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Algemene Leden Vergadering Z.S.C. Oceanus d.d. 12 juli 2021 
 

AANWEZIG bestuur AANWEZIGE leden  

Kees Reijnders Johan Joore Diana de Groot 

Margreet van der Pol Gerda Joore Dick de Kuijer 

Alexandra Spooren Jan Weijers  

Anne Schipper Carla van Rooijen  

 Arno Stolk AFWEZIG met bericht 

 Oskar Albers Laura Staal 

AFWEZIG bestuur Peter Achterberg Karin van Oostveen 

Ton Kleijberg  Jan vd Meer Annette de Visser 

Adrie Berk  John Heijsteeg Erik Bras 

Lars Houdijk  Gerda Stokkel Berni Kurk 

 Jeroen Hijstek Stefan Breebaart 

 
     
Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
O. Albers heeft via het secretariaat een punt toegevoegd. 
 
Mededelingen 

o Er is binnen de gemeente Aalsmeer een Sportakkoord opgesteld. Verenigingen kunnen 
activiteiten organiseren en een financieel beroep doen op het bijbehorende fonds. Er 
moet wel aan criteria voldaan worden; zoals een plan van aanpak en een verantwoording 
achteraf. John Heijsteeg vertelt via dit sportakkoord drie zwemlopen voor de jeugd 
georganiseerd te hebben waarbij er veel aanmeldingen zijn. 

o Hieraan gekoppeld is er een sportcafé waarin verenigingen (heden online) ervaringen 
kunnen uitwisselen over verschillende zaken.  

 
Ingekomen stukken 
Bestuurlijke aansprakelijkheid (WBTR) + statutenwijziging: 

o Er is een nieuwe wet (WBTR) die gaat over het voeren van goed bestuur. Er is een 
stappenplan opgesteld die wij als vereniging hebben doorlopen. Hoewel Oceanus 
grotendeels voldoet aan de regelgeving van de WBTR zijn er een paar kleine wijzigingen 
in de statuten noodzakelijk om nog beter aan te sluiten op de WBTR. Kees leest de 
beoogde wijzigingen in de statuten voor. Volgens de huidige statuten moeten er circa 130 
leden aanwezig zijn (tweederde van het aantal stemmen binnen de vereniging) om dit 
besluit te nemen. In overleg met de ALV is er besloten om een digitale stemming te doen 
(via mail). 

o 2e punt voor een wijziging in de statuten is het wijzigen van boekjaar. De aanwezige leden 
gaan akkoord met een wijzing van het boekjaar van kalenderjaar naar verenigingsjaar (1 
september tot en met 31 augustus). Het lopende jaar wordt eenmalig een kort jaar, lopend 
van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021. 

 
Notulen ALV 2020 
De notulen van de ALV 2020 worden doorgenomen, goedgekeurd en vastgesteld. 
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Bestuurssamenstelling 
De functie van penningmeester wordt met goedkeuring van de ALV ingevuld door Alexandra 
Spooren. Waarvoor dank. 
Anne Schipper en Ton Kleijberg gaan stoppen met hun bestuurstaken. Hier zijn vacatures open. 
Margreet van der Pol stopt als secretaris i.v.m. een verhuizing. Ook hier is nu een vacature open. 
Als er opvolging is voor Stefan Breebaart binnen de WZC dan zou hij wel in het bestuur willen. 
 
Gerda en Johan Joore blijven de ledenadministratie doen, waarvoor dank. Johan maakt geen 
deel meer uit van het bestuur.  
 
 
FUNCTIE NAAM VERKIESBAAR IN  

Voorzitter Kees Reijnders 2022  

Penningmeester Alexandra Spooren 2024  

Secretaris Margreet van der Pol Aftredend Komt vacant 

Lid 1 Triathlon Adrie Berk 2022  

Lid 2 Waterpolo Lars Houdijk 2022  

Lid 3 Recreatie Ton Kleijberg Aftredend Komt vacant 

Lid 4 Wedstrijdzwemmen Anne Schipper Aftredend Komt vacant 

 
 
Jaarverslagen 
Bestuur   goedgekeurd en vastgesteld 
Financiën (zie later)  goedgekeurd en vastgesteld 
Masterzwemmen   goedgekeurd en vastgesteld 
Waterpolo   niet aanwezig 
Triatlon   goedgekeurd en vastgesteld 
Masterzwemmen  goedgekeurd en vastgesteld 
Open water zwemmen goedgekeurd en vastgesteld 
Recreatie   goedgekeurd en vastgesteld 
Vinzwemmen    niet aanwezig 
Aangepast zwemmen  niet aanwezig   
 
Financiën 
Allereerst legt Alexandra de verdeling tussen de werkzaamheden uit van haar en Johan Joore. 
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van Covid. Het was een financieel zwaar en onzeker 
jaar voor de vereniging. Kregen we wel/geen coronasteun? Kunnen we de leden compenseren? 
Wel/niet zwemmen etc. Op dit moment lijken er creditnota’s te komen van de ESA voor de 
periodes dat de Waterlelie was gesloten.  Het jaar wordt afgesloten met verlies. 
Vraag O. Albers: wat houdt de KNZB boete in? Uitleg wordt gegeven. 
Vraag D. de Kuijer: Is de badhuur verweven met de 50.000 euro subsidie? ESA haalt dit van de 
badhuur af. 
D. de Kuijer: wat is de sponsoring van 5000 euro? Dit is garantstelling van de Vrienden van 
Oceanus; gekregen voor vrijwilligers bijdrage. 
J. Weijers en C. van Rooijen: Wie/wat zijn dubieuze debiteuren en wat gebeurt daarmee? Dat zijn 
niet betalende leden. Zij worden aangesproken hierop. Het zou een team kunnen schaden als je 
deze leden royeert.  
O. Albers: Hoe dit te voorkomen? Beginnen om per lid te bekijken wat de reden is. In gesprek 
gaan en blijven. 
Anne Schipper meldt dat in de toekomst bij de WZC eerst de startgelden geïnd worden. 
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Met het oog op de toekomst:  
o TASO (covid steun) vanuit de overheid is aangevraagd, en onder voorbehoud ontvangen. 

Deze regeling is gericht op compensatie voor doorlopende vaste lasten en uitdrukkelijk 
niet voor de compensatie van leden.  

o Voor het nieuwe jaar heeft de gemeente een bedrag toegezegd, maar Oceanus moet 
aantonen dit bedrag echt nodig te hebben om niet acuut in de problemen te komen.  

 
 
 
 
Financiële commissie 
De kascommissie heeft kritisch naar de boekhouding gekeken. Punten sluiten aan bij vorig jaar.  
De gedane aanbevelingen staan in het verslag van de kascommissie. 
Advies: decharge verlenen aan het bestuur. Wordt verleend door de ALV. 
Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun werk. 
Wie wil in de kascommissie 2022? 
 
 

Ledenaantal 
o Veel opzeggingen (+/- 120 leden x contributie) gaat er voor zorgen dat er een financieel 

zware tijd aanbreekt. 
o Commissies hebben kritisch naar het badwater gekeken voor de aanvraag seizoen 2021-

2022. Hierop is de begroting gemaakt. Daar zit nu een groot gat. Er is iets aan badwater 
teruggegeven. 

o Jeugdleden aantallen zijn teruggelopen. Met name tot 12 jaar. 
 
Er volgt een discussie over de badwaterindeling, ledenaanwas, hoe leden te werven etc. 
Tijdens de trainingen goed monitoren hoeveel leden er in het water liggen. 
Samenwerking zoeken binnen de regio? 
C. van Rooijen vraagt wat er gedaan is met de 40% teruggave. Komt terug in boekjaar 2021. 
 

Contributie 2020/2021 
Vorig jaar is de verhoging van contributie niet doorgegaan vanwege Covid. 
Dit jaar gaat de contributie omhoog met 3%. 
 
Evaluatie Covid-19 
Het bestuur heeft zeer frequent vergaderd via Zoom/Teams. 
Afgelopen jaar is het bad geruime tijd dicht geweest, buiten trainingen werden opgestart, 
buitenbad ging eerder open dan normaliter gebruikelijk. 
Hopelijk is alles weer z.s.m. ‘normaal’ zodat we weer nieuwe leden kunnen verwelkomen.  
Er worden wekelijks gesprekken gevoerd met de ESA over wat wel/niet kan en mag. 
O. Albers brengt in dat er veel beslissingen zijn genomen in het algemeen belang. Zijn zoon 
(aangepast zwemmen) kan hier niet aan meedoen terwijl er contributie betaald wordt. Hij is het 
dan ook niet eens met een aantal besluiten; zoals de zwemmogelijkheden, opzegprocedure. Hij 
wil graag begrip va het bestuur en een gebaar. Verwijst hierbij naar artikel 10 in de statuten. 
Kees legt een en ander uit.  
Vanuit de ALV wordt gevraagd wat dhr. Albers wil. Hij geeft aan gehoorde te willen worden. Een 
betere communicatie.  
 
Er wordt een algemene melding gedaan dat de website het officiële kanaal is. Dat niet alle leden 
persoonlijk gemaild kunnen worden. 
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Missie en visie Oceanus 
Wordt opgepakt in het nieuwe seizoen. 
Breedte zwemmen is niet goed gelukt mede door Covid.  
Eerst weer zorgen dat de vereniging op orde komt met een goede basis voor vrijwilligers. 
 
 
 
 
Rondvraag 
Dick de Kuijer 
Hoe zit het met het pasjessysteem? 
 ESA is ermee begonnen. Hebben er veel problemen mee. Wij kunnen er nog niet in mee 
gaan. 
 
Jan Weijers 
De invulling van de kascommissie is nog niet ter sprake gekomen. Wie? 
 Bestuur kijkt na of lid kascommissie voor 2 of voor 4 jaar is. 
 
Anne Schipper 
Opzegdatum is best laat in het seizoen. Voor waterpolo is dit 1 mei. 
 was dit jaar i.v.m. Covid 
 
Jeroen Hijstek 
Is er ruimte voor verbetering van de website? Het is bv lastog om lid te worden. 
 gaat opgepakt worden. 
 
Peter Achterberg 
Mailadres van de WZC was een rommeltje. Veel oude onbeantwoorde mails. 
Van wie is het mailadres: info@oceanus....... Etc? 
 Ton beheerde dit. Gaat nu naar secretariaat. 
Wie beheert de social media? 
 Lars 
 

 
 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 
Tot in 2022 


