
 

 

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 Center 

Datum: 30 november 2021 van 20.00 – 21.22 uur 

 

 

 

 

Aanwezig algemeen bestuur: 

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

Gent (vz waterpolo), Paul Chaudron (vz wedstrijdzwemmen), Femke Hameetman (vz 

De Leidse Zwemles) 

Aanwezig leden: 

Zie bijlage 1 

Afmelding: 

Sjoerd van der Luijt (vz triathlon) 

 

 

 

 

Agendapunt 1. Welkom en vaststellen agenda 

Caspar heet alle virtuele aanwezigen om 20.00 uur van harte welkom op MS 
Teams. In verband met de Corona-pandemie kon ook deze ALV niet in ons 
clubhuis plaatsvinden. De ALV stelt de agenda (zie bijlage 2) onveranderd vast. 
 

Agendapunt 2. Mededelingen 

Het bestuur heeft een heuglijke mededeling dat Tilly Schrama is benoemd als Lid 
van Verdienste van ZVL-1886 Center, voor alles wat ze deed en doet voor de 
vereniging, en met name het leszwemmen. Haar tomeloze inzet als vrijwilliger 
voor het leszwemmen wordt enorm gewaardeerd door leden en bestuur van onze 
vereniging, en natuurlijk ook door alle kinderen die mede dankzij Tilly goed 
hebben kunnen leren zwemmen. Hartelijk dank Tilly, en van harte gefeliciteerd! 
 

Agendapunt 3. Vaststellen notulen ALV 20 april 2021 

De notulen van de vorige ALV werden door de ALV om 20.08 uur zonder enige 
aanpassingen goedgekeurd. 
 
Agendapunt 4. Begroting 2020 – toelichting door de Penningmeester 

Michel geeft een toelichting op de begroting. Financieel begroten tijdens een 
Coronapandemie en de daarbij behorende onzekerheden is best lastig. De ALV 
toont hiervoor begrip. In 2020 en 2021 is er – als gevolg van de corona 
maatregelen – veel flexibiliteit gevraagd van de leden van ZVL-1886. Het bestuur 
is er blij mee en trots op dat zo veel leden de vereniging trouw zijn gebleven 
ondanks het tijdelijk sluiten van alle zwembaden in Nederland, de beperkingen 
tijdens de trainingen en het annuleren van competities en wedstrijden. De 



 

Pagina | 2 

financiën van de vereniging staan er gelukkig nog goed voor. Mede dankzij het 
leszwemmen, de steun van alle leden, subsidies vanuit de Rijksoverheid en 
soepelheid vanuit de gemeente Leiden, is het Michel toch gelukt om een solide 
begroting samen te stellen. 
 
Jeroen Robbers stelt een vraag over de kantines. Corona zorgt voor een lage 
bezettingsgraad. Hierdoor zijn opbrengsten en inkomsten recentelijk ruwweg aan 
elkaar gelijk. 
 
Jeroen Fakkeldij geeft aan dat toegang tot badwater lastig blijft voor de triathlon 
afdeling. Van de door Paul Chaudron (badwater coördinator) gezochte 
oplossingen in zwembaden van buurgemeenten lijkt alleen Het Wedde in 
Voorschoten mogelijkheden te bieden. De tijdstippen van badwater in andere 
gemeenten blijken lastig te zijn. 
 
Om 20.23 uur keurt de ALV de begroting goed, met dank aan al het goede werk 
van Michel. 
 
Agendapunt 5. Contributievoorstel 2022 

Michel geeft een toelichting op het contributievoorstel 2022. 
 
Tijdens een constructieve discussie benadrukken Heleen van Dam, Evelijn Gerstel, 
Mariet Geelen-Ouwekerk, Mariel Droogh, Gerard van Gent en Erna van Belkum-
Maasdijk: (i) het belang van goede communicatie, niet alleen voor (de ouders van) 
bestaande leden maar ook voor nieuwe leden, bijvoorbeeld via inschrijfformulier; 
en (ii) de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor leden die een 
gegronde reden hebben om maandelijks te willen betalen. 
 
Na deze discussie besluit de ALV – op voorstel van het bestuur – de contributie in 
2022 te handhaven op het huidige niveau, ondanks dat de kosten van o.a. het 
badwater stijgen. Ook is besloten de contributie voortaan op kwartaalbasis te 
innen. Dit sluit beter aan bij de opzegtermijn en neemt de verwarring weg bij het 
afmelden. Administratief scheelt het ook veel werk voor de ledenadministratie en 
penningmeester. 
 
Voor alle leden geldt dat vanaf 2022 de contributie aan het einde van de eerste 
maand van het kwartaal, via een automatische incasso, wordt geïnd. Tenzij je als 
lid een gegronde reden hebt om hiervan af te wijken, want dan is betalen per 
maand ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester van onze 
vereniging (financien@zvl-1886.nl). 

mailto:financien@zvl-1886.nl
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In de eerste helft van 2022 zullen we daar nog niet direct mee beginnen maar een 
geleidelijke overgang mogelijk maken: 

• Inning 1e kwartaal – eind februari 2022 
• Inning 2e kwartaal – eind mei 2022 
• Inning 3e kwartaal – eind juli 2022 
• Inning 4e kwartaal – eind oktober 2022 

 
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met de penningmeester in overleg te 
treden als er bijzondere omstandigheden zijn. 
 
Agendapunt 6. Bestuur Mutaties 

Het bestuur stelt voor om Michel van Ruiten opnieuw te benoemen tot 
penningmeester. De ALV is dankbaar dat Michel bereid is om door te gaan als 
penningmeester van ZVL-1886 Center en keurt zijn benoeming om 20.56 uur 
goed. 
 

Agendapunt 7. Nieuwe Naamsponsor ZVL-1886 Center 

Het bestuur deelt de ALV mee dat Center zich de komende vijf jaar als 
naamsponsor zal verbinden aan ZVL-1886. 
Center is het pakketbezorging 
bedrijf van Marco Spee en Robert 
van Berkel. Het bestuur is Center 
dankbaar dat het zich voor vijf jaar 
heeft verbonden aan 
Topwaterpolo Leiden en als 
naamsponsor van onze 
zwemvereniging. Center ademt 
waterpolo en de zwemsport: de 
naam “center” betekent letterlijk 
“midvoor”; de zeven oranje banen 
van het Center logo staan symbool voor de zeven spelers; de punten tussen 
parcels, e-commerce en services zijn – als je inzoomt –waterpolo ballen; en 
diverse leden van onze vereniging verdienen hun salaris of zakgeld bij Center. Met 
Center, Topwaterpolo Leiden en het nieuwe zwembad dat onder constructie is, 
wordt de basis gelegd van de verdere professionalisering van onze eredivisie 
selecties. 
 
Agendapunt 8. Toelichting actualiteiten 

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste leden die zich als vrijwilliger willen 
inzetten voor de Waterkeet barcommissie. 
De jaarlijks Albert Spijker memorial, die normaal gesproken tussen kerst en Oud & 
Nieuw plaatsvindt, moet in verband met Corona helaas worden verplaatst naar 
het voorjaar in buitenbad De Vliet. 
De KNZB gaat reorganiseren rond begin 2022. 
 

https://www.center.ooo/
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Agendapunt 9. WVTTK 

Jeroen Fakkeldij vertelt met gepaste trots dat de Triathlon Leiderdorp in 2022 
tevens een eredivisiewedstrijd zal zijn. Meer informatie via Triathlon Leiderdorp. 
Zet de datum alvast in je agenda: 21 augustus 2022. 

 
Agendapunt 10. Rondvraag 

Evelijn Gerstel benadrukt dat we met name bij aanvang van trainingen na Corona-
pauzes stil moeten staan bij preventie van blessures. Dus niet meteen volle bak 
gaan trainen! Er wordt geopperd dat onze fysiotherapie sponsor Visser hierin 
wellicht met ons kan meedenken? 
 
Erna van Belkum-Maasdijk vertelt dat sportkeuringen weer mogelijk zijn in Alrijne 
ziekenhuis Leiderdorp. 
 
Jacob Spijker stelt een vraag over het parkeerbeleid in en om zwembad de Zijl. Er 
staan veel busjes en andere auto’s permanent geparkeerd op het parkeerterrein, 
ook in het weekend. Hierdoor is er met name bij eredivisie waterpolowedstrijden 
een gebrek aan parkeerplaatsen. Het is begrijpelijk dat dit als heel hinderlijk 
wordt ervaren. 
 
Update na de ALV: dit is besproken met Toon Keijzer 
van gemeente Leiden. Hij heeft foto’s gemaakt van de 
bedoelde auto’s en aanhangers. Via gemeente Leiden 
is contact opgenomen met de eigenaars en hen is 
gevraagd om hun voertuigen zsm weg te halen. Maar 
Toon kan dit niet alleen oplossing. Hij vraagt onze 
leden om hulp met het volgende: maak foto’s van 
bedoelde auto’s, en gebruik allemaal de 
MijnGemeente-app om melding te blijven doen bij 
gemeente Leiden. Alleen als regelmatig melding wordt gedaan, zal het bij de 
gemeente de noodzakelijke prioriteit krijgen. Het lastige is dat Toon - net als wij - 
onbetaald parkeren bij De Zijl wil behouden, hoewel elders in de wijk betaald 
parkeren is ingevoerd. Wellicht kunnen we de gemeente via de MijnGemeente app 
vragen om een “blauwe parkeerzone” in te voeren: Drie uur gratis parkeren, 
daarna betaald parkeren. Dit kan met parkeerschijf en parkeer-app. 
 
 
Agendapunt 11. Afsluiting vergadering 

Om 21.22 uur sluit Caspar de vergadering. 
  

https://www.triathlonleiderdorp.nl/
https://visserfysio.nl/
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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 Zwemles 
5. Sjoerd van der Luijt, vz. triatlon 
6. Paul Chaudron, vz. wedstrijdzwemmen 
7. Gerard van Gent, vz. waterpolo 
 
Projectbureau 
8. Bregje van Schöll 
9. Richard Terpstra 
 
Leden 
10. Erna van Belkum-Maasdijk 
11. Douce van Beukering 
12. Heleen van Dam 
13. Mariel Droogh 
14. Jeroen Fakkeldij 
15. Mariet Geelen-Ouwekerk 
16. Evelijn Gerstel 
17. Werner Heijstek 
18. Marcel van der Holst 
19. Loek van Kampen 
20. Laura Kuiper 
21. Bert Martijn. 
22. Nienke Martijn 
23. Arjan Pont 
24. Jeroen Robbers 
25. Jacob Spijker 
26. Robert van Vuuren 
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Bijlage 2 – Agenda 
 
Agenda ALV 2021 ZVL-1886  
 
Datum:   dinsdag 30 november 2021 
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats:  Waterkeet & online via MS Teams (opgeven via bestuur@zvl-1886.nl) 
 

1. Welkom en vaststellen agenda 
2. Mededelingen  
3. Notulen ALV dd 20-04-2021 
4. Begroting 2022 – toelichting door de penningmeester 

Conceptbegroting is op te vragen bij financien@zvl-1886.nl 
5. Contributievoorstel 2022 

- Voorstel 1 - Hoogte contributie blijft gelijk 
- Voorstel 2 – Inning contributie per kwartaal en vooraf 

Zie contributievoorstel ZVL-1886 voor 2022. 
6. Bestuur mutaties: 

o Vacature penningmeester 
Kandidaat = Michel van Ruiten – periode 2 jaar 

o Voorzitter aftredend en opnieuw beschikbaar = Caspar Boendermaker – 
periode 2 of 3 jaar 

o Vacature – Voorzitter discipline Zwemmen  
Geen kandidaat beschikbaar 

Bijgevoegd – ter info - is overzicht van de zittingstermijnen van het huidige 
bestuur 

7. Nieuwe naamsponsor = ZVL-1886 Center 
8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur 
9. Wat Verder Ter Tafel Komt 
10. Rondvraag 
11. Afsluiting vergadering (21.00 uur) 

 

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Aanvraag%20link%20MS%20Teams%20voor%20ALV%20ZVL-1886%20op%2030%20november%202021
mailto:financien@zvl-1886.nl?subject=Aanvraag%20financiële%20gegevens%20ALV%2030%20nov%202021

