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Overleg : Algemene Leden vergadering 

Datum en tijd : dinsdag 20 oktober 2020,  20.00 uur 

Locatie : Via ZOOM 

Bestuur : Tom Veldhuizen, Merel van der Kieft, Herbert Wormeester, Armand 
Dohmen, Huub Kamphuis 

Verslag : Anita de Vos 

Deelnemers : Voor zover aanmelding zichtbaar was : 

Fiona Smit, Kim Bruinenberg, Paul en Eveline van den Berg, Marriët 
Wibbens, Miranda Scheer en Lara Wolberink, Huub Mars, Niek 
Lipper, Hanneke Maartens, Anne-Jan Horst, Marcel Stulen, Eric 
Willem Ertmann, Wouter Groothedde, Teuntje Veenendaal, Devi 
Rotsma, Cora Salm, Hugo Dohmen, Claire Diets, Ellen Grunefeld. 

Afwezig met 
kennis 

: - 

   

   1 Opening  

 Deze Algemene Leden Vergadering vindt plaats onder bijzondere 
omstandigheden, de Coronapandemie. Het Bestuur van EZC heeft er voor 
gekozen, nadat de ALV van 7 april niet door kon gaan, een ALV te organiseren 
middels ZOOM. 

Voorzitter Herbert heet alle ingeschakelde leden van harte welkom. 

Vandaag is het de bedoeling om in het kort af te stemmen hoe we er nu voor 
staan en welke zaken we hopelijk volgend jaar kunnen oppakken. 

 

   

2 Resultaten 2019: jaarrekening en Balans  

 Herbert en Armand geven een overzicht van de lasten en baten 2019. 

De volgende punten komen aan de orde: 

Lasten. 

→ trainer 

→ minder opleidingen 

→ scherpe bewind door Tom met betrekking tot de huur van de accommodatie 

→ materialen uitgave 

→ evenementen ■ toernooigelden 

                            ■ nu via de gewone administratie. 

→ scorebord, minder uitgegeven dan begroot 

→ rouwadvertentie voor 2 overleden leden 

Baten. 

→ leden aantal iets omhoog gegaan, gaat zelfs nu weer de goede kant op. 

→ subsidiemogelijkheden jeugdleden 
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→ sleutelbeheer is de belangrijkste bijdrage voor de inkomsten 

→ Sponsoring; dit blijkt erg lastig te zijn 

De subsidie is op tijd aangevraagd. En al met al is de balans licht positief en 
dat willen we graag zo houden. 

 

Met betrekking tot de Balans komen de volgende zaken aan de orde. 

□ Facturen van Sportaal bevatten veel fouten. Het heeft erg veel moeite gekost 
om dit gecorrigeerd te krijgen. Inmiddels is het rechtgetrokken voor 2019. 
Helaas gebeurt het dit jaar weer en hebben wij hiermee te dealen. 

□ De verwachting is dat er voor dit jaar geen grote verschillen zullen zijn.  

□  Het aantal jeugdleden is een stuk hoger en dat is een positieve ontwikkeling. 
□  Het Bestuur stelt dan ook voor om de contributie gelijk te houden. 

 

Kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Eric Willen Ertmann en Evelien Terpstra, zal 
aanstaande donderdag de jaarrekening en balans steekproefsgewijs 
doornemen. Daarmee is de feitelijke controle nog niet afgerond, maar tot nu 
toe ziet alles er goed uit. 

Het predicaat: “decharge” van de Kascommissie volgt: Het Bestuur vraagt of 
de ALV hiermee akkoord kan gaan. De aanwezige leden gaan unaniem 
akkoord. 

Samenstelling Kascommissie: Er is een vacature voor 2021, Evelien Terpstra 
treedt af in 2022. 

De nieuwe Kascommissie bestaat uit: Evelien Terpstra, Huub Kamphuis. 

Penningmeester Armand gaat op zoek naar een reserve commissielid. 

   

3 Samenstelling Bestuur.  

 Bestuur: 

Herbert Wormeester, voorzitter 

Tom Veldhuizen, secretaris 

Armand Dohmen, penningmeester 

Merel van der Kieft, algemeen lid 

Huub Kamphuis, aftredend lid 

 

Huub Mars, ledenadministratie 

Anita de Vos, notulist Bestuur 

Het Bestuur is dringend op zoek naar aanvulling: 4 leden is erg weinig voor alle 
taken die een Bestuur moet vervullen. 

Tevens heeft penningmeester Armand aangegeven te willen stoppen. 

Gelukkig heeft Huub Mars aangegeven door te gaan met zijn inzet voor de 
ledenadministratie. 

Het Bestuur vraagt alle aanwezigen mee te denken en in de eigen omgeving 
rond te kijken of er mensen aangedragen kunnen worden als bestuursleden: 2 
extra leden en een penningmeester. 

 

   

4 Stand van zaken financiën 2020.  

 Dit jaar is financieel ook anders.  
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Tot nu toe is er een tweetal maanden geen contributie geïnd, deze mindere 
inkomsten vallen weg tegen de accommodatie kosten en vrijwilligers vanwege 
de sluiting van het bad. Tevens zijn de kosten voor de wedstrijden minder. 

De startkaarten zijn in januari door de KNZB geïnd. 

Gezien de huidige situatie en de onzekere periode die voor ons ligt, stelt het 
bestuur voor om 2020 af te werken en de contributie te innen en daarmee de 
accommodatie kosten te voldoen en 1 op 1 op activiteitenniveau af te 
handelen. Begroten is op dit moment niet te doen. 

   

5 Begroting 2021.  

 Het nieuwe jaar zal een hele uitdaging worden. De situatie is en blijft onzeker. 

Herbert heeft hierover al met de KNZB gesproken en mogelijk kunnen 
startgelden later geïncasseerd worden, misschien wel verspreid worden over 
meerdere maanden. 

Armand geeft aan dat EZC aanspraak maakt op de Coronaregeling TOGO en 
verwacht dat wij deze gelden krijgen. 

 

Voor 2021 zal de begroting er anders uitzien, maar het Bestuur houdt de 
vinger aan de pols op de onderwerpen: 

► Ledenaantallen 

► Scherp sturen op badhuur 

► Sleutelbeheer doorzetten 

► 81-jarig bestaan 

► iets hogere wedstrijd - en bond kosten 

► iets hogere materialen kosten 

► vrijwilligersvergoeding iets lager 

Het Bestuur vraagt de ALV om het voornemen om de begroting op deze wijze 
alvast goed te keuren. 

Hierop komt een positieve reactie, echter met de volgende opmerkingen: 

→ Ellen: stel de begroting naar beneden bij voor de vrijwilligersbegroting. Gaat 
de zoektocht naar een trainer door? JA. 

→ Huub M: Komen wij alweer in aanmerking om met de Oud Papier ronde 
mee te doen? De vraag is uitgezet, echter wij staan niet hoog op de lijst. 

→ Cora: er zijn 2 trainers die graag geschoold willen worden voor trainer 2. Dit 
kan in gang gezet worden. 

→ Cora: grote Clubactie. Is er iemand die die kar wil trekken en opnieuw 
opstarten? 

 

   

6 EZC in Corona tijd.  

 Corona heeft grote invloed op onze club, toch is het ledenaantal tot nu toe 
stabiel; er zijn een aantal opzeggingen, maar ook aanmeldingen van nieuwe 
leden. 

EZC volgt de maatregelen van het Rijk, het Protocol Verantwoord Zwemmen 
van de KNZB en de randvoorwaarden van verhuurder Sportaal. 

In de geest van al die maatregelen wordt “het Protocol Coronamaatregelen 
EZC” keer op keer aangepast. 
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Op dit moment mogen leden onder 18 jaar met maximaal 30 personen, trainer 
niet meegeteld, in het bad. Voor 18 jaar en ouder mogen 4 personen in een 
bubbel  (= voor ons in één baan) tot maximaal 20 personen in het bad. 

Wedstrijden voor onder 18 jaar binnen de eigen vereniging zijn misschien 
binnenkort mogelijk. 

Met elke wijziging vanuit de Rijksoverheid proberen wij snel te reageren, soms 
duurt dat wel enkele dagen, maar dienen wij het gewijzigde protocol in bij 
Sportaal.  

Huub Mars dankt het Bestuur en met name Anita voor de inzet om de leden 
toch te laten zwemmen. Ondanks dat het soms moeilijk en zeker niet leuk is 
om alle regels te handhaven. 

Afgesproken wordt dat het registreren van de aanwezig leden tijdens de 
trainingen via de KNZB waterpolo app gaat gebeuren. 

Deze app is te downloaden, voor alle leden geregistreerd in Sportlink kunnen 
trainingen en wedstrijden aangemaakt worden. Trainers kunnen dan zien wie 
er komen. 

Herbert en Tom doen nog wat aanpassingen en daarna zullen alle leden 
geïnformeerd worden. 

   

7 Het nieuwe zwembad.  

 In mei/juni is het nieuwe zwembad besproken in de Gemeenteraad. Er wordt 
gekozen voor een minimale invulling. Tevens zaten er rekenfouten in de 
berekening. De Gemeenteraad heeft uitgesproken dat zij de expertise van de 
verenigingen bij het proces van ontwikkelingen gaat gebruiken, het budget is 
beschikbaar, het geld is vastgelegd. 

Van belang is het nu dat wij onze verenigingsbelangen gelijk krijgen met de 
belangen van Sportaal. We hebben een al erg lange adem en willen nu wel 
snel weten hoe nu verder. We hopen op een nieuw zwembad in 2023. 

 

   

8 Jubileum 1 november 2020.  

 Het Bestuur stelt voor om de plannen van de Lustrumcommissie door te 
schuiven naar 1-11-2021 (81 jaar), als er weer meer ruimte is. 

Ellen zal dit met de andere leden opnemen. 

 

   

9 Rondvraag / sluiting  

 Kim Bruinenberg. Dochter zwemt bij Sterrenplan en O11. Heeft aangeboden 
caps te sponseren. Daarvoor zou de sponsor een banner bij de wedstrijden 
willen plaatsen. Helaas niks meer over gehoord. Maar denkt dat er wel meer 
ouders zijn die ook wel iets willen sponseren. 

Huub Kamphuis reageert daarop: Er ligt een flyer en plan voor sponsoring, 
maar dat is niet van de grond gekomen. 

Kim geeft aan voor januari sponsoren benaderen????????? 

 

Cora memoreert de club van 50/100. Bij deelname kaartje op het bord, dat 
geplaatst is op de ballenkar en tijdens wedstrijden bij de tribune staat. 

Huub vertelt dat de het bord 4/5 jaar oud is en niet veilig is bevonden, het is te 
zwaar. Huub oppert het bord ergens anders op te hangen, bij de kiosk? Deze 
vraag rechtstreeks bij Sportaal stellen. 

 



 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering EZC 5/5 

 

Kim: opklapbaar beeldscherm 

Paul: Stiftschuur. Hardboard platen voor aan de rand van het bad. 

Kim: banner is de vraag, wil zelf wel een bord aanschaffen, wie gaat dat dan 
verzorgen en gaat dat uitzetten bij de wedstrijden? 

AFSPRAAK: Kim Bruinenberg en Huub Kamphuis zullen dit onderwerp 
oppakken. 

Paul heeft nog een tip: de Mors heeft een raamwerk waar plaatjes in geklikt 
kunnen worden.  

 Voorzitter Herbert dankt allen voor het inbellen en hoopt dat we elkaar gauw 
weer aan de badrand kunnen treffen. 

 

   

 


