OPROEP
Bijzondere Algemene Ledenvergadering
ZV ZZG De Boskikkers 2016

Hierbij nodigen wij de leden en ouders van leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering van zwemvereniging ZZG De Boskikkers.
4 november 2016 om 20.00 te Gieten,
Kantine Sporthal De Goorns (Asserstraat 37).
Agenda:
1.

Opening en vaststelling van de agenda

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Concept verslag ALV ZV De Boskikkers 2016

5.

Acties naar aanleiding van ALV en einde toegang HvS

6.

Voorstellen bestuur over de toekomst van de vereniging

7.

Wat verder ter tafel komt

8.

Sluiting

Namens het bestuur,
Yvette Dijkshoorn, secretaris
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2.

Mededelingen

In memoriam Elly Wildeboer
Op 11 september is ons erelid Elly Wildeboer overleden. Elly verwierf het
erelidmaatschap van onze vereniging in november 2001, tijdens de viering van het
veertigjarig bestaan van de Boskikkers. Met een lange staat van dienst. Ook verkreeg Elly
het erelidmaatschap van de KNZB Kring Drenthe. Als bestuurslid maakte zij de woelige
periode mee van de sluiting van het bosbad in Rolde. Met veel volharding streed ze voor
behoud van het bosbad en de toekomst van de vereniging De Boskikkers. En niet voor
niets.
Vele huidige leden kennen haar nog als trouwe official bij onze KNZB wedstrijden. En
natuurlijk als “ere-scheidsrechter” bij vele clubkampioen-schappen. We verliezen met
Elly een stukje van onze geschiedenis. We zijn dankbaar voor wat ze betekend heeft voor
de club.
Het bestuur heeft ook namens de leden een kaart gestuurd naar de familie met de zelfde
strekking als bovenstaand in memoriam.

3.

Ingekomen stukken

Mondeling (secretaris)
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4.

Concept verslag ALV ZV De Boskikkers 2016

Locatie
: Kantine IJsbaan, Gieten
Aanvang
: 20.00 uur
Aanwezig:
Jurjen Sikkema, Vivian Sikkema, Elianne Schulting, Marije Telgen, Geert Ouwerling,
Floris Harmanni, Marije van Beilen, Heleen Hofman, Inge Sikkema, Celine Klijnsma,
Calvin Klijnsma, Dina Klijnsma, Wiebe Klijnsma, Lilian Wekema, Daphne Spreen,
Carolijn Visser, Herman Hofman, Jeron Bartelds, Andries Visser, Gertjan Ouwerling,
Gesienus Sikkema, Yvette Dijkshoorn.
Afwezig m.k. : Karin Bosman
1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter verwelkomt iedereen en opent de vergadering.
Opgemerkt wordt dat de nummering van de bijlagen niet geheel overeenstemt met de
agenda.
2.
Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken en mededelingen.
3.
Verslag ALV ZV ZZG de Boskikkers 2015
Naar aanleiding van de notulen:
•
Gevraagd wordt wat onder ‘incidentele kosten’ wordt verstaan. Het gaat om de
kosten van speciale wedstrijden. Deze worden aan de zwemmers doorbelast. De
kosten van de zomer- en wintercompetitie zijn reguliere wedstrijden. Afgelopen jaar
zijn de incidentele kosten niet consistent bij de zwemmers in rekening gebracht. Dat
moet dit jaar beter.
•
Wat is de status van het invoeren van de VOG verklaring? Er is nog geen actie
op ondernomen, omdat er veranderingen op handen zijn. We moeten navraag doen
bij de gemeente. Opgemerkt wordt dat het aanvragen van een VOG voor
verenigingen gratis is. Het bestuur zal hier actie op ondernemen.
Her verslag wordt vastgesteld.
4.
Verslag van de secretaris ZV ZZG de Boskikkers 2015
Geert Ouwerling vraagt of de Geraniumactie wel in de juiste week is gepland, gezien
de beperkte beschikbaarheid van het badwater. Het bestuur zich deze vraag ook
gesteld. De bestuur heeft er desondanks voor gekozen om de geraniumactie in deze
week te plannen, omdat er maar een kleine periode is waarin de geraniums verkocht
kunnen worden. Dit kan niet te vroeg, omdat de geraniums nog niet verkoop klaar zijn
en niet te laat, omdat de winkels dan aanbiedingen hebben. Het is belangrijk dat er
voldoende mensen zijn die meehelpen met de actie, want als je met voorraad blijft
zitten is de winst weg. De week na de actie was het Koningsdag, waardoor mensen niet
beschikbaar zijn om te lopen en niet thuis om te kopen. Als we dit jaar opnieuw alles
in drie dagen verkopen, zullen we volgend jaar op woensdag gaan zwemmen.
De trainingen in Zuidlaren worden steeds beter bezet. Er zijn wekelijks 8 tot 10
zwemmers. Er is één baan beschikbaar voor de jonge zwemmers en één baan voor de
oudere kinderen. Op de vraag van Lilian wordt geantwoord dat Anne ook op dit uur
kan komen zwemmen. Bij deze bezetting zullen volgend jaar op zaterdag blijven
zwemmen.
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Het verslag wordt vastgesteld.
5.
Verslag van de TC ZV ZZG de Boskikkers 2015
Geert vraagt hoe de TC waarborgt dat de zwemmers zich kunnen verbeteren.
•
De trainers hebben een plan opgesteld, op basis waarvan de trainers
trainingsschema’s maken.
Floris vraagt wat de input voor deze trainersschema’s is.
•
Deze schema’s worden in eerste instantie opgesteld op basis van de
wedstrijden. Per wedstrijd worden aantekeningen gemaakt over wat verbeterd kan
worden en daar wordt de training opgeschreven. Floris ervaart zelf niet dat hij
aanwijzingen krijgt op basis van de wedstrijden.
Geert merkt op dat de trainingen de laatste weken weliswaar verbeterd zijn, maar dat
hij nog niet tevreden is over de kwaliteit. Hij zou graag zien dat er in het jaarplan
gewerkt wordt naar een doel, waarbij de doelstelling wordt afgestemd met de
zwemmers. Er zouden peilmomenten moeten worden ingebouwd, zodat de voortgang
kan worden gemeten. Gevraagd wordt of de trainers begeleid kunnen worden door
iemand met meer ervaring, zodat de kwaliteit van de trainingen omhoog gaat en de
trainers verder worden opgeleid.
Heleen merkt op dat door de discontinuïteit in de beschikbaarheid van badwater het
lastig is om een lange termijn plan te maken. Er moet steeds opnieuw conditie worden
opgebouwd en er is geen continuïteit in het aanleren van techniek.
De TC zal met de trainers om tafel gaan en kijken hoe de dialoog tussen zwemmers en
trainers op gang kan worden gebracht.
Het verslag wordt vastgesteld.
6.
Financieel verslag 2015
De penningmeester merkt op dat afgelopen jaar niet alle incidentele kosten aan de
zwemmers in rekening zijn gebracht en dat de zwemmers komend jaar meer kosten
doorbelast zullen krijgen.
Naar aanleiding van de vragen van Geert antwoord de penningmeester:
•
Omdat we minder kunnen zwemmen, worden er minder kosten in rekening
gebracht. De knipkaarten voor de senioren hebben we cadeau gekregen voor het
meehelpen met de zwemvierdaagse. De kosten zullen volgend jaar omhoog gaan, als
gevolg van het trainen in Zuidlaren.
•
In voorgaand jaar is een actie geweest, waarbij de vereniging vanuit de
opbrengsten van de geraniumactie een deel van de kleding heeft betaald. De
gemaakte kosten hebben betrekking op de afwikkeling van deze actie. Dit was niet
begroot, omdat he, omdat zwemmers nu zelf kleding bij Hacom moeten bestellen.
7.
Rapportage Kascommissie
De kascommissie heeft geen bijzonderheden geconstateerd en stelt voor om de
penningmeester decharge te verlenen. De ALV verleent decharge.
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8.
Toekomst van de vereniging
Het bestuur stelt vast dat het aantal leden afneemt, met name als gevolg van een zeer
beperkte instroom. Kinderen in de omgeving gaan naar andere verenigingen en
zwemscholen die voorheen alleen het zwem ABC aanboden, bieden steeds vaker
zwemvaardigheid aan, om kinderen langer aan zich te binden. Door het teruglopende
ledenaantal nemen de contributie inkomsten af en zijn er minder mensen beschikbaar
voor vrijwilligers werk.
Recentelijk is er een nieuwe uitdaging bijgekomen. Door het stijgende aantal gasten
bij het HvS, wordt het bad minder weken aan ons beschikbaar gesteld. Voor de
senioren komt er mogelijk nog een alternatief in de vorm van de knipkaart. Het HvS
besluit hier pas in juni over. Deze knipkaart is helaas niet voor de wedstrijdzwemmers.
De knipkaart was afgelopen oktober een goed alternatief, maar in het voorjaar was het
verschrikkelijk druk op de uren waarop we gebruik mochten maken van de knipkaart.
Het HvS wil de mogelijkheden uitbreiden door ook gebruik van de knipkaart op
dinsdag en donderdag toe te staan.
Het bestuur heeft vastgesteld dat er geen alternatief badwater is, zeker niet in de
vakantie. De zaterdagochtend in Zuidlaren was het enige beschikbare alternatief.
De voorzitter heeft met de wethouder gesproken, maar de gemeente kan ook niets
voor ons betekenen. Als we buiten de gemeente gaan zwemmen, kunnen we geen
subsidie krijgen.
De vraag is of contributie moet worden aangepast nu we minder kunnen zwemmen.
Voor de wedstrijdzwemmers dit niet direct een item, omdat de contributie van de
vereniging laag is. Bij deze doelgroep is de discontinuïteit het probleem. Voor de
senioren geld dat de contributie per keer zwemmen hoger is dat het kopen van losse
kaartjes bij het HvS.
Om meer leden te werven wordt opgemerkt dat er bij de schoolkampioenschappen
actief 3 proeflessen aangeboden kunnen worden aan de kinderen die komen
zwemmen. Lilian kan dit aanbod uitdelen op school in Rolde.
De vergadering verzoekt het bestuur om inzicht te geven in mogelijke alternatieven:
•
Fusie/ Samenwerking
•
Droogtrainingen in de periodes dat we niet kunnen zwemmen
•
Samenwerken met de gemeente op het gebied van diplomazwemmen
De vergadering adviseert om meerdere mensen te betrekken in bijvoorbeeld een
brainstormsessie om tot oplossingsmogelijkheden te komen. Het bestuur zal een door
middel van een enquête de leden vragen wat zij vinden van de ontwikkelingen.
9.
Begroting 2016
De begroting is gebaseerd op hetzelfde aantal leden als vorig jaar, zwemmen in het
Hof van Saksen en in Zuidlaren, waarbij deel wordt genomen aan dezelfde wedstrijden
als vorig jaar. De KNZB contributie is hoog. De KNZB rekent een hogere contributie
voor wedstrijdzwemmers dan voor recreanten. De vereniging maakt geen
onderscheid in contributie, de kosten worden over de leden verdeeld. De contributie
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zou omlaag kunnen als we alleen recreatief zwemmen zouden aanbieden. Er zullen dan
echter veel minder leden zijn.
De begroting wordt goedgekeurd.
10.
Contributie 2017
Lilian vraagt of er een contributie voor alleen winterzwemmen kan worden
aangeboden. In het verleden was dit gescheiden, maar om het zomerzwemmen te
stimuleren is besloten dat het zomerzwemmen voor winterleden gratis is.
De vergadering stelt de contributie vast onder de voorwaarden dat als er uit de
enquête naar voren komt dat de contributie in relatie tot het zwemaanbod gewijzigd
moet worden, er een nieuwe ALV zal worden uitgeroepen.
11.
Bestuurssamenstelling en kascommissie
De vergadering stelt vast dat Wiebe Kleinsma en Lilian Wekema komend jaar de
kascommissie vormen.
Binnen het bestuur treedt Tom Exterkate af en stelt zich niet herkiesbaar. Er is niemand
die zich verkiesbaar heeft gesteld. Het bestuur vraagt de vergadering mandaat voor
het vinden van een nieuw bestuurslid. Er zijn een aantal mensen benaderd, maar er is
nog niemand die heeft ingestemd. Het bestuur geeft de voorkeur aan een bestuurslid
uit Gieten. De vergadering verleent het bestuur mandaat om een bestuurslid te vinden.
12.
Wat verder ter tafel komt
•
Dina vraagt het bestuur of we als vereniging de regiovergaderingen bezoeken?
In het verleden zijn we bij deze vergaderingen aanwezig geweest. Omdat de grote
verenigingen de vergadering domineren, had het bijwonen van de vergadering
weinig toegevoegde waarde. We krijgen de informatie wel. We hechten vooral belang
aan contact met de verenigingen in de regio.
•
Dina vraagt of er contact is met Sport Drenthe. Daar heeft het bestuur inderdaad
contact mee. Binnenkort is er een gesprek met Anne Prins om te kijken wat ze voor ons
kunnen doen.
•
Floris geeft aan dat er niet altijd een gepast afscheid is voor trainers die ermee
stoppen. Het bestuur laat weten dat er inderdaad geen afscheid is genomen van Jeron,
omdat het moment van stoppen niet echt helder was. Er zal met de
clubkampioenschappen alsnog afscheid worden genomen van Jeron.
•
Daphne vraagt naar duidelijkheid vooraf over het doorbelasten van kosten voor
wedstrijden. Toegezegd wordt dat bij de uitnodiging voor een wedstrijd wordt
aangegeven of en welke kosten aan de deelnemer worden doorbelast.
•
Geert vraagt naar de tijdsplanning van de enquête en het vervolg hierop. De
planning is om in mei de enquête uit te zetten en de uitkomsten eind mei te analyseren.
Eind juni zou dan een ledenvergadering kunnen worden uitgeroepen, gezien de
oproep termijn van 4 weken.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Het bestuur stelt de vergadering voor het verslag vast te stellen
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5.

Acties naar aanleiding van ALV en einde toegang HvS

Ten tijde van het opstellen van de agenda zijn nog diverse activiteiten gaande, op de
vergadering wordt dit aangevuld.
We sommen wat op:
Bestuur en trainers hebben overleg gepleegd over de trainingen. Ze worden nu
planmatiger opgezet. Jurrie Hofman wil eventueel incidenteel helpen, tot en afspraak
is het nog niet gekomen. Bestuur is regelmatiger aanwezig in bad.
Overleg met HvS heeft niet geleid tot een ander standpunt. Sterker nog: Men heeft in
het huidige contract de beëindiging per 1/6 2017 opgenomen.
Met Ritola is contact geweest, er zijn geen mogelijkheden tot samen trainen. Met
Aqualaren en Gemeente Midden Drenthe (Smilde) is gesproken over badwater.
Geen mogelijkheden. De manager van Aqualaren schetst ons een situatie waarin het
onmogelijk is om in Noord Drenthe extra banen te krijgen op reële tijden. Enkele
zwemclubs uit ZO Drenthe en Westerwolde onderzoeken mogelijkheden voor meer
badwater. Wij kunnen aansluiten. Is wel erg uit de buurt.
Opties baden bij vakantieparken als Land van Bartje zijn voor het bestuur niet reëel.
Te klein en in vakantieperiodes niet beschikbaar. Dat is geen concurrerend aanbod.
Sport Drenthe is even is de wacht gezet omdat er eerst nog een gesprek met de
wethouder komt. We wijzen daarbij de gemeente op haar verantwoordelijkheid.
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6.

Voorstellen van het bestuur over de toekomst van de vereniging

Voor het seizoen 2016-2017 hebben we al vroeg dit jaar afspraken kunnen maken met het
Hof van Saksen (HvS). Helaas vielen er meer weken uit dan vorig seizoen. De enquête liet
zien dat de meeste leden dat niet leuk vinden, maar wel trouw blijven aan onze vereniging.
Op 25 augustus heeft HvS ons meegedeeld dat dit seizoen het laatste seizoen is dat we
gebruik kunnen maken van het zwembad. Dit heeft HvS vastgelegd in het contract voor
seizoen 2016-2017. Er komt een verbouwing en gasten krijgen vanaf dat moment absolute
voorrang.
Op dit moment is het standpunt van het bestuur dat we dit jaar zoals gepland willen laten
lopen, qua zwemuren en deelname aan wedstrijden. Na dit jaar willen we tenminste verder
als zomervereniging, los van de KNZB. Niet stoppen dus. We hebben immers nog een bad
in Gieten. De wortels van de moederverenigingen ZZG en De Boskikkers liggen tenslotte
in het buitenwater, opgericht bij de opening van de buitenbaden in Gieten en Rolde. En
wie weet… komen er later betere tijden.
De voorstellen die het bestuur voorlegt aan de vergadering zijn:
1. De vereniging stopt per 1 mei 2017 als KNZB vereniging
2. De leden worden uitgeschreven bij de KNZB
3. De vereniging stopt per 1 mei 2017 met NRZ zwemvaardigheid opleidingen
4. De vereniging biedt vanaf 1 mei conditietraining en andere recreatieve
zwemactiviteiten aan in het buitenbad Zwanemeer te Gieten
5. Tot 1 mei 2017 kunnen leden maandelijks opzeggen of overschrijven naar een
andere zwemvereniging en wordt naar rato contributie geheven
6. De ALV geeft het bestuur de opdracht om de statuten als boven besloten te
wijzigen en in het voorjaar van 2017 aan de ALV voor te leggen
De voorstellen zijn voorlopig. Nog niet bekend is of de acties richting gemeenten en
andere verenigingen nog iets opleveren. Het bestuur ziet echter op dit moment weinig
reële alternatieven.
Zodra zich een andere situatie aandient zal dit aan de leden bekend worden gemaakt via
een mail. Als aanvulling op deze stukken.
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7.

Wat verder ter tafel komt, rondvraag

8.

Sluiting
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