
 

 

Notulen Bijzondere Ledenvergadering Deltasteur 12 juni 2014 

 

1: Opening 

Met kennisgeving afwezig de voorzitter Han de Rooij. Gerard Welten, vice-voorzitter, opent de vergadering en heet ie-

dereen welkom. De noodzaak van de extra ledenvergadering wordt toegelicht. 

2: Mededelingen 

Nieuw zwembad Kampen 

De architect is bekend, en in januari 2015 wordt de exploitant bekend gemaakt. In het bestek is opgenomen dat Delta-

steur vijf avonden per week het wedstrijdbad tot haar beschikking heeft. Ondertussen zet het bestuur zich in voor een 

eigen verenigingsruimte. 

Zwembad Sonnenberch 

We zijn in overleg met Sportcentrum Sonnenberch (de nieuwe eigenaar van het bad) om onze trainingen in het zwembad 

in te plannen. De inzet is de uren die we nu hebben te behouden. 

Website 

De afgelopen tijd heeft de website er meermalen uitgelegen door een hack. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen. 

Opmerkingen vanuit de ALV van April 2014 

De reden waarom de begroting vooral op contributie inkomsten is gebaseerd, is dat andere (substantiële) inkomsten 

lastig te realiseren zijn. Sponsorinkomsten, geldinzamelacties en barinkomsten zijn vaak doelgericht en/of kostenbespa-

ringen, maar geen oplossingen die de begroting kunnen dichten. Sponsoring is daarnaast altijd een onzekere factor, waar-

door daar geen begroting op gebouwd kan worden.  

Dat er meer te halen valt uit deze punten, is duidelijk. 

3: Inkomende en uitgaande stukken 

Er zijn ons drie afmeldingen voor deze ledenvergadering kenbaar gemaakt 

4: Notulen ALV 24 april 2014 

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

5: Jaarverslag van de penningmeester 

De vereniging is nog steeds een financieel gezonde vereniging. Echter, het eigen vermogen krimpt al enkele jaren, en ook 

de jaarcijfers van de afgelopen boekjaren hebben een resultaat in rode cijfers. Er ligt een uitdaging voor ons om het 

probleem structureel op te lossen. 

2013 is in deze een welkome uitzondering door een positief resultaat. Echter, door incidentele meevallers zoals een 

opheffingsbijdrage van de opgeheven Kring Overijssel, een uitzondering. 

Vanuit de leden komt de vraag waarom de begroting van 2014 niet is meegenomen in de uitdraai van de jaarcijfers over 

2013, en hoe de begroting zich verhoudt tot het hierboven geschetste structurele probleem. De begroting over 2014 is 

wederom niet sluitend en het voorgestelde contributievoorstel zou alleen voor een begrotingsevenwicht in 2014 zorgen  

als deze over heel 2014 geïnd zou worden. In toekomstige presentaties van de jaarcijfers zal daarnaast de meest actuele 

begroting wel meegenomen worden. 

6: Verslag kascommissie 

De voorzitter van de kascommissie keurt namens de kascommissie de jaarcijfers goed. 

 



 

 

7: Nieuwe kascommissie 

Voorzitter:   Jeffrey Metselaar (stroomt door vanuit functie algemeen lid). 

Algemeen lid:   Jolanda van de Beek. 

8 en 9: Toelichting gedragsregels Deltasteur 

De gedragsregels worden unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden, met de kanttekening dat een vertrouwens-

persoon gewenst is. Het bestuur neemt dit als korte termijn actiepunt mee, en hoopt voor 1 januari 2015 de leden via 

website en nieuwsbrief hierover te informeren. Voor nieuwe leden worden de gedragsregels meegenomen in het aan-

meldingsproces. 

10: Toelichting visies. 

ZWEMCOMMISSIE 

Sterrenplan 

Missie/visie: Op speelse wijze aanleren van de verschillende vormen van de zwemsport. Plezier in zwemmen staat 

voorop. 

Recreatief 

Missie/visie: Sportief bezig zijn met de zwemsport staat voorop. Conditie en uithoudingsvermogen van zwemmer(-

ster)s verbeteren. 

Selectie 

Missie/visie: Zwemmen binnen een prettige en veilige zwemomgeving waarbij ruimte is voor persoonlijke- en team-

doelstellingen. Er wordt gestreefd naar een verantwoorde sportbeoefening over een langere termijn, wat een geleide-

lijke opbouw in de 'sportloopbaan' van een zwemmer(-ster) betekend. Uitgangspunt hierbij is het technisch beleidsplan 

selectie zwemmen. Dit allemaal binnen een omgeving waarin leden betrokken en actief willen zijn. Uitdaging: Het op-

bouwen van een brede gevarieerde selectie, hierin moeten alle leeftijden vertegenwoordigd zijn om zo de sportieve 

ambitie te kunnen waarmaken. De spoeling t.a.v. oudere zwemmers (jeugd en senioren) is nu (2014) dun. 

WATERPOLOCOMMISSIE 

De waterpolocommissie wil zich meer richten op het aantrekken van vrijwilligers en aanwas vanuit het Sterrenplan. Doel-

stellingen zijn bondspromotie voor Heren 1 en het oprichtten van een meisjes/dames team. 

BESTUUR 

Deltasteur is een vereniging waarin iedereen in iedere levensfase actief kan zijn in en rond het water. De vereniging wil 

binnen de gemeente Kampen de (aanstaande) leden de mogelijkheid blijven bieden om op een gezonde en verant-

woorde manier te sporten. Belangrijk onderdeel hierin is de breedtesport filosofie: met plezier, kwaliteit, ambitie en op 

ieders niveau een 'leven lang sporten'. 

Het bestuur heeft als doel iedere afdeling de mogelijkheden te bieden om de afdelingsambities en visies te vervullen. 

11: Voorstel contributie hervormingen 

Het voorstel gaat uit van de huidige basisbedragen, en van toeslagen bij een intensiteit van meer dan 2 trainingen per 

week. Doordat badhuur de grootste gemene deler is, is het hanteren van toeslagen bij vaker trainende leden daarom de 

best te verantwoorden oplossing. De toeslagen spitsen zich alleen toe op de zwemselectie, gezien deze groep vooral 

vaker dan 2 keer per week trainen. 

In de praktijk zal per seizoen worden gekeken hoevaak een lid wil trainen, waarna de contributie gehanteerd zal worden 

gedurende 1 seizoen (1 september t/m 31 augustus). Per seizoen zal de ambitie van de zwemmer bepaald/gekozen wor-

den in samenspraak met de trainer en eventueel ouder(s)/verzorger(s). 

Vragen vanuit de zaal: 

Waarom wordt de verhoging vooral en alleen bij de zwemselectie gelegd? 



 

 

Omdat daar het meeste badhuur benut wordt. 

Wat als veel leden een lagere ambitie kiezen, waardoor er dus minder contributieinkomsten binnenkomen? 

Doordat de keuze voor ambitie (dus aantal trainingen) bijna direct te koppelen is aan verreweg de grootste kostenpost 

van de vereniging (badhuur), is de kans op scheefgroei tussen kosten en inkomsten bij verschuivingen tussen ambitieni-

veaus (en zelfs binnen de gehele vereniging) het meest minimaal. 

Wordt zwemmen zo een enorm dure sport? 

Nee. Door de trapsgewijze opbouw van contributie (zowel qua doorstroming vanuit het Sterrenplan als ambitie) is het 

een eerlijke opbouw van contributie. Onder vergelijkbare zwemverenigingen in de A zwemcompetitie is Deltasteur met 

dit voorstel de één-na-goedkoopste zwemvereniging. Binnen de Gemeente Kampen behoort Deltasteur (kijkend naar de 

voorstellen van 1x of 2x toeslag) bij de duurdere sporten. Dit is echter logisch, gezien Deltasteur een van de weinige 

sporten is waar op topniveau 4 of zelfs 5 trainingen per week aangeboden worden. 

Aan de andere kant blijft de instap voor de zwemsport met deze contributie opbouw (meer dan 90% van onze leden 

stroomt door vanuit het Sterrenplan) financieel laagdrempelig, wat de sportieve toekomst van de gehele vereniging ten 

goede komt. 

12: Goedkeuring contributie hervormingen 

Het voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen (15 voor, 4 tegen en 5 neutraal). 

13. Bijzondere Mededelingen 

Petra van Staveren Bokaal 

Henri Kragt wordt per 1 september 2014 hoofdtrainer van de zwemselectie van Deltasteur. Het bestuur spreekt haar 

vertrouwen en medewerking uit naar Henri, en beloont hem voor de afgelopen jaren als vrijwilliger én als aanmoediging 

voor de komende jaren met de toekenning van de Petra van Staveren Bokaal.  

PR 

Het bestuur doet een oproep onder de (aanwezige) leden voor de functie van voorzitter PR (vacature). 

14: Rondvraag  

Waarom wordt er geen Erelid of Lid van Verdienste toegekend? 

Er is binnen de vereniging momenteel geen duidelijke definitie van een Erelid of Lid van Verdienste. Ondanks dat er 

voldoende leden aan te wijzen zijn die hoogstwaarschijnlijk een van beide titels verdienen, wil het bestuur eerst duidelijk 

op papier hebben staan wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor deze titel. Het bestuur neemt deze voor-

waarden als een korte termijn actiepunt mee. 

15: Sluiting 

http://deltasteur.nl/wp-content/uploads/2013/05/vacature-pr-bestuur.pdf

