OPROEP
2e Bijzondere Ledenvergadering ZV ZZG De Boskikkers 2016
Hierbij nodigen wij de leden en ouders van leden uit voor de Bijzondere
Ledenvergadering van zwemvereniging ZZG De Boskikkers op
Woensdag 28 december 2016 om 20.00 te Rolde
De Boerhoorn (Zuides 50)

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mondeling, voorzitter en secretaris

3. Conceptverslag Bijzondere ALV 4 november 2016
Bijlage, ter vaststelling

4. Verantwoording bestuur Ledenbrief 30 november
5. Plan Voortzetten zwemactiviteiten in 2017
Bijlage, ter besluitvorming

6. Bestuursverkiezing

Bij goedkeuring Plan onder agendapunt 5

7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting
Namens het bestuur,
Yvette Dijkshoorn, secretaris
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Agendapunt 3
Concept verslag BLV ZV De Boskikkers 4 november 2016
Locatie
Aanvang
Aanwezig

: Kantine IJsbaan, Gieten
: 20.00 uur
: Gertjan Ouwerling, Danny Vochteloo, Erica Pieters, Merel
Vonk, Marije Lanting, Jan Lanting, Hindrik Wester, Wiebe
Klijnsma, Celine Klijnsma, Vivian Sikkema, Daphne Spreen,
Herman Hofman, Jeron Bartelds, Laurens Schulting, Elianne
Schulting, Janiek Schulting, Carolijn Visser, Harm-Jeen
Doornbosch, Heleen Hofman, Marije Telgen, Bert-Jan
Oldenburger, Ina Oldenburger, Gesienus Sikkema, Bea
Voskamp, Andries Visser, Yvette Dijkshoorn
Afwezig met kennisgeving : Gea Bonder, Karin Bosma
1
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2
Mededelingen
Op 11 september is ons erelid Elly Wildeboer overleden. Tijdens de vergadering wordt
stilgestaan bij haar overlijden en haar grote inzet voor de verening. Haar man heeft ons
bedankt voor de tekst en foto’s op de website. We hebben de tekst en foto’s voor hem
afgedrukt en zullen deze aan hem geven.
3
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4

Concept verslag ALV ZV ZZG De Boskikkers 2016

Correcties:
 Bij punt 4 tweede zin ontbreekt het woordje ‘heeft’
 Bij punt 6 laatste zin bevat de zin 2 keer omdat
 Bij punt 11 eerste zin is Wiebe Klijnsma verkeerd geschreven
Naar aanleiding van de notulen:
 M.b.t. punt 3: Er is nog geen actie ondernomen met betrekking tot de VOG
 M.b.t. punt 11: Tineke de moeder van Linde heeft een korte periode meegedraaid als
bestuurslid. Omdat Linde naar een andere vereniging is gegaan, zal Tineke geen
plaatsnemen in het bestuur. Er is derhalve opnieuw een vacature. We willen Tineke
bedanken voor haar inzet.
Het verslag van de ALV van ZV ZZG De Boskikkers van 15 april 2016 worden vastgesteld.
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Acties naar aanleiding van ALV en einde toegang HvS

Naar aanleiding van de vorige vergadering hebben het bestuur en de trainers overleg
gepleegd over de trainingen. Deze worden nu planmatiger opgezet. Jurrie Hofman wil
helpen met het opstellen van een trainingsplan, maar het is nog niet tot een afspraak
gekomen. Het bestuur is regelmatiger aanwezig in bad.
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In relatie tot de beschikbaarheid van badwater licht te voorzitter toe:










Het HvS heeft in het contract voor dit zwemjaar opgenomen dat dit het laatste
contractjaar (tot 1 juni 2017) zal zijn.
Het bestuur heeft gekeken naar de mogelijkheden om elders zwemwater te huren:
 Er is te vergeefs met Aqualaren en Gemeente Midden Drenthe (Smilde) gesproken
over de beschikbaarheid van badwater. De manager van Aqualaren heeft laten
weten dat het onmogelijk is om in Noord Drenthe extra banen te krijgen op reële
tijden.
 Alternatieven bij vakantieparken als ‘t Land van Bartje zijn geen concurrerend
aanbod. De baden zijn te klein en zijn in vakantieperiodes niet beschikbaar.
Er zijn een aantal zwemclubs uit ZO Drenthe en Westerwolde die samenwerken op het
gebied van beschikbaarheid van badwater. Wij kunnen daarbij aansluiten, maar dat is
niet in de buurt.
Er is een gesprek geweest met de wethouder waarin wij gepleit hebben voor een
binnenvoorziening in de gemeente en we gewezen hebben op het belang van
zwembeheersing en beweging/sport. De wethouder heeft aangegeven dat een
binnenbad niet tot de (financiële) mogelijkheden behoort. De gemeente wil de
mogelijkheden voor een kas of tent in Gieten om het zomerseizoen te verlengen wel
onderzoeken. Omdat dit ook in de vergadering van de Gemeenteraad is ingebracht,
hebben we geen brief gezonden aan de Gemeenteraad.
Mocht de gemeente een overkapping kunnen realiseren, dan zal dit volgende zomer
niet gereed zijn.
De gemeente wil graag dat de vereniging blijft bestaan en staat ook toe dat andere
verenigingen met ons mee zwemmen, waarbij de contributie dan voor ons is.
Er heeft nog geen gesprek met Sport Drenthe plaats gevonden, omdat het bestuur eerst
het gesprek met de wethouder wilde afwachten.
In de eerste contacten met Ritola in Zuidlaren, heeft Ritola laten weten dat er geen
mogelijkheden zijn om samen te trainen. Recent heeft Ritoloa contact opgenomen om
te praten over mogelijkheden en op 1 november is een eerste gesprek geweest.
Anders dan een half jaar geleden, ziet Ritola nu wel mogelijkheden om samen te
trainen. Ze willen geen fusie, we blijven dan een zelfstandige vereniging.
Op deze manier kunnen we lid blijven van de KNZB. De tijden waarop we zouden
kunnen trainen:
Woensdag 17:30-19:00 (1-2 banen)
Donderdag 18:15-19:00 (2-3 banen)
Zaterdagochtend, onze huidige trainingstijd (2 banen)
Het bad is alleen in de schoolvakanties gesloten.
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Voorstellen bestuur over de toekomst van de vereniging

Bij versturen stukken zag het bestuur geen kansen op badwater voor het nieuwe seizoen.
Om die reden zijn de geformuleerde voorstelen opgenomen. Het bestuur vindt het
belangrijk dat we in ieder geval doorgaan als zwemvereniging. Als het niet anders is, als
zomervereniging, zodat we vanuit die positie nieuwe mogelijkheden kunnen blijven
onderzoeken.
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Het gesprek van 1 november met Ritola biedt nieuwe mogelijkheden. Deze hebben we
nog niet kunnen uitwerken, gezien de korte tijd tussen dit gesprek en deze vergadering.
We hebben de vergadering door laten gaan om de leden te informeren over de
ontwikkelingen. Het bestuur trekt de geagendeerde voorstellen terug en stelt de
vergadering voor om het bestuur de opdracht te geven de haalbaarheid van
samenwerking met Ritola uit te werken. Gezien de beperkte opkomst van senioren, vraagt
het bestuur de vereniging om een mandaat voor het aangaan van de samenwerking met
Ritola onder voorwaarden dat rekening wordt gehouden met de senioren, als dit haalbaar
blijkt.
De bedoeling is om de mogelijkheid tot samenwerking zo snel mogelijk uit te werken,
zodat we zekerheid kunnen bieden aan de leden.
Antwoorden op vragen vanuit de vergadering:
 Het HvS plaatst advertenties voor zwemactiviteiten voor mensen vanuit de regio. Dit
lijkt contrasterend met het feit dat ze het contract met ons gaan beëindigen, omdat ze
willen stoppen met regiobeleid. Deze activiteiten vinden alleen dit jaar nog plaats.
 We kunnen lid blijven van de KNZB als we samenwerken met Ritola. Dit is ook zeker de
bedoeling.
 Als het scenario niet doorgaat dan zijn we nog geheel 2017 lid van de KNZB.
 We zullen onderzoeken of we met ingang van 2017 in Zuidlaren terecht kunnen, zodat
we minder uitval hebben in verband met vakanties.
 We hebben in het contract met het HvS laten opnemen dat we halverwege het jaar
kunnen heronderhandelen.
 We moeten nog kijken of de trainingen op zaterdag worden voortgezet, omdat de
opkomst de laatste weken erg laag is.
 Aspecten die o.a. moeten worden onderzocht om te bepalen of het haalbaar is:
 Financiële haalbaarheid; Zuidlaren is behoorlijk duurder dan HvS
 Voldoende trainers, officials, bestuurs-/commissieleden en overige
vrijwilligers
Het bestuur vraagt de leden om eventuele tips en adviezen met het bestuur te delen.
De vergadering geeft het bestuur de opdracht om de haalbaarheid van de samenwerking
met Ritola te onderzoeken.
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Wat verder ter tafel komt

Bea vraagt zich af of de Driekamp dit jaar eenmalig niet is doorgegaan of dat het helemaal
van de baan is. De Driekamp is vervallen als gevolg van te weinig deelname. Het is niet de
bedoeling om de Driekamp af te schaffen.
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Sluiting

Aangezien er geen verdere punten zijn, wordt de vergadering afgesloten met een drankje.
Voorstel:
Het bestuur stelt de vergadering voor het verslag vast te stellen
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Agendapunt 4
Verantwoording bestuur Ledenbrief 30 november
Op 1 december heeft het zittende bestuur een brief aan de leden gestuurd waarin zij
aangeeft dat zij niet de verantwoordelijkheid willen dragen voor continuering van de
zwemactiviteiten omdat er geen voldoende garanties kunnen worden gegeven over de
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde trainers en vrijwilligers. Niet in
Zuidlaren en niet in het Hof van Saksen. Het bestuur zal desgevraagd aan de ALV een
toelichting kunnen geven op de brief.

Rolde, Gieten, 30 november 2016

In de laatste Algemene ledenvergadering hebben we als bestuur de opdracht gekregen
de optie zwemmen in Zuidlaren te verkennen, bij voorkeur met ingang van 1 januari 2017.
Als voorwaarden golden voor ons: zekerheid over de inzet van trainers op de dagen/uren
in Zuidlaren, voldoende inzet van vrijwilligers en ook dat we het financieel kunnen
opbrengen. De huurprijs in Zuidlaren is hoger dan het Hof van Saksen.
De afgelopen weken hebben we geen zekerheid gekregen of de inzet van trainers vanaf
januari voldoende is. Het aantal inzetbare vrijwilligers is ook afgenomen. En de kosten zijn
hoog. Samengevat stelt het bestuur vast dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.
Daarom is de optie Zuidlaren volgens het bestuur niet haalbaar.
Daarnaast hebben we in de afgelopen tijd veel opzeggingen gehad en nauwelijks aanwas.
Dat betekent dat we op termijn, naar de mening van het bestuur, de zwemactiviteiten
(over het hele seizoen gerekend) niet kunnen betalen.
De beschikbaarheid van bestuursleden, officials en trainers voor de tweede helft van het
seizoen is te onzeker om de continuïteit en veiligheid bij zwemlessen, zwemtrainingen en
wedstrijden te garanderen. We kunnen dan ook niet voldoen aan onze contractuele
verplichtingen aan de zwembadverhuurders.
Het bestuur voelt zich dan ook genoodzaakt een drastische maatregel te nemen,
namelijk dat we per 1 januari 2017 alle zwemactiviteiten stopzetten.
We vinden dit een vervelende maatregel en tegen alle gevoel in. Dit besluit doet pijn. Het
is echter onvermijdelijk. We zagen allemaal dat het steeds moeilijker werd. Het bestuur
wil een groot compliment geven aan de vrijwilligers en trainers die in de afgelopen lastige
periode loyaal inzet hebben getoond voor de vereniging.
In een Algemene ledenvergadering (voorlopige datum 6 januari) willen we ons besluit
toelichten en verantwoorden. De Algemene ledenvergadering heeft uiteraard het laatste
woord.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ZV ZZG De Boskikkers
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FAQ
Wat is de toekomst van de vereniging?
Een mogelijkheid is in 2017 als zomerclub verder te gaan (zie hierna). Als dat niet lukt zal
het huidige bestuur de vereniging opheffen. Dat betekent dat ze zal zorgen dat alle
verplichtingen worden afgewikkeld. Dit moet met instemming van de Algemene
ledenvergadering. Als er geld overblijft moet daar een doel voor worden gevonden, een
doel dat te maken heeft met de zwemsport.
Komt er zomerzwemmen?
Die mogelijkheid houden we open. Dat kan echter alleen als er vanuit de Algemene
ledenvergadering een nieuw bestuur komt die dit wil trekken. Eén van de huidige (drie)
bestuursleden heeft aangegeven hier deel van uit te willen maken. Het huidige bestuur zal
zorgen voor een nette overdracht.
Wordt er nog voor diploma gezwommen?
Een aantal leden wil nog graag afzwemmen voor een zwemvaardigheid diploma. We
hebben woensdag 14 december aangevraagd bij de NRZ. We laten zo snel mogelijk weten
of dat door kan gaan.
Kan ik via de club nog meedoen aan wedstrijden na 1 januari?
Nee, we stoppen met alle zwemactiviteiten, we schrijven dus niemand meer in. Wil je
wedstrijden blijven zwemmen, schrijf je dan over naar een andere vereniging.
Wat moet ik doen met mijn lidmaatschap?
Het bestuur trekt vooreerst zelf geen lidmaatschappen in. We stoppen alleen met het
organiseren van activiteiten. Je kunt uiteraard op elk moment opzeggen. De normale
regels bij opzeggen gelden dus niet. Vanaf 1 januari 2017 berekenen we geen kosten en
contributie meer door. Je KNZB lidmaatschap eindigt niet automatisch, wel trekken we een
eventueel startnummer in. Tenzij je om overschrijving naar een andere vereniging
verzoekt, dat regelen we dan. Doe dit bij voorkeur voor 1 januari 2017. Voor officials geldt
ook dat opzeggen of overschrijven kan.
Opzeggen of overschrijven via het emailadres: secretariaat@zzgdeboskikkers.nl

De consequenties van deze Ledenbrief zijn als volgt:






Stoppen met alle zwemactiviteiten per 1 januari 2017
Gedurende eerste kwartaal 2017 voorbereiden van liquidatie van de vereniging,
zodat hiertoe in de ALV kan worden besloten
De leden blijven lid tot aan de ALV, zonder contributieheffing
De startnummers worden, in verband met de KNZB-kosten, ingetrokken
De zittende bestuursleden blijven aan met als doel de liquidatie van de
vereniging

Voorstel:
Het bestuur adviseert de ALV hier alleen kennis van te nemen, gelet op agendapunt 5.
Indien het plan, gepresenteerd onder agendapunt 5, door de ALV wordt afgewezen dan
wordt bovenstaande alsnog voorgelegd aan de ALV.
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Agendapunt 5
Plan voortzetten zwemactiviteiten in 2017
Een aantal leden heeft een plan gemaakt om door te gaan met de zwemactiviteiten zoals
deze gepland stonden. Dit plan wordt separaat meegezonden.
De doelstellingen van het plan (specifiek in deze volgorde) zijn:
1.
2.
3.
4.

Het winterseizoen in het Hof van Saksen gaat door zoals de afspraken nu staan.
Het zomerseizoen in Gieten gaat door.
De sport- en D-wedstrijden van het winterseizoen gaan door.
Het onderzoeken van mogelijke vormen van continuering van het zwemmen in
seizoen 2017-2018. De uitkomst moet uiterlijk 31 mei 2017 voor de leden duidelijk
zijn.

Voorstel
Het bestuur legt de ALV voor om te beraadslagen en te stemmen over het voortzetten van de
zwemactiviteiten in 2017 en de vereniging op basis van het bijgevoegde plan.
Indien met dit plan wordt ingestemd treedt het zittende bestuur af en wordt onder agendapunt
6 bindend voorgesteld een nieuw bestuur te vormen, zoals aangegeven in het plan.
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Agendapunt 6
Bestuursverkiezing
Als de ALV met het plan onder agendapunt 5 heeft ingestemd wordt voorgesteld
De kandidaatstelling van een nieuw bestuur maakt integraal onderdeel uit van het
gepresenteerde plan en is dus een bindende voordracht:







Floris Harmanni (in functie te benoemen als voorzitter)
Herman Hofman (kandidaat secretaris)
Gertjan Ouwerling (kandidaat penningmeester, herkiesbaar)
Hilde Steenbergen (lid, externe contacten)
Daphne Spreen (lid, trainingscoördinator)
Jeron Bartelds (lid, algemeen)

Indien de ALV niet met het plan heeft ingestemd blijft het zittende bestuur met drie
bestuursleden in functie en vraagt het de ALV af te zien van de verplichting om in alle
vacatures te voorzien. Het zittende bestuur zal dan handelen naar de Ledenbrief van 30
november. De consequenties van deze Ledenbrief zijn als volgt:





Stoppen met alle zwemactiviteiten per 1 januari 2017
Gedurende eerste kwartaal 2017 voorbereiden van liquidatie van de vereniging,
zodat hiertoe in de ALV kan worden besloten
De leden blijven lid tot aan de ALV, zonder contributieheffing
De startnummers worden, in verband met de KNZB-kosten, ingetrokken
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