
Algemene ledenvergadering Deltasteur 9 mei  2019. 
 
Aanwezig vanuit bestuur: Gerard Welten, Theo Maat, Reinier van Belle en Mieke 
Deuten 
 
Afwezig met kennisgeving: Han de Rooij. 
 
12 leden aanwezig: zie presentielijst. 
 
In verband met ziekte van de voorzitter zal Gerard Welten de vergadering voor zitten. 
Van de hele vergadering is een PowerPoint gemaakt, in de notulen wordt hierop een 
toelichting gegeven. Deze Powerpoint kan opgevraagd worden bij Gerard Welten. 
 
1: Opening 
Gerard heet een ieder hartelijk welkom op deze vergadering en geeft een korte update 
over de gezondheid van Han de Rooij. 
 
2: Mededelingen 
Vanwege de ziekte van Han en het feit dat Gerard ook in het ziekenhuis verbleef kon 
de eerder geplande ALV helaas niet door gaan. 
 
3: Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen 
 
4: Notulen ALV 2018 
Notulen van de ALV april 2018 blijken helaas niet aanwezig. Deze zullen later 
geplaatst worden op de site en in een volgende vergadering alsnog moeten worden 
goed gekeurd. 
 
5: Update vanuit bestuur. 
De samenwerking met Prinsen en Sport Fondsen Kampen gaat goed. 
De subsidie van de gemeente zal na dit jaar stoppen. 
Theo Maat wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester ter vervanging van Peter 
Harsevoord. Hier wordt geen bezwaar tegen gemaakt. 
De vacature van secretaris van het bestuur is nog steeds vacant. 
 
6. Jaarverslag zwemcommissie. 
Het jaarverslag staat online. Gerard geeft een korte toelichting. Helaas is het 
zwemteam weer gedegradeerd uit de Hoofdklasse. Verder wordt er gewerkt aan een 
hervorming van de zwemcommissie. 
 
7. Jaarverslag waterpolocommissie. 
Ook dit jaarverslag staat online. Reinier geeft hierbij een korte toelichting. 
Er wordt nog gewerkt aan de samenstelling van de waterpolo commissie. Simon van 
Krevel moest helaas vanwege gezondheidsredenen zijn functie neer leggen. Verder 
wordt er een toelichting gegeven bij de prestaties van de diverse teams. 
 
 
9. Jaarverslag penningmeester 2018. 
De bedragen zijn genormaliseerd, dwz dat bijzondere posten eruit gehaald zijn om 
een goed vergelijk te kunnen maken. 
 
 
 



Begin 2019 betaalt de vereniging KNZB contributie over alle leden van 2018. 
De bondscontributie die in 2019 wordt betaald, hoort daarom eigenlijk in de kosten 
van 2018. In 2018 is daarom de bondscontributie twee keer meegenomen. We zijn nu 
begonnen om de KNZB contributie in één keer te innen aan het begin van het 
jaar in plaats van dit in de maandelijkse contributie te verrekenen. Bij tussentijdse 
aan- en afmeldingen zijn er daardoor geen extra kosten meer voor Deltasteur. De 
inning en afdracht van de KNZB contributie laten we nu buiten het resultaat om lopen, 
omdat Deltasteur hierin slechts een “doorgeefluik” is. De bondscontributie voor 
officials zit wel in het resultaat, dit zijn kosten voor Deltasteur. 
 
De investering in de ETW (Electronische Tijd Waarneming) wordt over 4 jaar 
afgeschreven enzal mede terug verdiend worden door het organiseren van regionale 
wedstrijden. 
Deze wedstrijden geven ook meer opbrengsten van verkoop programmabladen en 
catering. 
 
Bij de waterpolo is de badhuur omlaag gegaan. Door de vakanties en uitval van 
trainingen is er een beter resultaat ontstaan voor badhuur. Echter per 1 januari is de 
BTW omhoog gegaan waardoor het resultaat onder druk blijft. 
 
10. Verslag Kascommissie. 
Kas commissie bestaande uit Wim Hofsink en Sandra Westendorp geven aan dat alles 
er prima uitzag en goed uitgelegd is en daarmee geeft de kascommissie ook akkoord. 
 
11: Nieuwe kascommissie. 
Voor 2019 voorzitter Sandra Westendorp en als alg. lid Peter van Gelder. Sandra 
Westendorp zal nog iemand benaderen voor reserve lid. 
 
12.  Begroting 2019/2020. 
Deze begroting wordt goedgekeurd met 1 tegenstem. Dit vanwege de aangekondigde 
contributieverhoging bij de waterpolo. 
 
13. Contributieverhoging voor alle Waterpolo leden. 
Zie ook punt 9. Resultaat blijft onder druk daarom om het voorstel om met ingang van 
1 juli 2019 de contributie voor waterpolo leden met € 1,- per maand te verhogen. Dan 
moet het resultaat in 2020 weer positief zijn. 
 
Gerjan Wezenberg vraagt waarom toch steeds teveel teams worden ingeschreven 
zoals dit jaar bij de Heren. Tot nu toe lijkt er geen beleid op het inschrijven van de 
teams en de eventuele financiële consequenties hiervan. 
 
Jos van de Kamp geeft aan dat er door weinig of geen beleid de teams steeds verder 
afzakken. 
 
Al met al geeft men aan dat het goed is om de waterpolo een keer in zijn geheel bij 
elkaar te roepen om de leden en ouders van jeugdleden te mobiliseren. En dan ook te 
kijken of de jeugd contributie verhoogd moet worden. 
 
De contributieverhoging wordt in stemming gebracht met de aanvulling dat er binnen 
een half jaar maatregelen/beleid is zodat er ook een trainer betaald kan worden. 
Van de 12 aanwezige leden zijn er 9 voor en 1 tegen. 2 onthouden zich van stemming 
 
 
 



14. Jubilarissen. 
Momenteel wordt er niemand genoemd. We zullen ook beter gaan kijken naar de 
lengte van het lidmaatschap bij de leden. 
 
15. Vragen vanuit leden. 
Hoeveel trainers zijn er momenteel waar actief bij de zwemafdeling? Deze vraag zal 
beantwoord worden door Mike Bennink. 
 
De mail van de ALV is niet bij iedereen aangekomen. Dit zal nader onderzocht worden. 
Misschien ook de uitnodiging via social media laten lopen of via de ledenadministratie. 
 
Het fenomeen sponsorkliks wordt onder aandacht gebracht. Wanneer je bij bepaalde 
webshops dingen bestelt via sponsorkliks dan levert dit weer sponsorgeld op voor 
Deltasteur. 
 
De vergadering wordt afgesloten, iedereen wordt bedankt voor zijn komst en men kan 
nog een drankje nuttigen. 


