
   Bijzondere en 33e Ledenvergadering Deltasteur 29 juni 2017 

Aanwezig: Mike Bennink, Gerard Welten, Han de Rooij, Peter Harsevoord, Martijn 
Karel en Mieke Deuten 

Afwezig met kennisgeving: M. Heldoorn, J. Romkes, J. Kanis, Fam. Bruins en 
Henrietta Schutte. 

29 leden aanwezig: zie presentielijst. 

Van de hele vergadering is er een keurige PowerPoint gemaakt, in de notulen 
geef ik alleen een toelichting. Deze kan opgevraagd worden bij Peter Harsevoord. 

 

1. Han heet een ieder hartelijk welkom op deze vergadering. 
 

2. Er zijn geen aanvullende mededelingen. 
 

3. Er zijn twee ingekomen stukken te weten 2 afmeldingen en hun stemming 
betreffende de aangekondigde contributie verhoging. 
 

4. Update onderhandelingen SFN en Gemeente Kampen: de vragen uit de 
ALV van maart zijn allemaal beantwoord. 
 
Er is momenteel nog een afspraak voor een afronding van de 
bemiddelingspoging vanuit de gemeente tussen Sportfondsen en 
Deltasteur. Er wordt geprobeerd om Sportfondsen en de club op één lijn te 
krijgen. Een overeenkomst voor 5 jaar met allerlei voorwaarden vinden wij 
nu te veel. Er moet ook vanuit de gemeente nog duidelijkheid komen over 
de bedragen die wij zullen krijgen als tegemoetkoming voor de verhoogde 
badwater tarieven en om ons de gelegenheid te geven om te anticiperen 
op de verhoogde badwater tarieven. 
 
Voor wat betreft clubruimte samen met duikvereniging de Oester in het 
souterrain van het torentje van het oude zwembad: wij trekken ons terug 
uit de onderhandelingen hierover. Wij vinden de afstand naar het nieuwe 
zwembad te groot en onze huidige financiële situatie staat het investeren 
in clubruimte nu niet toe. 
 

5.  Begrotingstekort 
a. Deel 1: Bezuinigingen en andere vormen van inkomstengeneratie. 
b. Deel 2: Contributieaanpassing. 

a. Peter:Het begrotingstekort zal de komende jaren aanwezig blijven en 
ook groter worden. Daarom moet er gewerkt worden aan een structurele 
oplossing. 



De begroting laat zien dat badwater huur de grootste kostenpost is. De 
rest blijft ongeveer gelijk. De trainersvergoedingen gaan iets omhoog. 
Door dat we minder badwater ter beschikking hebben, moeten we meer 
trainingsmomenten aanbieden om iedereen te laten zwemmen. 

De contributiedaling komt doordat er minder aanwas is in sterrenplan. 
Doordat er minder afzwemmers zijn bij het zwembad is er ook minder 
groei bij sterrenplan. 

Verder hadden we geen inkomsten uit het organiseren van een Overijssels 
Kampioenschap wat we in 2016 nog wel hadden. 

We hebben momenteel twee subsidies van de gemeente waarvan er één 
stopt. We hopen daar nog wat voor terug te krijgen. 

Martijn: het voorstel van de waterpolocommissie beoogt om 
begrotingsevenwicht te realiseren al vanaf 2018. 

Er zijn al een aantal maatregelen genomen: 

- Trainersvergoedingen zijn stop gezet 
- De bierprijs is een beetje verhoogd en het Lief en Leed potje is gestopt 
- Er wordt gekeken naar de cursusvergoedingen 
- Aanschaf ballen en materialen via sponsoring. 

Dezelfde trainingsintensiteit voor alle teams was en is het uitgangspunt.  

Per team zijn er minimaal twee trainingsmomenten per week en er moeten 
nog een tweetal contributieverhogingen doorgevoerd worden om de 
wedstrijdkosten gelijk te trekken met de zwemafdeling. 

 
Gerard: Het voorstel van de zwemcommissie heeft als uitgangspunt  is om 
de ambitie van de zwemmers te handhaven maar te bezuinigen/besparen 
waar dat mogelijk is. 
 
De Masters gaan 3 trainingsmomenten krijgen waar ze er twee uit mogen 
kiezen. 
Wie in de selectie zwemt betaalt een hoger tarief want er staan meer 
trainers aan het bad. 
 
2x per jaar krijgt men de gelegenheid om te switchen van 
trainingsintensiteit, per september en per januari. 
 
Vragen vanuit leden: 
Gerjan Wezenberg: het lijkt dat we nu minder training kunnen krijgen voor 
hogere contributie. 



Dit is niet het geval. De ambitie van de club is om alle sportieve doelen te 
behouden en daarom iedereen ook evenveel te laten trainen zoals ze 
gewend zijn. 
Zal deze contributieverhoging afdoende zijn? Dat is wel de bedoeling. De 
volgende ALV kan gekeken worden of de maatregelen geholpen hebben 
over de tweede helft 2017. Verder is er ook een 5% risico marge 
ingebouwd. 
Jan Rave: De dinsdag training vervalt, wat gebeurd er met deze groep? 
Hier zal een voorstel voor komen. 
Joop van Dijk: het lijkt wel of alle tarieven van de verschillende afdelingen 
teveel verdeeld zijn. Kan er niet gekeken worden naar een basiscontributie 
en dan het aantal trainingen en intensiteit staffelen? Voor alsnog willen we 
gaan werken met de contributie voorstellen zoals die deze avond 
gepresenteerd worden.  
 

6. Stemming: 
Er zijn twee leden tegen en 27 leden voor. Het voorstel tot 
contributieverhoging is aangenomen. 
 

7. Vacatures vereniging: 
- Secretaris is vacant. 
- Penningmeester wordt zomer 2018 vacant. 
- De ledenadministratie zal verzorgd gaan worden door Rene Beens en 

Margriet Leeffers. 
- De voorzitter van de activiteitencommissie is vacant. 
- De voorzitter van de waterpolocommissie Martijn Krevel zal opgevolgd 

worden door Simon van Krevel. 
  

8. Rondvraag: 
Rouke Weijland: Is het niet mogelijk om te gaan flyeren bij het diploma 
zwemmen in de beide zwembaden? Dit is een goed voorstel om uit te 
werken 
Jeffrey Metselaar: Zijn er nog extra mogelijkheden voor een extra koelkast 
onder de bar? Dit wordt nagevraagd 
Wim Hofsink:Is sponsoring in programmabladen ook mogelijk? Dit blijft 
mogelijk 
Henri Kragt: Zijn er nog mogelijkheden voor een meer praktisch gesprek 
met Daniëlle van het zwembad? Dit wordt uitgewerkt. 
 
De vergadering wordt afgesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn 
komst en men kan nog een drankje nuttigen. 
 


