
Algemene ledenvergadering Deltasteur   23 maart 2017. 

 
Aanwezig : Gerjan, Wezenberg, Gerard Welten, Mieke Deuten, Mike Bennink, Peter 
Harsevoord, Martijn Karel, Michiel Piest en Henrietta Schutte 

Afwezig met kennisgeving:  Han de Rooij, M. Heldoorn, M. Nijhuis,  R.Weyland, M. Bruins, 
G.Kanis, I. Bezemer. 

48 leden aanwezig:  zie presentielijst. 

In verband met ziekte van de voorzitter zal Gerard Welten de vergadering voor zitten. 

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: Gerard heet een ieder hartelijk welkom op deze vergadering. 

2: Er zijn 6 afmeldingen zie bovenstaand. 

3: Geen  

4: Notulen van de ALV maart 2016 en de extra ALV van oktober 2016 worden goedgekeurd. 

5: Jaarverslag waterpolo. 

Martijn geeft een toelichting op de PowerPoint, er zijn nu 4 heren teams en misschien in de 
toekomst een dames team, ligt er aan of er nog dames bijkomen. Een aantal heren zijn 
geslaagd voor hun scheidsrechters diploma, van harte. In 2016 was er geen 
oliebollentoernooi en geen jeugd toernooi, dit i.v.m. nieuwe bad. Er is een nieuwe 
penningmeester bij de waterpolo, dit is Michiel Piest. Dhr. Hofsink wordt bedankt voor zijn 
bewezen diensten. 

 Jaarverslag zwemcommissie. 

Gerard bedankt alle vrijwilligers en benoemd de hoogte punten van afgelopen en lopende 
seizoen. Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. 

6: Jaarverslag penningmeester 2016. 

Over 2016 is er een sluitende begroting geweest het jaar is positief afgesloten met € 8000,- 
Het eigen vermogen is goed, dit is ook nodig voor een gezonde financiële vereniging. Zie 
verdere uitleg met bedragen op de PowerPoint. Peter geeft een toelichting. Doordat we 
tijdig hebben ingegrepen en goed hebben gelet op de planning van tijden en vakanties voor 
de huur van het bad,  hebben we kunnen voorkomen dat 2016 in de rode cijfers zou 
eindigen. Ook op trainers kosten was er meer begroot. 

Er zijn wel minder contributie inkomsten, dit komt door minder leden en minder subsidies. 
De daling van de leden zit vooral in sterrenplan en recreatief. Dit komt ook omdat er vorig 



jaar minder diploma zwemmen was in Kampen ivm bouw nieuwe bad, zij zijn al vroeg 
gestopt met zwemles geven. 

Na de duidelijke uitleg van Peter zijn er geen vragen meer. 

7: Kascommissie. 

Kas commissie bestaande uit H. Lokhorst en J. van Dijk,  geven aan dat alles er prima uitzag 
en goed uitgelegd is en daarmee geeft de kascommissie ook akkoord. 

8: Nieuwe kascommissie. 

Voor 2017  voorzitter J. van Dijk   alg. lid W. Hofsink  reserve lid Sandra Westendorp. 

9: Problematiek m.b.t. nieuwe bad tarieven. 

In de PowerPoint kunt u een stukje geschiedenis lezen hoe alles is ontstaan. Al onze inzet  
van praten overleggen en protestactie en bemiddeling hebben allemaal niet tot gewenst 
resultaat geleidt, zelfs het tijdelijk inschakelen van een advocaat voor advies heeft niet 
geholpen. Gemeente geeft ook geen reactie en er zullen nog wel gesprekken plaatsvinden. 

Vraag van leden(mw. de Man) of aanbesteding klopte van gemeente:  Of het nu wel of niet 
klopt het wordt door de gemeente niet terug gedraaid, SFN staat in gelijk en daar zullen we 
ook mee moeten samenwerken. Gemeente heeft de Deltasteur niet netjes behandeld maar 
we hebben niks juridisch om vast te staan. Het gaat dan alleen veel geld en tijd kosten en 
waarschijnlijk levert het niets op. Wij willen nog wel aansturen op een overbrugging tarief, 
maar alle overleggen verlopen zeer traag. Dhr. Bultman (bemiddelaar) geeft aan dat het al in 
2013 is misgegaan. Er zullen nog besprekingen in april plaatsvinden. 

Om de begroting sluitend te krijgen worden er op vele vlakken berekeningen gemaakt. 
Sponsor inkomsten zijn moeilijk in te schatten, deze beter gebruiken als meevallers. Er wordt 
al gelet op de planning en tijden. Het is jammer dat we geen OVK meer kunnen organiseren 
omdat er geen 50m bad is want dit bracht ook altijd een mooi bedrag op.  

Er moet ook een duidelijke afweging gemaakt worden m.b.t. de contributie en onze 
ambities. 

In de begroting wordt per commissie gekeken zodat het voor iedereen uitkomt. 

Het is wel uniek dat wij tussen 18.00-21.00 het zwemwater tot onze beschikking hebben. 

Zoals er nu begroot is, is er een tekort van ong. 22.000,- euro. ( dit ook zo naar gemeente ) 

Thijs Fikkert geeft aan dat we de leden zomin mogelijk willen belasten en we willen de 
ambitie op niveau houden. Door te schrappen in trainerskosten/vrijwilligerskosten badhuur 
en verhoging contributie kunnen we uit komen op een tekort van 3050,- euro. 

Sponsoren in bad is zeer moeilijk moet steeds weggehaald worden, maar het zou heel goed 
zijn als er leden zijn die dit stuk willen oppakken van de sponsoring. 

 



Vanuit de waterpolo is men ook druk bezig met aanpassingen, dit ook in de uren en goede 
planning van vakantie etc. ook de trainersvergoeding is stop, deze wordt wel weer ingevoerd 
als er meer sponsor geld ter beschikking is. Ook willen zij materialen via bedrijven gaan 
regelen, zoals wedstrijd ballen etc. barinkomsten worden niet in begroting meegenomen. 

In het nieuwe bad is dat ook allemaal weer geregeld, en toegestaan. 

 

10: Begroting 2017/2018. 

De begroting wordt in de ALV ( nog voor de zomer) ter inzage gelegd en moet dan 
goedgekeurd worden. 

De leden krijgen een maand langer de tijd om eventueel op te zeggen. 

We willen de begroting voor de zomer goed keuren, omdat anders het begroting tekort  te 
hoog oploopt. 

 

 

11: Samenstelling bestuur. 

Han de Rooij krijgt akkoord om voorzitter te blijven. 

We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en een algemeen lid. Binnen de waterpolo wordt 
gezocht naar een opvolger voor Martijn Karel. 

Peter blijft nog 1 jaar penningmeester hij hoopt dat iemand zich meld zodat  iemand 
ingewerkt kan worden en er een vloeiende overdracht plaatsvindt. 

Henrietta Schutte stopt met notuleren, dit wordt door Mieke Deuten overgenomen. 

Ook leden die iets willen betekenen voor activiteiten comm. en sponsor comm. zijn van 
harte welkom. 

 

12: Clubhonk. 

Hier zijn we nog mee bezig samen met de Oester, er wordt nu gesproken over ruimte in 
oude zwembad (potlood)  wij hebben al aangegeven dat dat voor ons geen meerwaarde 
heeft omdat we er heel weinig gebruik van zullen en kunnen maken en dat de kosten dan 
veel te hoog zijn om dit samen met de Oester te gaan onderhouden etc. Gemeente  heeft 
het ook allemaal nog niet zeker.  

 

 

 



13: Vragen vanuit leden. 

Wat te doen bij minder leden?  Bij minder leden is er ook minder badwater nodig. 

Er wordt aangegeven dat we op moeten letten dat we volgend jaar niet weer met een extra 
verhoging van de contributie zitten want dan blijven we bezig. Peter geeft aan dat er 
bepaalde marges zijn ingebouwd. 

Henk Lokhorst geeft aan wel mensen te willen benaderen m.b.t. sponsoring, dit niet alleen 
voor de waterpolo  maar vereniging breed. 

Is het mogelijk meer leden te creëren?   Als er weer meer diploma wordt gezwommen groeit 
misschien ons leden tal.  In IJsselmuiden geven trainers borstcrawl trainen in ruil mogen we 
daar door trainen in de vakantie of langer trainen. 

Martijn doet nog een oproep voor de sponsoring, Henk Lokhorst en Joop van Dijk geven aan 
hier naar te willen kijken. 

Dhr. Visscher vraagt of de Rabo fietstocht(sponsor) nog bestaat, nee deze bestaat niet meer 
maar Martijn Karel heeft een sponsortocht opgezet. 

Doen we ook mee aan Jeugd en beweging om leden te werven. Dit jaar niet in het verleden 
wel gedaan  maar het levert geen extra leden op. 

 

14: Jubilarissen./ benoeming lid van verdienste. 

Dit jaar geen jubilarissen. 

Dhr. Visscher wordt lid van verdienste en wordt in de bloemetjes gezet. 

Han de Rooij  is al werkend lid vanaf 1992 en G. Metselaar is lid van af 1972. ( gaan we nog 
wat aan doen.) 

 

 

Vergadering wordt afgesloten iedereen wordt bedankt voor zijn komst en men kan nog een 
drankje nuttigen. 

 

 

 


