
 

Notulen van de ledenvergadering van Z.&PC. Wiekslag, gehouden op dinsdag 
   27 maart 2018 in de Tienpondzaal van zwembad Blokweer te Alblasserdam 
 
1. Opening 
 
Voorzitter Danny van Leeuwen opent omstreeks 20.30 uur de vergadering en heet de 15 
aanwezige leden van harte welkom. Het loopt allemaal goed binnen Wiekslag.  
 
Afmeldingen ontvangen van drie leden. 
   
2. Notulen Ledenvergadering 28 maart 2017 
 
Er zijn geen vragen over de notulen. Eventueel nagekomen vragen kunnen in een later 
stadium aan het bestuur gesteld worden. 
 
De notulen worden goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslagen commissies 2017 
 
De jaarverslagen van de commissies zijn te lezen op onze website.  
 
4. Financieel jaarverslag 2017 
 
Het financiële jaarverslag 2017 wordt door de penningmeester, Martin Kranendonk, 
toegelicht. Als eerste de balans per 31-12-2017 met de activa en passiva en daar op 
aansluitend de winst- en verlies rekening. Hierin wordt ook nadere toelichting gegeven op 
een aantal posten. De post materiaal is hoog dit komt omdat er bij de polo een 
trainingsprogramma voor de jeugd aangeschaft is. De inkomsten van de zwemles zijn redelijk 
hetzelfde gebleven sinds we samen gegaan zijn met de BSSA. Vervolgens de jaarcijfers over 
2017 met aan de inkomsten kant een vergelijking tussen wat begroot is en wat de werkelijke 
bedragen geworden zijn.  
 
5a. Verslag kascontrolecommissie 
 
De kascontrolecommissie bestaande uit Gina v.d. Broek en Robin van Heumen, hebben de 
boeken gecontroleerd en een verslag aan de penningmeester overhandigd. Hiermede 
verlenen zij decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2017.  
 
De jaarcijfers worden, verder door de Ledenvergadering goedgekeurd en aansluitend 
ondertekend door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. 
 
5b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
 



 

Robin van Heumen wordt benoemd tot eerste lid van de kascontrolecommissie, als tweede 
lid Els van Essen, en Herman Jan Wijgers, wordt unaniem gekozen als reservelid.  
 
6. Uitreiking Tienpond Cup 
 
Ook dit jaar hebben we weer de Tienpond Cup. Voor deze Cup lag een bijzondere en speciale 
prestatie ten grondslag, wat ook de opzet is voor deze prestigieuze cup. Hierbij dient 
vooropgesteld te worden alle aanwezigen tijdens deze vergadering, in aanmerking zouden 
komen. Voor het jaar 2017 is Samia gekozen als de gelukkige. De verdienste van Samia is dat 
zij er altijd is voor de kinderen bij de CREZ en de trainingen voor het wedstrijdzwemmen. De 
voorzitter overhandigt de Tienpond cup vergezeld van een boeket bloemen en een VVV bon. 
 
7. Uitreiking Knudde trofee 
 
Michiel Broekhuizen is genomineerd voor de knudde trofee. Ze gingen met een hele groep 
naar Spanje voor een trainingskamp en toernooi. Ze reden met 3 busjes achter elkaar die 
blijkbaar alle drie een ander verbruik hadden. Michiel zijn bus was leeg, maar de rest reed 
door dus bedacht hij ook maar door te rijden met het gevolg dat hij met een lege tank stond. 
Hij heeft een bos bloemen en een jerrycan benzine overhandigd gekregen van de voorzitter. 
 
8. Dan volgt de pauze. 
 
De pauze hebben we verplaatst naar het einde. 
 
9. Bestuursverkiezing. 
 
De volgende zittende bestuursleden zijn aftredend en worden door het bestuur voorgesteld: 
 
- Femke van der Rhee  - secretaris;    herkiesbaar 
 Femke wordt, door de Ledenvergadering, herkozen als secretaris. 
- Els van Essen   - ZC afgevaardigde   niet herkiesbaar 
 Marcel Booiman en Hilde Cevaal worden, door de Ledenvergadering, herkozen als ZC 
afgevaardigde 
 
 
10. Begroting 2016 
 
De penningmeester licht de begroting op zeer vakkundige wijze toe. Voor een groot deel zijn 
de te verwachten kosten al bekend en is deze begroting gebaseerd op het huidige leden 
aantal. 
 
INKOMSTEN 
Contributie:    Dit is gebaseerd op het huidige leden aantal. 



 

Start vergunning bijdrage:  Geen wijzigingen in 2018. 
Zwemles:    De basis is van een gemiddeld aantal zwemles kinderen. 
Inkomsten overig:   Hier onder vallen de inkomsten uit baromzet. 
Subsidies:    Gelijk aan voorgaand jaar. 
 
UITGAVEN 
Badhuur:    Ingeschat volgens ons voorliggende gegevens voor 
     Blokweer. 
Kosten Bonden:   Zijn alleen maar voor KNZB en Regio. 
Eventuele extra uitgaven:  Mochten er verzoeken komen voor bijzondere uitgaven, 
     dan zullen deze nader worden beken of zij binnen het 
     beschikbare budget van de vereniging passen. 
 
RESULTAAT 
Positief:        €  208,75 
 
 
Martin deelt de vergadering mede, dat er geen contributie verhoging verwacht wordt per 
januari 2019, alleen bij onvoorziene omstandigheden. 
 
Hierna wordt de begroting voor 2018, zonder tegenstemmers, door de leden goedgekeurd. 
 
 
Het bestuur bedankt de aanwezige voor het financiële vertrouwen. 
 
Als aanvulling werd nog gezegd dat de bar moeilijk bezet te krijgen is, daarnaast komt het 
voor dat er mensen niet op komen dagen. Als er iemand niet op komt dagen dan wordt er 
€50,00 bij Wiekslag in rekening gebracht. Van Wiekslag wordt verwacht dat ze 
donderdagavond van 19.00 uur – 22.00 uur, zaterdag van 7.45 uur – 11.00 uur en de 
zaterdagavonden dat we thuiswedstrijden hebben. 
Er wordt nagedacht om de kosten van de boete te verhalen op de persoon die achter de bar 
had gemoeten. 
Rooster voor de bar komt in het vervolg gelijk voor het hele seizoen. 
 
Roel geeft aan dat het nog wel een idee is om uit te zoeken om alle lid van verdienste om te 
zetten naar ere lid, dit is goedkoper. De penningmeester gaat het uitzoeken. 
 
 
11. Bestaat niet. 
 
 
 
 



 

12. Rondvraag 
 
Simon Baan – De gemeenschappelijke ruimte in het zwembad ziet er niet gezellig uit. 
Misschien kan de sfeer verhoogd worden door een gezellige aankleding. Dit kan bijvoorbeeld 
doormiddel van persoonlijke voorwerpen zoals jaarfoto’s, bokalen enz. De mogelijkheden 
hiervoor worden bekeken, omdat er meerdere verenigingen gebruik maken van de 
gemeenschappelijke ruimte. 
 
Koen Smit vraagt of we de beheerder echt nodig hebben. Ja die hebben we echtnodig. Het is 
degene met EHBO, sluit het gebouw af. We kunnen dit wel sturen door de activiteiten ver 
van tevoren door te geven zodat er wel iemand is die het leuk vindt om die avond tot laat te 
werken. 
 
Alwin vraagt of er voor de polo scheidsrechters betaald moet worden voor de witte shirts. 
Voor de polo hoefde dat niet, maar voor de officials van het wedstrijdzwemmen moet het 
wel. Ze hebben allebei dezelfde shirts. Het wordt nagevraagd bij de KNZB. 
 
 
15. Sluiting. 
 
Om 21.36 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komt. 
 
 
 

Danny van Leeuwen    Femke van der Rhee  

    
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
 
        27-03-2018 

 
 
 
 
 
 

Bijlage bij notulen 28-03-17. 
 



 

AFMELDINGEN LEDEN VERGADERING 28-03-2017 
 
 

1) Arco Tempelaar 

 
2) Robin van Heumen 

 
3) Simon Baan 

 
 


