uiterlijk tot 31 december 2020. Indien iemand 
bezwaar maakt, gaan we voorlopig door met maandelijkse inning van 
contributie, totdat we hetzelfde besluit nogmaals zullen agenderen in 
de volgende ALV. Indien geen bezwaar wordt gemaakt, dan heeft de 
ALV het innen van contributie op kwartaalbasis goedgekeurd, en zal dit 
ingaan per 1 januari 2021. Elke kwartaal-contributie zal in de eerste 
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maand van dat kwartaal worden geïnd, dus in januari, april, juli en 
oktober. 

 
Agendapunt 6. Bestuur mutaties 

Femke Hameetman heeft veel zin om aan de slag te gaan als voorzitter van 

De Leidse Zwemschool van ZVL-1886, voormalig bekend als onze discipline 

elementair zwemmen. Als veertiger is ze een echt kind van de vereniging. 

Als meisje kreeg ze zelf zwemles van Lien Sierag, en is daarna gaan 

waterpoloën. Momenteel spelen haar kinderen Roos en Mats waterpolo. 

Ze wil graag een bijdrage leveren aan de club, en wil helpen om zoveel 

mogelijk Leidse kinderen te leren zwemmen en in beweging te krijgen. Als 

voorzitter van De Leidse Zwemschool zal Femke ook toetreden tot het 

bestuur van ZVL-1886. De ALV keurt haar benoeming goed. 

 

Femke vervangt Jan Willem Fakkel die in de vorige ALV bedankt is voor al 

zijn goede werk voor het leszwemmen. 

 

Francien Bouwmeister kondigt aan terug te treden als voorzitter van de 

triatlon. Vier enthousiaste vrijwilligers staan klaar om het bestuur van de 

triatlon discipline over te nemen; Arno van Dijk, Laura Kuiper, Sjoerd van 

der Luit en Rutger Bults. Één van hen zal Francien opvolgen, en dit zal in de 

volgende ALV aan de leden worden voorgesteld. 

 

Paul Chaudron treedt terug als voorzitter van de discipline 

wedstrijdzwemmen, na meer dan 40 (!) jaar actief te zijn geweest. Hij gaat 

wel door als scheidsrechter/wedstrijd-official, maar wil nu stoppen als 

voorzitter. Hij is in gesprek met een beoogd kandidaat om hem op te 

volgen. Deze zal in de volgende ALV aan de leden worden voorgesteld. 

 

Tot slot geeft ook onze penningmeester Michel van Ruiten aan te gaan 

stoppen met zijn bestuursfunctie in 2021. Zijn rol zal worden gesplitst in 

twee rollen: (i) penningmeester en (ii) coördinator van badwater, 

huurhuizen en andere niet-financiële zaken. Kandidaten voor beide rollen 

zijn nog niet geïdentificeerd. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 

Caspar, Michel of Lex. De nieuwe penningmeester zal te zijner tijd in een 

volgende ALV aan de leden worden voorgesteld. 
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Agendapunt 7. Toelichting actualiteiten 

De Corona maatregelen blijven een grote impact hebben op de 

Nederlandse zwemsport inclusief ZVL-1886. Wel is het fijn dat vaccinaties 

naar verwachting in 2021 zullen kunnen beginnen – dat geeft de zwemmer 

hoop!  

 

De jaarlijkse Albert Spijker Memorial kan dit jaar helaas niet plaatsvinden in 

de kerstvakantie in verband met Corona. Alternatieven zullen worden 

uitgedacht zoals een zomer ASM in het gerenoveerde De Vliet, indien 

Coronamaatregelen het toestaan uiteraard. Andere opties zijn ook nog 

mogelijk. 

Caspar bedankt de leden voor hun flexibiliteit. Zo konden 11 kinderen van 
De Leidse Zwemschool van ZVL-1886 met succes versneld afzwemmen op 
de dag voordat de lock down begon doordat de waterpolo afdeling twee 
banen beschikbaar had gemaakt.  

Op verzoek van Caspar geeft Rob Schouten een toelichting over de plannen 
van het nieuwe zwembad. De aanbesteding door de gemeente is in volle 
gang. Aanvankelijk werden de biedingen in december 2020 verwacht, maar 
dit is op verzoek van de aannemers verlengd tot januari 2021. De 
gemeenteraad van Leiden gaat dan rond maart/april een keuze maken, en 
dan zal het zwembad rond eind 2022 of begin 2023 in gebruik worden 
genomen. Dit is wat later dan september 2022 zoals eerder was 
aangegeven, maar het belangrijkste is dat ons nieuwe zwembad er straks 
eindelijk echt komt, en niet de precieze maand. 

Rob is momenteel hard bezig met het gedetailleerde programma van eisen, 
waaronder waterpolo-netten, tv schermen voor reclame-uitingen, 
vergaderruimtes, horeca gedeelte, voorwaarden/uren nieuwe bad, etc. 

Marcel van der Horst vraagt of ons clubhuis een of twee bars zal hebben. 
Rob antwoordt dat het nieuwe zwembad en clubhuis erg mooi wordt, met 
uitzicht vanuit horeca/clubhuis op het zwembad, en mogelijkheid van een 
VIP ruimte bovenaan de tribune. In het clubhuis hebben we een bar, een 
keuken en hoewel geen volwaardige tweede bar, wel een tweede tappunt. 

Jeroen Fakkeldij vraagt of het nieuwe zwembad de mogelijkheid biedt voor 
opslag van triatlon-materialen. Deze opslagruimte wordt nu door de 
triatlon elders in Leiden gehuurd. Rob was hiervan niet op de hoogte. 
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Jeroen zal de afmetingen en details van de gewenste opslagruimte na de 
ALV naar Rob Schouten sturen. Misschien zijn er nog mogelijkheden, met 
name als een gecombineerde zwembad-ijshal wordt gebouwd. 

Caspar Boendermaker brengt ook live streaming ter sprake. Rob vraagt 
Caspar om de precieze eisen, en wellicht kan het IT bedrijf contact 
opnemen om informatie uit de eerste lijn te ontvangen. Input naar Rob 
graag voor 14 januari want dan vinden vervolg gesprekken plaats met de 
werkgroep. 

Agendapunt 8. WVTTK 

N.v.t. 

Agendapunt 9. Rondvraag 

Marcel van der Horst verbaast zich over stijgende bondskosten. Is de KNZB 
bereid om kortingen te geven? Gerard antwoordt dat we hier tijdens de 
eerste lock down met KNZB over hebben gesproken. We kregen toen nul 
op rekest. Het bestuur gaat dit nogmaals proberen, liefst samen met 
enkele andere grote verenigingen. Gaat om veel geld, basisgeld en 
wedstrijdkosten. Reduceren van bondskosten zal nog een hele kluif 
worden. Dit punt krijgt bijval vanuit de ALV. Met name wedstrijdkosten zijn 
niet te verantwoorden. Risico bestaat dat dit ons leden gaat kosten.  
 
Ena Smeele had aanvankelijk problemen met inbellen op MS teams. Dit 
kwam doordat het bestuur in haar e-mailadres helaas een typefout had 
gemaakt in de e-mail met inbelgegevens. Excuses daarvoor. Ena vraagt of 
de notulen s.v.p. snel kunnen worden gedeeld, zodat ze kan nalezen wat 
besproken is. Verder stelt Ena een vraag over De Leidse Zwemschool van 
ZVL-1886. De naam lijkt op die van de reddingsbrigade, en vraagt of het 
bestuur voornemens is om met de reddingsbrigade samen te werken op 
het gebied van leszwemmen. Het bestuur antwoord dat er geen plannen 
voor dergelijke samenwerking zijn. De Leidse Zwemschool is van ZVL-1886, 
en de nieuwe naam is gekozen op basis van het rapport van Tjeerd 
Scheffer, dat op verzoek van het bestuur is opgesteld. 
 
Jeroen Robbers heeft een vraag over de geplande bidons voor de leden. 
Worden deze geleverd door Waterskin (kledingleverancier van de 
vereniging) of door andere leverancier? Het bestuur zal dit bespreken en 
het aan Jeroen laten weten. 
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Erna van Belkum-Maasdijk stelt een vraag over de Eredivisie, en de 
inschrijfkosten van teams. De KNZB wil deze inschrijfkosten gaan innen, en 
pas na afloop bekijken wat wel en niet is uitgegeven. Er bestaat hier 
weerstand tegen. Verder bekritiseert Erna dat ook onze vrijwillige 
kaderleden een bondsbijdrage moeten betalen. Het is al zo lastig om 
vrijwilligers te vinden. Ze vraagt om óók dit punt mee te nemen in ons 
gesprek met de KNZB. Michel verduidelijkt dat waterpolo een vast bedrag 
per team aan de KNZB moet betalen, terwijl wedstrijdzwemmen per 
activiteit betaalt. Tot dusverre maakte dit niet veel uit want waterpolo-
wedstrijden werden zelden of nooit afgelast, maar Corona maakt het 
noodzakelijk om hier toch nog eens goed naar te kijken en met KNZB te 
bespreken. 
 
Erna van Belkum-Maasdijk vraag ook of het bestuur al iets heeft gedaan 
met het aanmeldingsformulier van nieuwe leden. Hierbij is het goed om 
aan nieuwe leden of hun ouders te vragen welke vrijwilligerstaken zij op 
zich willen nemen. Het bestuur is hier nog niet aan toegekomen en zal hier 
hogere prioriteit aan geven. 
 
Jeroen Fakkeldij vraagt of het bestuur na 1.5 jaar ervaring met Waterskin al 
een evaluatie heeft gehad omtrent wederzijdse ervaringen. Bregje en Lex 
antwoordden dat die evaluatie inderdaad heeft plaatsgevonden. Er zijn 
veel dingen goed gegaan maar beide partijen suggereerden ook 
wederzijdse verbeterpunten. 
 
Agendapunt 10. Afsluiting vergadering 

Om 20.57 uur sloot Caspar de vergadering. Later in januari hopen we 
allemaal weer te kunnen zwemmen. Het bestuur wenst de ALV een 
gezonde en gezellige afsluiting van het jaar, en verder nog een prettige 
avond. 
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Bijlage 1 – Overzicht aanwezigen 

 

Bestuur 

1. Caspar Boendermaker, voorzitter 

2. Michel van Ruiten, penningmeester 

3. Lex Backer, secretaris 

4. Femke Hameetman, vz De Leidse Zwemschool 

5. Francien Bouwmeister, vz triatlon 

6. Paul Chaudron, vz wedstrijdzwemmen 

7. Gerard van Gent, vz waterpolo 

 

Leden 

8. Erna van Belkum-Maasdijk 

9. Arno van Dijk 

10. Jeroen Fakkeldij 

11. Onno Groeneburg 

12. Marcel van der Holst 

13. Cas Krol 

14. Laura Kuiper 

15. Bert Martijn 

16. Nienke Martijn 

17. Kees van der Moolen 

18. Martin van Osch 

19. Mariet Ouwehand 

20. Lucien van der Plaats 

21. Arjan Pont 

22. Jeroen Robbers 

23. Bregje van Schöll 

24. Rob Schouten 

25. Ena Smeele 

26. Jacob Spijker 

27. Richard Terpstra 

28. Robert van Vuuren 

29. Martijn ??? 

 

Afmelding ontvangen van: 
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30. Wietse Veenstra 

 

 
 


