
 

Notulen ALV 14 juni 2022 ZSC Oceanus 

 

Notulen Algemene ledenvergadering ZSC Oceanus 

 

Dinsdag 14 juni 2022 om 20.00 uur vergaderzaal de Waterlelie 

Inloop vanaf 19.45 uur. 
 
 

AANWEZIG bestuur AANWEZIGE leden  

Kees Reijnders – vz Johan Joore – ledenadm Gerda Joore 

Alexandra Spooren – pm Ted Berk – vertr.pers.  

Adrie Berk -secr Jan Weijers – kascomm.  

Stefan Breebaart Johan Wegman  

Jan van Glabbeek Jan van der Meer  

Lars Houdijk Gerrit Kreuze  

 Laura Staal  

AFWEZIG bestuur Joost de Boer AFWEZIG met bericht 

 Charles Couzijn Carla van Rooijen 

 Frank Corveleijn Dick de Kuijer 

 Aafke de Boer Ed van Diemen 

 Menno Wiersma Annette de Visser 

 Paul Goossens Gerda Stokkel 

 Peter Achterberg  

 

AGENDA 

 

 

1 Opening 

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Verzoek van de stichting vrienden van Oceanus, om direct-mail naar leden te kunnen 

sturen voor sponsor en promotie acties. Dit ten behoeve van het algemeen nut van 

Oceanus. AVG technisch is dit toegestaan als de ALV er mee toestemt. De aanwezigen op 

de ALV geven toestemming.   

 

Op de ALV in 2019 is geaccordeerd dat Jetze Plat erelid van de vereniging wordt. Door 

Corona is het huldigingsmoment steeds uitgesteld. Dit is nu gepland op 26 juni tijdens de 

Lenie van der Meer bokaal.  

 

3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 juli 2021 

 

Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. Geen vragen. 

 

4 Jaarverslagen 2021 van de diverse commissies 

Bestuur    goedgekeurd en vastgesteld 

Masterzwemmen    goedgekeurd en vastgesteld 

Jeugd en Tienertrainingsgroep  goedgekeurd en vastgesteld 

Aangepast zwemmen   goedgekeurd en vastgesteld.  

Triatlon                                       goedgekeurd en vastgesteld 

Wedstrijdzwemmen   goedgekeurd en vastgesteld 

Waterpolo    goedgekeurd en vastgesteld 

Vinzwemmen     goedgekeurd en vastgesteld 

Openwaterzwemmen   geen verslag, maar Laura Staal geeft op de 

vergadering een aanvulling. Laura overlegt met Annette de Visser wie het secretariaat 
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gaat voeren. Niet alleen ten aanzien van het jaarverslag, maar ook om de wedstrijden,  

prestatietochten en de prestaties onder de aandacht te brengen van de Oceanusleden.  

 

5 Financieel verslag 2021 

 5.1 Verlies en Winst 2021 

 5.2 Balans per 31 december 2021 

 5.3 Toelichting op de jaarrekening 

 

Alexandra geeft enige uitleg over de financiën en de ledenaantallen:  

Het jaar 2021 is voor het eerst in lange tijd afgesloten met een positief resultaat. De 

winst bedroeg EUR 8.722. Dit wordt voor een deel verklaard doordat niet alle leden 

aanspraak hebben gemaakt op de door Oceanus aangeboden restitutie. Ook zijn er in 

2021 geen vrijwilligersbijdragen uitbetaald. Ondanks het positieve resultaat rapporteert 

Oceanus eind december 2021 een negatief eigen vermogen van EUR 5.656 

 

Het ledenbestand van Oceanus daalde in 2021 met 13%. Dit ligt in lijn met de 

dalende ledenaantallen die ook bij andere binnensportverenigingen zichtbaar 

is. Opvallend is de terugloop bij waterpolo. 

 

Ondanks het positieve resultaat over 2021 zijn de vooruitzichten voor 

2022/2023 somber. Door de teruglopende ledenaantallen zullen de 

contributie-inkomsten naar verwachting niet voldoende zijn om de kosten voor 

badhuur te dekken. Er worden verschillende maatregelen aangekondigd om de 

begroting sluitend te krijgen, waaronder teruggave van badhuur, en een 

beroep op de ESA om onze trainersvergoedingen voor 2022/2023 te betalen (via 

subsidiepot gemeente). 

 

Vragen: Charles Couzijn: er zijn in drie jaar tijd 160 leden van de vereniging afgegaan. 

Kunnen we leden een mailing sturen met een verzoek om weer lid te worden. We 

noteren een actie dat we een lijst gaan opstellen van leden waar geen opzeggingsreden 

van bekend is. In het bestuur zullen we bespreken of we die ex leden gaan mailen of 

bellen.  

 

Charles Couzijn heeft aan zowel de directie van ESA alsmede de wethouder sport en het 

dagelijks bestuur van Oceanus de navolgende vraag gesteld. Waarom bevriest de ESA 

wel leskaarten van kinderen waarvan de ouders niet binnen kunnen komen met een 

geldige QRcode - dit omdat zij niet testen voor elke zwemles van de kinderen – en 

waarom verplicht ESA aan Oceanus wel de gereserveerde uren per jaar te betalen en 

wordt dit niet bevroren als er niet getraind kan worden. Als dit mogelijk zou zijn zouden 

de contributies van leden die niet willen of kunnen testen voor toegang ook bevroren 

kunnen worden tot na de lockdown periode.  

Antwoord van Oceanus en ESA:. ESA krijgt steun van de overheid van de werkelijk 

gemiste inkomsten. Die gemiste inkomsten moeten bij de overheid inzichtelijk gemaakt 

worden door de reeds gestuurde facturen naar verenigingen. Als de ESA de schulden 

vooraf kwijtscheld via een creditnota, komen ze niet in aanmerking voor het noodfonds. 

Op het moment dat ESA het geld van het noodfonds binnen heeft sturen ze een 

creditfactuur over de niet gebruikte trainingen. Antwoord van de gemeente krijgt Charles 

op zijn overleg met de wethouder.  

 

Opmerking Peter Achterberg: als er geen vereniging is heeft ESA geen inkomsten, dus 

ESA kan niet onbeperkt de huur verhogen. Antwoord: dat kan en moet ESA wel. Dit 

omdat zij een onderneming zijn die de exploitatie van alle sportaccommodaties binnen de 

door de gemeente vastgestelde begroting moet runnen en dus niet in nood verkerende 

verenigingen kunnen helpen. Als er verenigingen in de problemen zijn, zullen de 

besturen dat met de gemeente dienen te bespreken.   
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Met ESA directie zijn wel de navolgende dilemma’s en thema’s besproken: Dilemma: 

Omdat er van elke trainingsgroep leden hebben afgezegd, zouden we eigenlijk uren 

moeten afstoten om ‘break-even’ te draaien.  Als we uren afstoten en sporters moeten 

op andere dagen trainen, gaan er ook weer leden hun lidmaatschap opzeggen.  

Dat wordt een vicieuze cirkel. Dus met ESA directie besproken en we hebben voor één 

jaar een gratis trainingsuur gehad zodat we kunnen groeien met iets minder kosten en 

risico.   

Thema samenwerking: ESA en Oceanus zullen op thema’s van beleid en praktijk met 

elkaar overleggen over samenwerking die tot doel heeft dat de vereniging weer groeit 

qua leden.  

Thema subsidiestructuur: met de gemeente en de directie van ESA is er een andere 

subsidiestructuur afgesproken. Tot 40.000 kan er korting gegeven worden op wekelijkse 

trainingsuren. Daarnaast zijn er potjes met gemeentebudget bij de ESA gestald met 

bedragen voor 1: scholing trainers, 2: trainerskosten, 3: promotie  

 

6 Verslag financiële controle commissie  

De kascommissie heeft kritisch naar de boekhouding gekeken.   

De gedane aanbevelingen staan in het verslag van de kascommissie. 

Advies: decharge verlenen aan het bestuur. Dit wordt verleend door de ALV. 

Het bestuur bedankt de kascommissie en de penningmeester voor hun werk. 

 

Omdat de vereniging over gaat van een kalenderjaar boekhouding naar een seizoen-

boekhouding, krijgen we eenmalig een korter financieel jaar van 1 januari tot 31 

augustus.  Op de vraag of Ronald en Jan dit verkorte jaar ook willen controleren is na de 

vergadering positief gereageerd.   

 

7 Ledenverloop zsc Oceanus 

 

 

 
 

Tabel 4 

Ledenbestand

Afdeling totaal  <12   <18  >18

Triatlon 58 1 8 49

Waterpolo 110 18 13 79

Masters 83 0 0 83

Wedstrijdzwemmen 37 9 22 6

Recreatief 51 26 22 3

Vinzwemmen 5 0 1 4

Aangepast Sporten 11 0 5 6

Totalen 31-12-2021 355 54 71 230

Totalen 31-12-2020 406 60 89 257

Verschil -51 -6 -18 -27

In % -13% -10% -20% -11%
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Eind 2020 had Oceanus 406 leden, eind 2021 waren dat er 51 minder. De afname zit dit 

jaar in alle leeftijdsgroepen. Overall daalde het ledenbestand van Oceanus in 2021 met 

13%. Dit beeld is in lijn met het landelijke beeld dat de verenigingen die binnensporten 

aanbieden te maken hebben met een flinke daling van het aantal leden als gevolg van de 

coronacrisis, waarbij de zwemsport extra hard is getroffen. De KNZB meldt over 2021 

een afname van het aantal lidmaatschappen van 10%  

(bron: Zo Sport Nederland van NOC-NSF). 

 

8 Begroting seizoen 2022 - 2023 

 

Vraag over de corona gerelateerde restitutie: restitutie is over het oude boekjaar 

mogelijk, maar makkelijker te realiseren over de contributie voor komend jaar.  

 

9 Vaststellen contributie 2022 – 2023  

 

Het voorstel is om de contributie met 3% te verhogen, ondanks dat we weten dat de 

badhuur per 1 januari met 6% omhoog gaat. Het dagelijks bestuur gaat wederom 

gesprekken aan met directie en evt de wethouder.  Oceanus wil weten waar de 6% 

indexering op gebaseerd is.  

 

10 Bestuursverkiezing 

   

FUNCTIE NAAM  Verkiesbaar 

Voorzitter Kees Reijnders  2023 

Penningmeester Alexandra Spooren  2024 

Secretaris Adrie Berk Benoeming in ALV 2022 2025 

Lid o.a. promotie & 

communicatie, 

ledenwerving 

Jan van Glabbeek Benoeming in ALV 2022 2025 

Lid o.a. waterpolo Lars Houdijk Herkiesbaar 2022 

Lid o.a. 

wedstrijdzwemmen en 

trainingsgroepen 

Stefan Breebaart Benoeming in ALV 2022 2024 

Lid  Vacature  2023 

 

Adrie Berk, Jan van Glabbeek en Stefan Breebaart zijn benoemt tot respectievelijk 

secretaris en bestuuslid.  Lars Houdijk is herkozen tot bestuurslid.  

 

11 Evaluatie zaken Covid-19  

 

Aafke de Boer: gaat haar lidmaatschap opzeggen als het bad weer dicht gaat om een 

corona reden of als er niet een flexibel opzegmogelijkheid per kwartaal komt. 

Antwoord: het dagelijks bestuur gaat het gesprek aan met de directie van ESA.   

Opzeggingen einde seizoen 2021-2022

Afdeling Totaal  =<12  >12  >18

Triatlon 6 1 5

Waterpolo 17 3 4 10

Masters 4 4

Wedstrijdzwemmen 2 1 1

Recreatief 12 6 6

Vinzwemmen 1 1

Aangepast Sporten 0

Totaal, stand per 25-05-2022 42 10 12 20
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Frank Corveleijn: als wij het zwembad huren, kunnen wij dan niet zelf de controle 

uitvoeren. Antwoord: Controle op QRcode is een landelijke maatregel en daar 

kunnen wij als vereniging niet een andere beslissing in nemen.  

Frank Corveleijn: kunnen we vooraf al niet voorsorteren bij de gemeente?. Hoe wordt het 

politieke beleid als er weer een corona golf komt. Antwoord: Kees zal het de 

directie van de ESA en evt wethouder vragen.  

Peter Achterberg: Geeft mee dat trainers en vrijwilligers wegvallen door de corona 

lockdowns. Zij vinden het wel lekker zo de avonden op de bank ipv op het 

sportveld of zwembad. We moeten zuinig zijn op onze vrijwilligers. Antwoord. 

Helemaal gelijk. De stichting vrienden van Oceanus zal de vrijwilligers jaarlijks 

bedanken en het bestuur zal dit thema intern ook oppakken.   

 

 

12 Besluitvorming in wijziging statuten t.a.v. WBTR (nieuwe wetgeving 

aansprakelijkheid) 

Op 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. Er 

zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De 

overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 

beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 

verenigingen en stichtingen schaden. Daarom zijn de statuten van de meeste 

verenigingen en dus ook Oceanus aangepast.  

De aanwezigen hebben geen op en aanmerkingen ten aanzien van de gewijzigde 

statuten. Maar we voldoen niet aan het minimaal aantal stemmen wat nodig is voor 

goedkeuring van deze statutenwijziging.  

 

Daarom gaat het volgende artikelnummer in: 21.3. Een besluit tot statutenwijziging 

behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin 

ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een 

vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet 

aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan 

twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering 

rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van de 

uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij 

de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 

besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Daarom wordt er over twee weken op 28 juni een nieuwe ALV gepland met de 

besluitvorming als agendapunt.  

 

13 Rondvraag 

 

Frank Corveleijn bedankt het bestuur voor hun werk. 

Frank Corveleijn: Begin 2021 was de website slecht bereikbaar. Hij is te gevoelig voor 

hackers en daarom te vaak offline. Advies is te praten over een moderne site. Dit pakt 

Jan van Glabbeek op.   

Lars Houdijk: Er komen veel klachten van de senioren waterpoloers over de horeca op 

vrijdag. Dit is een onderdeel van de agenda die het dagelijks bestuur heeft met ESA 

directie.   

Peter Achterberg: kunnen we naast het scholierenwaterpolo toernooi een 

wedstrijdzwemwedstrijd organiseren. Antwoord: tijdens het scholierentoernooi heeft de 

waterpolo steeds twee baden nodig en dan is er geen ruimte voor een andere activiteit. 

Oceanus zal dan in overleg met de Aalsmeerse scholen moeten zoeken naar een lege 

plek op de schoolsportagenda en dan een schoolzwemwedstrijd kunnen organiseren.   

 

 

14 Sluiting 
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De voorzitter Kees Reijnders bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hoopt dat zij 

over twee weken wederom aanwezig zijn.  


