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1. Vergadering wordt geopend en leden verwelkomd door Eelco Barendregt
2. Mededelingen / ingekomen stukken
Ingekomen stukken

Mail waterpolo herenselectie, vraag waarom er weinig is terug te zien van het door Remco
Kamer opgestelde meerjarenplan waterpolo herenselectie.
Brief Romy Vroom vragen rond de afhandeling van startgelden.

•
•

Antwoorden op de ingezonden stukken worden inhoudelijk bij het betreffende onderdeel
besproken.
3. Rooster aftreden en vacatures
Bestuur

Voorzitter

Eelco Barendregt is a.i. tot eind 2017

Commissies

EZ

Erik Kamer is voorzitter tot einde seizoen.

WP

Toon van Straaten is voorzitter tot einde seizoen.

WZ

Diverse commissie vacatures.

Digi

Vacature voorzitter
Vacature afvaardiging WZ commissie

PR/comm./sponsoring

Vacature voorzitter
Vacature afvaardiging WZ commissie

Clubhuis

Diede Bakker benoemd tot voorzitter, Margriet bedankt voor inzet!

WAC
4.
•

Vacature voorzitter (Diede is aanspreek punt in het bestuur)
Vacature afvaardiging WZ commissie
Goedkeuring notulen maart 2017
Notulen zijn goedgekeud door de ALV: geen opmerkingen
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5. Financieel
A

Kees Heesberge doet kort verslag namens de kas commissie (i.s.m. Sven Vrolijk)

•

Kas commissie heeft jaarrekeningen goedgekeurd.
Bas Neele voegt toe met betrekking tot de clubhuisexploitatie dat van oudsher de insteek
voor het clubhuis was om het interne gebruik dekkend te laten zijn. Door gebruik van
grote flessen is er wat winst behaald. Zonder intern gebruik zijn de kosten dekkend.

B

Begroting 2017-2018

•
•
•

C

•
•
•

•

•
•

Begroting moet club breed positief zijn
Waterpolo heeft sponsoring opgenomen om kosten te dekken en contributie verhoging
hiermee te temperen.
Stukken aangepast naar aanleiding van opmerkingen kas commissie:
o
Toevoeging Clubhuis extra inkomsten
o
Opnemen half jaar (wegens start gebroken boekjaar) reservering lustrum
Contributie voorstel

Iets verhoging ter compensatie 3,6% bad huur verhoging sinds 2016
EZ contributie gelijk getrokken met tarieven zwemles zwembad
Contributie wedstrijdzwemmen is exclusief wedstrijdkosten, hiermee scheef ten opzichte
van waterpolo waar wedstrijdkosten inclusief zijn. Nu nog niet gelijk getrokken, maar
gaan bekijken hoe we hier mee omgaan. Beide bedragen worden wel gelijk geïncasseerd.
Leeftijd onder 11 jaar bij waterpolo is verlaagd naar onder 9 jaar. Jeugd onder 11 is
volwaardig jeugdteam met bijbehorende kosten, daarom naar jeugdtarief en niet langer
mini tarief.
Niet selectie senioren teams is contributie gelijk gehouden i.v.m. met lage kosten en naar
beneden afgerond op rond getal.
Gekeken naar kosten WZ en WP.
o
Verhouding badwater in balans
o
Circa 20% is selectie zwemmers/spelers en gebruikt meer badwater
o
Deze 20% kost circa 1000 Euro per speler, overige spelers dragen bij aan selectie
groep
o
Verhouding WP kosten en opbrengsten nog niet in balans. WP commissie wil dit in
eerste instantie invullen met sponsoring. Mocht dat dit seizoen niet of onvoldoende
lukken dan gaat het DB zich beraden.
o
Startgelden blijven afgehandeld worden zoals nu. Het is een depot en elke wedstrijd
die gezwommen wordt, wordt hieruit betaald. Het bedrag per wedstrijd is afhankelijk
van de locatie wedstrijd. Wanneer zwemmers minder zwemmen blijft er geld over in
het depot en blijft staan voor het volgende seizoen en wanneer er meer
gezwommen wordt dan moet er net als nu geld worden bijgestort.
o
Vraag werd gesteld waarom senioren minder betalen dan junioren? Uitleg: kinderen
trainen vaker dan senioren en kinderen hebben een trainer en dat hebben de
senioren niet. In deze groep gaat het om heren 3 & 4 en dames 3 met één uur
gezamenlijke trainingstijd.
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o

o

o

o
o

o

o

Opmerking Jan Marsman: contributie kinderen gaat omhoog maar er moet nu ook
naar een andere locatie gereden worden (extra kosten per maand ongeveer Eur 90,-)
Hij stelt dat daarmee de jeugd eigenlijk een dubbele verhoging krijgt:
Toon van Straaten legde uit dat dat alle teams van WP en ook WZ naar een
andere locatie gaan en dat die extra kosten voor alle waterpolo leden geldt. Op
damesselectie na heeft elk team één training in wedstrijdbad Fletio en de andere
training in een ander bad.
Erik Kamer en Bernice Vermeulen voegen toe dat het O11 team, noodgedwongen, in
de eerste klasse speelt waardoor er voor de competitie extreem veel kilometers
gereden moeten worden, hierdoor zijn hun kosten nog hoger.
Margriet Wesseling en Marjolijn Vendrig geven aan dat met name hun dames team
maar één keer traint en geen trainer heeft en dat daarnaast deze dames erg veel
vrijwilligers functies vervullen. Contributie is voor dit team verhoudingsgewijs ook
hoog.
Jan Overwijk legt uit dat er juist een gelijk trekking van watergebruik heeft
plaatsgevonden.
Eelco Barendregt geeft aan dat in het contributie voorstel bij waterpolo In het
bovenste stuk niet goed is genoteerd dat het om de selectie gaat, bij het onderste
stukje staat dit wel goed. Het tarief geldt voor de hele herenselectie en daarmee dus
heren 1 en 2.
Vervolgens werd de ALV geïnformeerd over de acties die het bestuur neemt rondom
het te kort aan badwater. Dit is in de vorm van overleg met zwembad Fletiomare en
zwembad de Kwakel, andere verenigingen, de VSU (Vereniging Sport Utrecht die de
verenigingen ondersteund en als tussenpersoon met de gemeente fungeert), de
gemeente rechtstreeks (middels gemeentelijke inspraak over de Utrechtse sportnota
en zwemvisie) en de KNZB.
Toon van Straaten: vat de discussie nog eens samen stelt voor over te gaan tot
stemming verhoging contributie.

Besluit
Er zijn 9 tegen stemmen. Waarbij Marjolijn Vendrig voorstelt om in ieder geval voor
dit specifieke team O11 geen contributie aan te passen. Bas Neele vraagt om
hoeveel kinderen het gaat. Het gaat om 10 kinderen waarbij de ALV akkoord gaat
met het contributie voorstel behalve voor dit team O11. Het O11 team blijft op dit
moment dus het nieuwe tarief van de Mini’s betalen.
Toetsingsvraag DB
Ellen van Vulpen vraagt de ALV of er bezwaren zouden zijn bij maandelijks of per
kwartaal incasseren. De ALV geeft aan dat dit wellicht voorkeur zou hebben,
helemaal daar waar het om meerdere gezinnen zou gaan. Dit is geen officieel ALV
besluit aangezien volgens het HHR er geen periode voor de facturatie en incasso is
opgenomen.
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6. Sponsoring
•
•
•

Heren selectie waterpolo nu actief
Aantal varianten: doel zeil, club 150, partner 3 jaar
Clubbreed aanpakken belangrijk

Eelco informeert de ALV dat Watervlo beleidsmatige sponsoring verkregen heeft van de
Rabobank.
Toon van Straaten geeft aan dat hij als doel heeft uiterlijk in januari de sponsoring goed in
kaart te hebben en de opbrengsten hiervan te monitoren voor het volgende seizoen. Hij doet
een dringend verzoek aan WZ om zich bij de commissie aan te sluiten.
Waarschuwing vanuit de ALV om met sponsoring rekening te houden met de regels van de
KNZB.
7. Doelen bestuur en commissies 2017-2018
Bestuur

•
•
•
•
•
•

Nieuw beleidsstuk opstellen voor visie/doelen t/m 2022 Watervlo breed
(ondersteuning door KNZB, en Rabobank zijn in gang gezet, VSU is mogelijk)
Van seizoensbegroting naar meerjaren begroting
Aanhalen banden en samenwerking andere zwemverenigingen Utrecht
Onderzoek mogelijkheden extra zwemwater, middels een nieuw zwembad
(in samenwerking met de KNZB en VSU)
Sportlink volledig operationeel
Overleg gemeente Utrecht, opties zelf beheer

Elementair

In januari moet er officieel een nieuwe NRZ Certificering zijn. Daar wordt hard aan
gewerkt en is contact gelegd met de NRZ.
•
Commissie stabiel maken met nieuwe commissie leden
•
Nieuwe voorzitter vinden
Remco Kamer vraagt zich af wat er op lange termijn gedaan wordt met het oog op terugloop
leden en stabiliteit kader: Erik Kamer legt uit dat dat een zorg was van begin 2017, de tekst in
het contributie voorstel is achterhaald. Er is groei te verwachten en er is een wachtlijst voor
ABC. Kader heeft aangegeven zeker nog een seizoen te blijven en er zijn nieuwe aanmelding
voor kader. Zodra het huidige kader nieuw kader mag begeleiden wordt gestart met opleiding
van nieuwe kader (ook daar hebben we nu een wachtlijst voor). Tevens is er een
opleidingsbudget voor het nieuwe kader.
De uitleg van Erik Kamer is niet conform de tekst van de gepubliceerde begroting. Dit was een
zorg van het voorafgaande jaar en nu opgepakt.
•
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Waterpolo

•
Heren selectie in komende drie jaar naar Bond 1e klasse
•
Dames selectie doel(en) komende drie jaar vaststellen
•
Jeugd opleidingsplan 1e fase live brengen, inclusief website met trainingsoefeningen
•
Opleiding trainers
•
Opleiding scheidsrechters
Toon van Straaten start met te melden dat hij enorm trots is op zijn Heren selectieteam die het
bestuur een heel uitgewerkt plan heeft voorgelegd: sponsoring, communcatie, opzet technisch
team om spelers naar een hoger niveau te tillen, optimaal gebruik van sportlink gekoppeld aan
een soort intranet (beveiligd met wachtwoorden).
Diede stelt vraag over training op vrijdagavond in het doelgroepenbad van 22:00-23:00 die
facultatief voor de heren selectie (wat betekend dat het vrijwillig is) zou zijn. Remco legt uit dat
de vrijdag de wedstrijdvoorbereiding is en dat die avond gebruikt mag worden voor privé
afspraken. Het is echter niet zo dat de heren dan niet hoeven te trainen, de praktijk is dan ook
dat de heren er altijd zijn.
Wedstrijdzwemmen

•
Promotie naar volgende klasse
•
Andere startblokken
Remco Kamer vraagt aan Jan of snelle waterpoloërs wellicht mee kunnen helpen bij promotie
naar de hogere klasse: dat zou zin hebben als dit op langere termijn gehandhaafd zou blijven:
eenmalig door steun met WP promotie maken wordt binnen het WZ reglement niet meer
geaccepteerd. Binnen WZ is besloten het op eigen kracht te willen doen.
Clubhuis

•
•

Opknapbeurt clubhuis
Schenkbeleid en certificering barpersoneel actualiseren

Diede Bakker meldt dat feesten weer mogen maar er gaat strictere controle komen.
Bernice Vermeulen vraagt of er ook gezondere snacks kunnen komen waarbij Diede Bakker
aangeeft dat het assortiment ook opnieuw bekeken gaat worden.
Diede Bakker kaart aan dat er nauwere en nieuwe samenwerking met Wac komt.
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Digi

•
•
•

•
•

Sportlink volledig operationeel (ledenadministratie, boekhouding, waterpolo, website link)
Nieuwe website live, 1e fase nieuwe stijl met statische inhoud, 2e fase live informatie uit
Sportlink opnemen
Uitrol Office 365 voor commissies verder uitrollen, ieder eigen mail en alle
verenigingsdocumenten verhuisd naar Onedrive: Voor badwater (Marjolijn Vendrig) dient
nog een mail adres aangemaakt te worden.
Programmering en werking nieuwe score bord voor wedstrijdzwemmen en waterpolo
afstemmen met leverancier
Verder inrichten en in gebruik nemen vrijwilligersmodule Watervlo breed

Marjolijn Vendrig wilde weten of de bar roosters en jury tafels daar ook op gepubliceerd gaan
worden. Ja, net als op de huidige site, zullen ook barrooster en jury tafel rooster op de nieuwe
site komen en binnen de vrijwilligersmodule worden toegepast.
PR / communicatie / sponsoring

•
Welke (social) media kanalen gebruiken
•
Sponsor mogelijkheden invullen
•
Sponsors werven
•
Publicaties intern en extern Watervlo breed via website en media
8. Wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement
HHR is opgeschoond en aangevuld conform eisen KNZB
10 punten beleid is nog opgenomen, is enige officiele beleidstuk. Hiervoor wordt dit
seizoen nieuwe / actuele invulling geschreven.
Besluit
Er zijn geen opmerkingen en het HHR is door de ALV goedgekeurd.
9. Rondvraag
•

Vragen?
Bernice Vermeulen maakt de opmerking hoe het in hemelsnaam mogelijk was dat O11 in
eerste klasse terecht is gekomen en nu alle wedstrijden dik verliest?
Eelco Barendregt legt uit hoe dit onstaan is: WP heeft dit team als middenklasse
ingedeeld en de regio KNZB heeft wegens te weinig teams in de middenklasse, deze
klasse samengevoegd met de hoge klasse. Daarmee is O11 in de eerste klasse geplaatst
ondanks dat de eerste klasse teams hier tegen geageerd hebben. Daarnaast heeft de
waterpolo commissie via diverse wegen geprobeerd dit besluit te laten herzien. De regio
heeft echter dit besluit niet willen herzien.
Erik Kamer legt de ALV nog eens goed uit dat er geen sprake is dat we naar een ander
zwembad gaan maar dat we wel op zoek zijn naar meer badwater.
10. Afsluiting en borrel
•

•

Eerste drankje van bestuur
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