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Aanwezigen: 5 Algemeen Bestuursleden (3 Dagelijks Bestuur) 
 27 Leden* 12 Waterpolo 
   8 Zwemmen 
   7 Triathlon 
    * er zijn dubbele functies bij 
 Voor de namen en functies zie bijlage 1 bij deze notulen. 
 
1. Opening en definitieve vaststelling agenda 

Deze vergadering was oorspronkelijk gepland op 17 maart 2020 maar is vanwege de Corona/Covid-19 
crisis uitgesteld. Om te kunnen voldoen aan de statutaire verplichtingen is op advies van de KNZB en 
NOC/NSF een ALV op ‘afstand’ via internet mogelijk. Hierop heeft het bestuur de ALV verplaatst naar 
9 juni 2020 en is deze via Google Meet gehouden. Hiervoor heeft elk lid een uitnodiging ontvangen en 
is er op de dag voorafgaand aan de vergadering een link gestuurd naar de leden die zich vooraf 
hebben aangemeld. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20:03 uur en heet iedereen welkom in deze lastige tijden. De 
etiquette tijdens de vergadering wordt uitgelegd (vragen liefst via de chatfunctie van Meet). De 
concept agenda zoals deze is voorgesteld wordt definitief. 

 
2. Ingekomen stukken 

Er zijn twee schriftelijke vragen binnengekomen. 
• Mark Nieuwenhuisen: Hoe verhoudt zich het badgeld en de verschillende tarieven van 

Aquapoldro tot het aantal keren trainen en zwemmen? Het is nu niet heel overzichtelijk, vooral 
bij Waterpolo zijn er veel verschillende tarieven. 

• Hans Knol: Wat is de impact van de COVID19 sluiting van zwembaden op de kosten voor 
zwembadhuur, inkomsten badgeld, toestroom nieuwe leden, etc op de verwachting van de 
groei aantal leden in 2020 en het financieel resultaat 2020. 

 
Er zijn twee berichten van verhindering ontvangen: Wijnand van Luttikhuizen en Mirjam Mensink. 
Verder zijn er geen voor deze vergadering van belang zijnde stukken binnengekomen. 
 

3. Notulen ALV 2019 
De notulen van de ALV 2019 op 7 maart 2019 zijn beschikbaar gesteld op de website van Aquapoldro. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden gearresteerd. 

 
4. Vaststelling jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 

Het jaarverslag van de vereniging is op de website gepubliceerd en voor iedereen beschikbaar. Deze 
bevat delen over het bestuur en de drie afdelingen. 
 
Truus Boogaard geeft aan dat niet alles even concreet is benoemd in getallen, ze vond het allemaal 
vrij algemeen, met aanduidingen als veel. Voor het volgende jaarverslag gaat het bestuur hier 
rekening mee houden. Verder geen opmerkingen en het jaarverslag wordt hierbij vastgesteld. 
 
Het jaarplan 2020 is uitgewerkt vóór de Coronacrisis en zal niet goed gevolgd kunnen worden. Dit 
heeft ook gevolgen voor de begroting. 
 

5. Financieel verslag 2019 
a. Behandeling en vaststelling 

Ester Buiting licht de resultatenrekening toe. Het jaar 2019 is positief afgesloten. Het 
Waterpolotoernooi heeft meer opgebracht dan begroot, de sponsorgelden lopen wat terug. In 
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de tweede helft van het jaar zijn er wat baduren geschrapt bij zwemmen en waterpolo, dat 
heeft grotendeels bijgedragen aan het positieve resultaat. 
 
De Waterratten is een succes, hier zijn veel jonge leden bijgekomen. De post Representatie is 
hoger vanwege een eindfeest/afsluiting bij Triathlon die niet was begroot maar die de afdeling 
kon dragen uit het overschot badgeld -badhuur. Omdat we bij ’t Sprenkeltje vanaf 2019 huur 
zijn gaan betalen is de opbrengst wat lager. Van de opbrengst Sponsorkliks is een beamer 
aangeschaft, die verenigingsbreed door alle afdelingen kan worden gebruikt. Lilian Slagers geeft 
aan dat Sponsorkliks veel beter gepromoot kan worden, zij heeft hier al een flyer voor gemaakt 
– deze zullen we verspreiden. Ester Buiting zal cijfermatig een overzicht maken om aan te 
tonen wat er aan gelden via Sponsorkliks binnen komt en waar het aan uitgegeven wordt. 
 
Er is een reservering voor het jubileumfeest (100 jaar in 2021) van € 5 per lid gedaan. 
 
Hans Knol merkt op dat badwater het laatste is waar je op moet bezuinigen, zeker nu er een 
positief resultaat is. Maar ook bij negatief resultaat moet je badwater zo veel mogelijk in stand 
houden. Hiervoor kan de vereniging gebruik maken van de opgebouwde reserve die juist 
bedoeld is om een dipje op te kunnen vangen. Ten tijde van het schrappen in de zomer was er 
onduidelijkheid over de toekomst. Er is toen besloten om tijdelijk uren te schrappen omdat er 
niet voldoende kaderleden/trainers waren; tegen het einde van het jaar was er weer nieuwe 
aanwas bij vooral de jeugd en zijn er inmiddels al weer uren teruggedraaid. 
 

b. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie (Hans Knol en Tineke van den Top) krijgt het woord. De boeken zijn getoond 
en gecontroleerd. De bevindingen zijn in een verslag vastgelegd en dit is op de website 
geplaatst. Alles is aantoonbaar, inclusief een foto van de ballenvoorraad. 
 
Naar aanleiding van de controle is een aparte rekening van Triathlon opgeheven en lopen nu 
alle inkomsten en uitgaven volledig via of onder controle van de penningmeester. 
 
De kascommissie beveelt aan de vergadering aan om de jaarrekening 2019 goed te keuren en 
het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Het voorstel wordt unaniem 
aangenomen met opgestoken duimen in de chatfunctie. 

 
6. Bestuursverkiezingen 

In 2019 zijn volgens rooster aftredend: Ester Buitng (penningmeester) en Wim Velgersdijk 
(vertegenwoordiger Zwemmen). Verder is er een vacature voor vertegenwoordiger Waterpolo. Er zijn 
geen kandidaten bij het bestuur ingediend door de leden. 
 

• Ester Buiting stelt zich herkiesbaar voor een volgende termijn van 3 jaar. Zij wordt met 
algemene stemmen herkozen bij acclamatie. 

• Wim Velgersdijk is tussentijds afgetreden bij Zwemmen en is niet herkiesbaar. Het voorstel is 
om voorlopig Ritsert Flim als vertegenwoordiger Zwemmen a.i. te laten fungeren. Dit voor 
maximaal 2 jaar. 
Hans Knol haalt de kwetsbaarheid van Zwemmen aan. Met twee rollen wordt het erg druk en 
het is ook niet optimaal voor scheiding van verantwoordelijkheden.  Diverse ouders van de 
Waterratten zijn erg betrokken en daar kan op korte termijn misschien wat uitkomen. Als zich 
een geschikte kandidaat meldt, zal Ritsert Flim de dubbelfunctie eerder neerleggen. De 
opbouw van Zwemmen is nu vooral van onderaf gericht. 
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Ron ter Smitten vraagt naar de rol van de Masters hier. Voor ondersteuning is er wel animo, 
maar bestuurlijk niet. Dit is al diverse malen bij hen onder de aandacht gebracht. 
Hans Kuyper spreekt de behoefte aan een vice-voorzitter voor Zwemmen uit om taken te 
verlichten. Er ligt nu teveel bij één persoon. 
Ritsert Flim wordt unaniem gekozen als vertegenwoordiger Zwemmen a.i. 

• Ron ter Smitten is kort geleden gestopt als voorzitter van Waterpolo. In de afdeling is Louis op 
den Brouw nu voorzitter a.i. In die hoedanigheid is het voorstel om hem als 
vertegenwoordiger Waterpolo toe te voegen aan het Algemeen bestuur. 
Louis op den Brouw wordt unaniem gekozen. 
De voorziter bedankt Ron ter Smitten voor zijn inzet en bewezen diensten – het bestuur komt 
hier later nog op terug. 

 
7. Begroting 2019 

a. Bespreking begroting 
Ester Buiting licht de begroting toe. Deze is deels ingehaald door de Coronacrisis (de vaststelling 
was eind 2019). Er is voorzichtig begroot om op 0 uit te komen. 
De situatie is nu echter anders. Zo is bijvoorbeeld het badgeld van kwartaal 2 niet geïncasseerd. 
Hierdoor komen we aan het eind van het jaar uit op een tekort van € 2.700, maar dat kan 
anders uitpakken omdat er nog onzekerheden zijn. De beslissing om geen badgeld kwartaal 2 te 
innen is genomen omdat de baden aangaven geen badhuur te rekenen voor niet afgenomen 
uren. De uren hebben we daarom ook geannuleerd. Ruim na de beslissing en communicatie 
naar de leden is Accres hierop terug gekomen in samenspraak met de gemeente, en moet er 
alsnog huur betaald worden. De Sprenkelaar volgt dit beleid nu ook. Accres verwijst ook naar 
het contract en dan specifiek naar een overmachtsclausule. Ina Pospiech geeft aan dit contract 
nog eens goed door te nemen, Hans Knol vraagt of er juridisch advies is ingewonnen door het 
bestuur omdat de zwembaden niet leveren wat contractueel is afgesproken. Complicerend in 
dit verhaal is dat zowel KNZB als NOC/NSF het advies doorbetalen ondersteunen. Een lichtpunt 
is dat de overheid heeft aangekondigd de niet genoten, maar wel betaalde uren te 
compenseren. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat gaat (wie krijgt het geld bijvoorbeeld, 
wanneer is dat etc.). 
 
Diverse opties passeren waaronder het alsnog incasseren van (een deel van) het badgeld. Het 
risico daarvan is dat meer leden gaan opzeggen (wél betalen, niet zwemmen – dat is niet fair) – 
dat is tot nu toe uitgebleven. Het maximale verlies dat we te verwachten hebben zou in de 
buurt van 7 à 8 duizend euro zijn. Het voorstel om als vereniging het verlies te nemen en 
hiervoor de reserve te gebruiken, wordt in stemming gebracht en zonder tegenstem 
aangenomen. Via de chatfunctie komen er voorstellen om ook op andere manieren geld te 
generen voor de vereniging om het verlies te kunnen compenseren, bijvoorbeeld koekverkoop. 
 

b. Vaststelling contributie en badgeld 
De tariefsverhoging 2020 is gebaseerd op de indexering door de zwembaden en de KNZB. De 
tarieven zijn op de website gepubliceerd. De leden gaan akkoord met de nieuwe tarieven. 
 
De KNZB stelt een nieuw relatiemodel (contributiemodel) voor (te vinden op de KNZB website). 
De penningmeester heeft een rekenmodel gekregen waarin zij de gevolgen kon doorrekenen – 
dit blijkt zeer ongunstig uit te pakken voor Aquapoldro. Op de Algemene Ledenvergadering van 
de KNZB op 2 juli 2020 zullen we tegenstemmen. 
 

c. Vaststelling begroting 
De begroting wordt na stemming door de leden goedgekeurd. 
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d. Benoeming nieuwe kascommissie 

Aftredend en herkiesbaar is Hans Knol. Zonder tegenstemmen mag hij een nieuwe termijn van 
3 jaar ingaan. Er zijn geen nieuwe kascommissieleden nodig. 
 

8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup” 
De afdeling Waterpolo heeft de Koester je Kader cup uitgereikt. Hieronder de voorgelezen tekst 
tijdens de vergadering. 
 

 
 

9. Voorstel voor benoeming van een Erelid van Aquapoldro 
Het bestuur stelt voor om een erelid te benoemen. De kandidaat is dit jaar gestopt met haar 
activiteiten voor Aquapoldro (en daar verraden we meteen dat het een vrouw is). Zij is ruim 50 jaar 
geleden begonnen bij AZC en al die jaren bijzonder actief geweest binnen AZC en Aquapoldro. 
Iedereen die bij AZC of Aquapoldro van jongs af aan lid is geweest kent haar. Ze was de trekker en 
organisator van de afdeling Opleidingen en heeft velen van ons aan diverse diploma’s geholpen. Of je 
nu ging zwemmen of wilde waterpoloën, bij Opleidingen leerde je wat écht zwemmen was. Ook kon 
je kennis maken met veel andere aspecten van de zwemsport zoals snorkelen. En was je dan klaar dan 
mocht je examen doen en stond zij langs de kant om streng doch rechtvaardig de prestaties te 
beoordelen. Zo’n staat van dienst en betrokkenheid moet beloond worden en daarom stelt het 
bestuur voor om Riet van den Brand per vandaag te benoemen als erelid van de vereniging. 
 
Na het in stemming brengen van het voorstel wordt dit unaniem aangenomen met vele duimpjes, 
mooie woorden etc. in de chatfunctie. 
 
De vereniging in haar geheel feliciteert Riet van den Brand van harte met het erelidmaatschap. Omdat 
zij vandaag niet aanwezig is, wordt dit later gevierd. 
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10. Rondvraag 
Mark Nieuwenhuisen – De tarieven bij Waterpolo en de redenen hierachter zijn uitgelegd. Het 
bestuur gaat samen met de afdeling Waterpolo nog wel eens kritisch naar de benamingen kijken 
zodat dit voor iedereen duidelijk is. Martin Laan krijgt nog wel eens vragen wat een seizoen 
Waterpolo kost, dit is lastig uit te rekenen. Met een eventuele vereenvoudiging zou het makkelikjer 
moeten worden. 
 
De ingediende vraag van Hans Knol over de gevolgen van Corona/Covid-19 voor aantal leden en 
financiële situatie is eerder in de vergadering aan de orde geweest. 
 
Hans Kuyper geeft aan dat we als vereniging meer als één naar buiten moeten treden. Als voorbeeld 
noemt hij dat bij Waterpolo al was gecommuniceerd dat er gestart ging worden na de sluiting 
vanwege Corona, maar dat dit bij Zwemmen pas twee dagen later kwam. Het bestuur beaamt dat wij 
als één vereniging naar buiten moeten treden en zal dit op alle vlakken stimuleren/bevorderen. 
 
Een tweede vraag van Hans Kuyper is het onderhoud van de website Zwemmen. Hier staat nu oude 
informatie op en het geheel is niet erg inzichtelijk. We spreken af dat Hans Kuyper toegang krijgt en 
uitleg van Martin Laan hoe zaken aangepast moeten worden. 
 
De functie van Vertrouwenscontactpersoon Vrouw is niet ingevuld op dit moment. We zoeken naar 
een vervanger. 
 
Annemieke Neuteboom Spijker vraagt naar de toegezegde eenduidigheid in kledinglijn. Triathlon had 
nieuw wedstrijdkleding nodig met hun nieuwe sponsornaam en heeft deze aangeschaft, maar ook bij 
Waterpolo is er nu geen lijn meer omdat teams eigen kleding gaan regelen. De kleding bij Triathlon is 
speciaal, maar men zou wel moeten kijken naar kleurstellingen. Bij Zwemmen lopen de 
sponsorcontracten in 2020 af. Zoals al eerder aangegeven is het nodig om een kledingcommissie in te 
stellen, bestaande uit leden (en niet bestuur). De intentie is om bij het jubileum een kledinglijn te 
hebben, uniform voor de vereniging. Voor de kledingcommissie worden leden gezocht uit de drie 
afdelingen, Annemieke Neuteboom Spijker heeft belangstelling hiervoor. 
 
Volgend jaar op 13 februari 2021 bestaat de vereniging exact 100 jaar. De datum 13 februari wordt 
vrij gehouden van wedstrijden. Om de viering voor te bereiden gedurende het jubileumjaar is er een 
begin gemaakt met een commissie. Hierin zit nu Ester Buiting voor het bestuur. Van elke afdeling zal 
er iemand bij moeten en ook jeugdleden moeten betrokken worden. ER zijn al twee ouders van 
Waterpolokinderen en een Master. Tijdens de vergadering geven Hans Knol en Bianca Laan zich op. 
Van Triathlon is er nog geen vertegenwoordiger. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om exact 21.39 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 
de discipline tijdens de vergadering. 
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Bijlage 1 
 
Aanwezig 
Dagelijks bestuur 

1. Ritsert Flim Voorzitter 
2. Ton Gloudemans Secretaris 
3. Ester Buiting Penningmeester 

Algemeen Bestuur 
Ritsert Flim Zwemmen a.i.  voorzitter a.i. 

4. Louis op den Brouw Waterpolo a.i.  voorzitter a.i. 
5. Herbert de Groot Triathlon   voorzitter 

 
Leden 

6. Ron ter Smitten Waterpolo 
7. Hans Kuyper Zwemmen   secretaris 
8. André van den Berg Triathlon 
9. Dennis Slagers Waterpolo 
10. Lilian Slagers Zwemmen   waterratten/masters 
11. Cornelis Scheltinga Triathlon 
12. Martin Laan Waterpolo   secretaris 
13. Bianca Laan Waterpolo   tweede secretaris 
14. Ina Gloudemans-Pospiech Waterpolo   jeugdcommissie 
15. Annemieke Neuteboom Spijker Waterpolo/masters 
16. Harry van Langen (Joyce) Zwemmen 
17. Mark Nieuwenhuisen Waterpolo 
18. Hans Knol Zwemmen   kascommissie 
19. Tineke van den Top Waterpolo   kascommissie 
20. Ineke Nicolai Zwemmen   waterratten/masters 
21. Bep Kamp Waterpolo   scheidsrechter 
22. Leny Kamp Zwemmen   masters 
23. Marieke Houdel Waterpolo   polo jeugdcoördinator 
24. Truus Boogaard Zwemmen   vrijwilliger/jurylid 
25. Andries Langendijk Triathlon   secretaris 

 
Afgemeld 

Mirjam Mensink 
Wijnand Luttikhuizen 


