Betreft: Notulen Algemene Ledenvergadering ZVL-1886 Center
Datum: 20 april 2021 van 20.00 – 21.41 uur

Aanwezig algemeen bestuur:
Caspar Boendermaker (vz), Michel van Ruiten (pm), Lex Backer (secr), Gerard van
Gent (vz waterpolo), Sjoerd v/d Luijt (vz triatlon), Paul Chaudron (vz
wedstrijdzwemmen), Femke Hameetman (vz De Leidse Zwemles)
Aanwezig leden:
Zie bijlage 1
Afmelding leden:
Mariët Ouwekerk

Agendapunt 1. Welkom en agenda

Caspar heette alle virtuele aanwezigen om 20.00 van harte welkom op MS
Teams. In verband met de Coronapandemie 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 15 december 2020

De notulen van de vorige ALV werden door de ALV om 20.05 uur zonder
enige aanpassingen goedgekeurd.
Agendapunt 4. Toelichting jaarverslag 2020 ZVL-1886 Center

Caspar benoemt het jaarverslag in hoofdlijnen. Spieren voor Spieren, Veilig
Sportklimaat, Corona, Top Waterpolo Leiden, Bestuurswisselingen.

Website: www.zvl-1886.nl
E-mail: bestuur@zvl-1886.nl
NL 14 RABO 0146 4432 25
IBAN:
KvK nr.: 71828478

Gerard geeft overzicht van de discipline waterpolo. Het is door Corona een
lastig seizoen geweest, maar waar mogelijk hebben diverse teams nog wel
enige tijd in het bad kunnen doorbrengen. Enkele waterpololeden hebben
hun lidmaatschap opgezegd.
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Sjoerd geeft overzicht van de discipline triathlon. De activiteitencommissie
is erg creatief geweest om ondanks Corona toch enkele geslaagde
activiteiten te organiseren. Het triathlon ledenaantal groeit gestaag door.
In januari 2021 is er een bestuurswisseling geweest van de triathlon
commissie, die ambities heeft om aan meer divisiewedstrijden deel te
nemen.
Reinoud geeft een overzicht van de discipline wedstrijdzwemmen. Drie
coördinatoren zijn aangesteld. Helaas is zijn het NK en EJK in 2020 afgelast
i.v.m. Corona. Maar een mooie onderlinge wedstrijd kon wel doorgaan
gelukkig. De minioren jaargangwedstrijden waren een groot succes. Hij
bedankte de vele vrijwilligers van onder meer het G-zwemmen.
Femke geeft overzicht van de discipline leszwemmen. Femke is in
december aangetreden. Onze leszwemafdeling is de grootste van
Nederland, met 820 kinderen, 29 leszwemuren en 80 vrijwilligers. Op basis
van het rapport van Tjeerd Scheffer wil het bestuur “De Leidse
Zwemschool”1 van ZVL-1886 Center oprichten. Femke wacht nog met de
lancering hiervan totdat het juiste persmoment zich aandient, wellicht
nadat de Corona maatregelen zijn uitgefaseerd.
Agendapunt 5. Toelichting Jaarrekening 2020 ZVL-1886 Tetteroo door
Penningmeester

Michel licht de Jaarrekening 2020 toe. Het is door Corona een bijzonder
jaar geweest. Het zwembad ging dicht. Rekeningen kwamen nog steeds
binnen, onder meer van de gemeente. Het beleid van de gemeente over de
kosten van het badwater was niet altijd even duidelijk, omdat dit mede
afhing van landelijke regelingen. Diverse subsidieaanvragen en
compensatieaanvragen lopen nog. In verband met onzekerheid van Corona
kosten en subsidie inkomsten hebben we een voorziening van euro 17k
opgenomen op de balans. Bestuur heeft besloten om de contributie van de
leden gedeeltelijk te blijven innen, dus sommige maanden wel, en andere
maanden tijdelijk niet. We zijn de leden dankbaar dat ze bereid zijn
geweest om hun contributie gedeeltelijk te blijven betalen ondanks dat de
zwembaden niet open waren. In de zomer gaan we proberen de schade in
te halen in buitenbad De Vliet. Financieel is 2020 afgesloten met een
positief resultaat van ongeveer euro 30k, waarbij elke discipline zwarte
cijfers heeft geschreven. Met name De Leidse Zwemles is een prima bron
van inkomsten, waardoor de vereniging het eigen vermogen kon
1

Deze naam is later in 2021 veranderd in “De Leidse Zwemles” van ZVL-1886 Center, om
misverstanden te voorkomen met Zwemschool Leiden van de Leidse Reddingsbrigade.
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versterken. Rond eind 2020 verwachten we dat de vereniging voor het
eerst sinds de fusie weer kan beschikken over een positief eigen vermogen,
rekening houdend met de nog openstaande schuld aan de gemeente.
Marcel van der Holst merkte op dat de winstmarge van de vereniging
minder dan 10% bedraagt en dat we dus nog steeds risico lopen in geval
van onvoorziene uitgaven.
Agendapunt 6. Verslag kascommissie

Robert van Vuuren licht namens de kascommissie (Robert van Vuuren,
Evelijn Gerstel, René Bos) toe dat de Jaarrekening is doorgesproken met
penningmeester Michel van Ruiten, inclusief enkele steekproef controles
van documenten. Het blijkt dat Michel een betrouwbare administratie
bijhoudt, grote complimenten daarvoor. Het advies van de kascommissie is
daarom om het bestuur decharge te verlenen voor de Jaarrekening 2020.
Met het oog op de toekomst ziet de kascommissie nog wel enkele
verbeterpunten:
1. Pas het vier-ogen principe toe bij het doen van betalingen boven een
bepaald bedrag. Laat deze door een tweede persoon accorderen.
2. Stel enkele gedragsregels op, waaronder een procuratieregeling
(=delegatie van bevoegdheden) aan de disciplines.
3. Waarom zoveel bankrekeningen?
4. Breng alle contracten overzichtelijk samen in een digitale plek.
5. Neem de tijd voor de overdracht van de huidige aan een nieuwe
penningmeester. Zorg voor een goede overdracht.
Caspar dankt de kascommissie voor hun inzet en aanbevelingen, die het
bestuur zeker op zal volgen.
Agendapunt 7. Vaststellen Jaarrekening

Om 20.42 verleent de ALV decharge aan het bestuur voor de Jaarrekening
2020.
Agendapunt 8. Benoemen Kascommissie voor 2021

De huidige kascommissie kascommissie (Robert van Vuuren, Evelijn
Gerstel, René Bos) wordt herbenoemd voor de controle over 2021.
Agendapunt 9. Contributievoorstel
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De penningmeester is veel tijd kwijt met de inning van contributie via
incasso’s. Sommige leden zeggen ook gaande het seizoen op, terwijl de
vereniging voor hen vaste jaarkosten maakt. 95-98% van de leden betaalt
netjes via incasso; 2-5% niet. Het kost veel tijd om hier achteraan te gaan.
Op dit moment wordt contributie iedere maand achteraf geïnd via incasso.
In de toekomst stelt het bestuur voor om contributie ieder kwartaal vooraf
te innen via machtiging. Een optie zou zijn om deze kwartaal contributie te
innen na ontvangst door ouders van de kinderbijslag.
Martijn Laurense stelt voor dat de penningmeester de incasso uit handen
kan geven aan een externe partij. Dan kost het hem minder tijd.
Esther van der Ham vindt het innen van de contributie per kwartaal nu niet
passend. Evelijn Gerstel is dit met Esther eens. De contributie per kwartaal
is voor mensen lastig op te brengen in Corona tijd. Door Corona is nu niet
een handig moment om deze verandering door te voeren. Het is beter om
dit in een volgende ALV te doen, en de verandering vervolgens op een
latere datum in te laten gaan, zodat mensen het van tevoren weten.
Na deze discussie trekt het bestuur dit contributie voorstel in om het uit te
stellen tot een volgende ALV.
Agendapunt 10. Bestuur mutaties

Michel van Ruiten heeft aangegeven om te gaan stoppen na ruim 6 jaar als
penningmeester. Caspar en de ALV bedanken Michel voor zijn enorme
bijdrage aan de vereniging, voor en na de fusie, altijd meedenkend en
openstaand voor suggesties. Mede dankzij Michel is de vereniging weer op
weg naar financiële gezondheid. Erna van Belkum-Maasdijk stelt voor om
Michel te benoemen als Lid van Verdienste. Het bestuur was dit vooraf ook
al van plan en draagt Michel voor als Lid van Verdienste. De ALV gaat
hiermee unaniem akkoord.
Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe penningmeester, en zal de rol
wellicht in tweeën splitsen en meer delegeren aan elk van de vier
disciplines, in overeenstemming met de aanbeveling van de kascommissie.
Het blijkt niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties
die tijd en inspanning vergen.
Sjoerd van der Luijt zal de voorzittersrol van de triatlon voor zijn rekening
nemen, hierbij geassisteerd door Arno van Dijk. De ALV benoemt Sjoerd als
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voorzitter van de discipline triatlon en als lid van het bestuur van ZVL-1886
Center.

Agendapunt 11. Stand van zaken nieuwe zwembad

Het nieuwe zwembad De Vliet gaat er komen. Volgende de officiële
plannen rond eind 2022, maar de ervaring leert dat vertragingen vaak
voorkomen, dus het is vooralsnog beter om aan te nemen dat ZVL-1886
Center pas na de zomer van 2023 in het nieuwe zwembad de Vliet zal
kunnen zwemmen, dus vanaf het seizoen 2023-2024. In het nieuwe
zwembad komt een erg mooie verenigingsruimte met uitzicht op het
zwembad en de ijshal. Deze verenigingsruimte is niet exclusief beschikbaar
voor ZVL-1886 Center, maar we hebben wel prioriteit op het gebruik ervan
op clubavonden etc. Het bestuur zal hier afspraken over maken met de
pachter en de gemeente, bouwend op het goede voorbereidende werk van
Rob Schouten en andere voormalige voorzitters.
Jeroen Fakkeldij vraagt of er momenteel plannen zijn voor een
hardloopbaan of wielerbaan rondom de nieuwe ijsbaan/zwembad
combinatie De Vliet. Dat is niet het geval.
Agendapunt 12. WVTTK

Buitenbad de Vliet gaat naar alle waarschijnlijkheid na de meivakantie
open. Dit moet nog worden goedgekeurd door de gemeente. De Vliet biedt
dan ruimte aan 48-72 zwemmers.
Erna van Belkum-Maasdijk luidt de noodklok over bezuinigingen van de
KNZB waardoor we nog meer afhankelijk worden van vrijwilligers die toch
al zo lastig te vinden zijn. Zo heeft de KNZB geen competitieleider meer
voor de eredivisie, en moet deze competitie door drie vrijwilligers worden
georganiseerd. Dit is niet houdbaar.
Jeroen Fakkeldij kondigt aan dat op 22 augustus de Leiderdorp triatlon zal
plaatsvinden. Deze triatlon zal ook dienstdoen als Nederlands
Kampioenschap. Dat is mooi nieuws.
Mariska Gach kondigt aan dat de swim-in van 2021 niet door kan gaan
i.v.m. Corona. De Gemeente Leiden geeft geen vergunning af. Wel zal
bestudeerd worden of de swim-in van 2021 georganiseerd kan worden in
buitenbad de Vliet.
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Caspar noemt dat ZVL-1886 Center een samenwerkingsverband aangaat
met studenten vereniging Aquamania.
Agendapunt 13. Afsluiting vergadering

Om 21.41 sluit Caspar de vergadering.
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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. Sjoerd van der Luijt, vz. triatlon
6. Paul Chaudron, vz. wedstrijdzwemmen
7. Gerard van Gent, vz. waterpolo
Leden
8. Erna van Belkum-Maasdijk
9. René Bos
10. Rutger Bults
11. Arno van Dijk
12. Jeroen Fakkeldij
13. Mariska Gach
14. Evelijn Gerstel
15. Lonneke Graansma
16. Esther van der Ham
17. Marcel van der Holst
18. Loek van Kampen
19. Cas Krol
20. Martijn Laurense
21. Arjan Pont
22. Onno Regensburg
23. Bregje van Schöll
24. Richard Terpstra
25. Robert van Vuuren
26. Reinoud Stoel
Wel aangemeld voor ALV maar niet zeker of ze ook hebben ingebeld:
27. Dietske Bloem van Overveld
28. Wim Bergman
29. Edwin Bons
30. Heleen van Dam
31. Bert Martijn
32. Nienke Martijn
33. Kees van der Molen
34. Jacques Plouvier
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35. Gloria Ramirez
36. Rob Schouten
37. Emiel Volker
Afmelding ontvangen van:
38. Mariët Ouwekerk
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