
 

 

Aquapoldro 
Extra Algemene Ledenvergadering 11 april 2017 

Aanwezig: 
Leden: Hans Knol – Bep Kamp – Ab Kok – Margareth Simons 
Bestuur: Ritsert Flim – Ester Buiting – Ton Gloudemans – Steven van der Weij – Ron ter Smitten 
 
Afwezig: 
Bestuur: Triathlon 

 
1. Opening en definitieve vaststelling agenda 

De aanleiding voor deze extra ALV is terechte vragen tijdens de ALV van 7 maart 2017 ten aanzien van 
de begroting Waterpolo 2017. De vergadering wordt geopend om 20:10 uur. 

 
2. Aangepaste begroting 2017 

Het bestuur heeft samen met Waterpolo de begroting voor 2017 verduidelijkt. In de ALV van 6 maart 
2017 zijn vragen gesteld omtrent de polobegroting waarbij gevraagd is om onderbouwing van de 
cijfers. Dit is mede ingegeven uit zorgen omtrent de kwaliteit als er minder baduren worden 
afgenomen. 
 
De aanpassingen in de begroting worden toegelicht door de penningmeester en door de voorzitter 
van de polocommissie. De begroting is al in december 2016 gemaakt met toen bekende gegevens. De 
badgeld uitgaven zijn verlaagd om uit te komen in de begroting. Dat is in eerste instantie een 
taakstellende opgave geweest voor de afdeling waterpolo. Op basis van latere gegevens is de in 2017 
te verwachten badhuur opnieuw bepaald voor de begroting. De bijstelling heeft voornamelijk te 
maken met het aantal wedstrijden gedurende het seizoen. Ook zijn de vakantieroosters kritisch 
bekeken. Tot einde seizoen is een trainingsuur op woensdag geschrapt, tijdens de openstelling van 
het Boschbad in juni zijn er binnenuren geschrapt. In de begroting is een bedrag van € 1000 als 
inkomsten uit ’t Sprenkeltje extra opgenomen. Ook het waterpolotoernooi in augustus zal meer 
opbrengen naar verwachting omdat vanwege de gunstiger datum er meer teams zullen meedoen. 
 
De behoudende begroting die op de ALV is gepresenteerd is nu bijgesteld op basis van genomen en te 
nemen maatregelen en meer verwachte inkomsten. De nu voorliggende begroting is sluitend en heeft 
niet meer risico op kwaliteitsverlies bij waterpolo door het teveel schrappen van baduren. 
 
Uit de leden komt nog het advies om extra geld te investeren in promotie, bijvoorbeeld waterpolo 
demonstraties. Dit levert op termijn winst op en betaalt zich dubbel en dwars terug door het 
aantrekken van nieuwe leden. Het bestuur gaat met dit advies aan de slag. 
 
Het bestuur zit elk kwartaal met de afdelingen om tafel om de realisatie van de begroting te 
bespreken (loopt het volgens plan, is er eventueel ruimte voor extra promotie). Voorzichtig begrote 
bedragen kunnen wat opgeschroefd worden. Er komt een reservering van € 500 voor ledenwerving in 
september – dit wordt gedekt door de inkomsten van ’t Sprenkeltje en het toernooi in augustus elk 
met € 250 op te hogen. 
 
Op basis van voornoemde punten besluit de ALV unaniem om de begroting 2017 goed te keuren. 
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3. Rondvraag 
Om goed te kunnen monitoren of badwater efficient wordt gebruikt stelt de ALV voor om (bij 
waterpolo) presentielijsten te gaan bijhouden. 
 
Bep Kamp vraagt of het jaarverslag 2017 van Wedstrijdzwemmen al is aangepast naar aanleiding van 
verkeerde gegevens. Dit is nog niet gebeurt omdat het bestuur wacht op correctie vanuit de afdeling. 
 

4. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:54 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 


