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1. Opening. 

De voorzitter, Han de Rooij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Tevens wordt er 
melding gedaan dat er iemand van de Stentor aanwezig is. 
 
Alle aanwezigen hebben de presentielijst ingevuld; er zijn 58 leden aanwezig. Aanwezig namens het 
bestuur Han de Rooij, Gerjan Wezenberg, Gerard Welten, Mike Bennink, Mieke Deuten, Peter 
Harsevoord en Henrietta Schutte. 
 
Iedereen is akkoord met de voorgestelde agendapunten en wordt de agenda aldus vastgesteld. 
 

2. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn drie mails binnengekomen van leden die verhindert zijn. A.vd Kerke, R. Geerink en mevr. 

Wezenberg. Hun vragen zullen in presentatie beantwoordt worden en zij geven aan het niet eens te 

zijn met de contributie verhoging en vragen naar evt. alternatieven. 

3. Doel vergadering 

Informeren en beantwoorden van vragen over: 

- de ontstane impasse; 
- onze rol in de klankbordgroep; 
- de inhoud van het krantenartikel ‘Zwemclub in Kampen luidt noodklok, nieuw zwembad lijkt strop’ 
d.d. 28 september 2016 in De Stentor. 
- de scenario’s. 
 

4. Probleem 

Opgelegde tariefstelling badwater nieuw zwembad de Steur vanaf 1 januari 2017. 
- trainingstarieven 2x zo duur; 
- wedstrijdtarieven 4x zo duur;. 
- Geen medewerking vanuit zowel de gemeente als exploitant. 
- Totaal begrotingstekort van € 35.000,-- 
 

5. Geschiedenis 

Via de presentatie vertelt dhr. de Rooij de reden van de bijeenkomst nl. de impasse in de ontstane 

tekorten bij de nieuwe tarieven van het SFN .(sportfondsen Nederland) 

Hij vertelt eerst een stukje geschiedenis van welke partijen betrokken zijn geweest bij de bouw van het 

nieuwe  bad, dit was de klankbordgroep bestaande uit de Oester, projectleider, sportfondsen, 

gemeente en Deltasteur. 

Deze groep heeft door de jaren heen regelmatig gesprekken gehad met elkaar. Het plan met eisen is 

door de jaren heen door bezuinigingen steeds aangepast en versobert. De visie  dat het betaalbaar en 

laagdrempelig moet zijn is wel blijven staan. 

Na een tweede aanbesteding is de exploitant SFN geworden, zij hebben van de gemeente de 

goedkeuring over de exploitatie begroting gekregen. In deze begroting die Deltasteur niet van te voren 

heeft ingezien is de gemeente akkoord gegaan en heeft niet opgemerkt dat er een verdubbeling van 

de kosten van het badwater zit.  

De gemeente zal de eventuele tekorten van SFN niet meer aanvullen. 
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Afgelopen zomer is er veel mail verkeer geweest en diverse gesprekken met SFN en wethouders, dit 

nadat de tarieven definitief waren, maar deze partijen geven geen thuis en leggen het probleem bij de 

Deltasteur. Voor de wedstrijden wordt nu zelfs een commercieel tarief berekent, wat voor de waterpolo 

nog meer kosten met zich mee brengt. 

6. Scenario’s 

Er zijn twee voorstellen vanuit bestuur. 

- poot strak houden en nog wachten met tekenen contract SFN 

- verhoging van de contributie met 7 euro per maand voor alle leden en voor de waterpololeden 

komt daar nog een verhoging bij voor de wedstrijden van 9 euro per maand. 

 

Contributie verhoging is in overleg met de zwem- en waterpolocommissie tot stand gekomen en 

gebaseerd op behoud van de ambities. 

7. Vragen vanuit de zaal 

1)  Badwater moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn vind de gemeente Kampen, waarom 

wordt er dan een commercieel tarief gehanteerd? 

Dit vinden wij ook raar maar SFN zegt dat hun hebben voldaan aan de vraag uit de 

aanbesteding. De gemeente Kampen heeft vervolgens hun inschrijving goedgekeurd; 

2) Is de prijs van het bad niet anders nu het ook 25 meter is geworden t.o.v. de 50 meter die we nu 

hebben? 

Zie antwoord vraag 1. 

3) Is de aanbesteding openbaar?  

Nee de aanbesteding is niet openbaar. Deltasteur heeft wel inspraak gehad d.m.v. de 

klankbordgroep. In deze klankbordgroep is Deltasteur altijd medegedeeld dat de tarieven 

gelijk bleven. De gemeente heeft het aanbestedingsproces geleidt en de exploitatie gegund 

aan SFN. Na eventuele gevolgen voor Deltasteur heeft de gemeente nooit gekeken. 

Tip wordt gegeven om een aanvraag in te dienen om de documenten die betrekking hebben op  

de aanbesteding openbaar te maken (wet openbaarheid van bestuur) dit heb je nl nodig bij 

juridisch stappen. 

4) Wat zijn de alternatieven als we niet in zee gaan met SFN? 

Als we in andere plaatsen willen gaan trainen wordt het kosten plaatje ook groot en als er een 

deel van de leden  hun lidmaatschap opzegt blijft het probleem evenredig groot. De gemeente 

is wel op de hoogte van de verhoging voor de leden, maar legt het nu neer bij de Deltasteur. 

Wel krijgen we nog een kleine subsidie om dat het bad commercieel is, maar  hoe groot het 

bedrag is en nog voor hoe lang is onzeker. Gemeente geeft ook aan geen gelden meer te 

hebben, maar dat is natuurlijk ook hun strategie. 

5) Waarom worden de wedstrijdkosten bij de waterpolo alleen verhoogd voor de herenteams? 

De wedstrijdkosten van de waterpolo is al een aantal jaren niet kostendekkend en de 

commissie heeft er voor gekozen om de jeugdleden geen wedstrijdkosten te laten betalen, 

daarom wordt het bedrag ook zo veel hoger omdat het over een kleinere groep verdeelt wordt. 

6) Heeft bestuur gekeken naar tarieven in de regio? 

Dit is niet uitgezocht. Het bestuur is van mening dat de contributie vergeleken moet worden 

met andere verenigingen in de gemeente Kampen. Vergelijking met verenigingen in 

omliggende gemeente blijft lastig omdat je niet weet hoeveel zij voor badwater betalen en of 
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zij subsidie krijgen. Tevens is niet in te schatten of zijn inkomsten generen door bijv. een eigen 

kantine of anderzijds. Op deze manier is het appels met peren vergelijken. 

Bestuur zal nagaan wat contributie in de regio is voor het zwemmen/waterpolo om zo na te 

gaan of het betaalbaar is in vergelijk met onze tarieven. 

7) Hoe is de bereidheid van SFN om te onderhandelen? 

Het is zeer moeilijk om met SFN te onderhandelen, zij houden vast aan hun goedgekeurde

 begroting/inschrijving. 

8. Stemming 

Bestuur legt voorstel voor van contributie verhoging. 

Leden stemmen unaniem tegen een contributie verhoging. 

9. Vervolg stappen 

Het bestuur heeft het volgende stappenplan: 

- Vrijdag een brief naar de gemeenteraad en alle fracties.(21-10-2016) 

- Pers mobiliseren; 

- Indienen van aanvraag tot openbaring van aanbestedingsdocumenten; 

- Overleg plannen SFN; 

- Over het juridische gedeelte hoopt de voorzitter vrijdag (21-10_2016) nog bericht te krijgen; 

- Er wordt voorlopig geen contract getekend met SFN wij hebben tot 1 jan 2017 de tijd en wij 

hebben tevens de voorgangspositie van 5 avonden van 18.00-21.00; 

- Op de site wordt oproep aan leden gedaan om komende woensdag  27 okt zich te verzamelen 

bij het gemeentehuis; 

- Vergelijking opstellen contributie van verenigingen in omliggende gemeenten; 

- Notulen vermelden op website en rondmailen;  

- Leden informeren over stand van zaken;  

 

10. Sluiting 

Rond 21:30 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun 
bijdrage. 

 


