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Algemene Leden Vergadering Z.S.C. Oceanus d.d. 2020 – 06 - 24 
 
AANWEZIG bestuur AANWEZIGE leden Ted Berk 
Kees Reijnders Laura Staal Diana Gorter 
Lars Houdijk Jan Weijers Matthijs van der Laan 
Adrie Berk Sandie Bellaart Marieke Weijers 
Johan Joore Carla van Rooijen Sophie van der Ven 
Ton Kleijberg Erik Bras Angelique Timmer 
Margreet van der Pol Kayleigh Blom Dick de Kuijer 
 Ed van Diemen AFWEZIG met bericht 
 Gerda Joore Annette de Visser 
 Jacqueline Blesgraaf Jan vd Meer 
 Alaexandra Spooren Berni Kurk 
 Anne Schipper Stefan Breebaart 
 
     
Opening 
 
De voorzitter KR opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Er worden geen extra agendapunten toegevoegd. 
 
Mededelingen – ingekomen stukken 
Geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Notulen ALV 2019 
De notulen van de ALV 2019 worden doorgenomen, goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Bestuurssamenstelling 
De functie van penningmeester is vacant. De invulling kan gesplitst worden in financiën en 
ledenadministratie. Dit om de invulling kleiner te maken. Het systeem waarin gewerkt wordt is 
Afas.  
Ook de functie bestuurslid wedstrijdzwemmen is vacant.  
 
FUNCTIE NAAM VERKIESBAAR IN 
Voorzitter Kees Reijnders 2021 
Penningmeester VACANT  
Secretaris Margreet van der Pol 2022 
Lid 1 Triathlon Adrie Berk 2021 
Lid 2 Waterpolo Lars Houdijk 2021 
Lid 3 Recreatie Ton Kleijberg 2022 
Lid 4 Wedstrijdzwemmen VACANT  
 
Vraag: kan de ledenadministratie niet uitbesteed worden? Dit kan maar kost veel geld. Als 
niemand zich meldt dan moeten we wel als vereniging. Een vereniging moet iemand hebben voor 
de financiën.  
Er wordt gewerkt aan ‘versimpeling’ zoals bv pasjes voor toegang zwembad. Dan is gelijk bekend 
wie wanneer zwemt etc. hieruit kan heel makkelijk naast een basiscontributie de uren 
doorberekend worden.  
We zouden graag willen dat de eventuele nieuwe penningmeester/ledenadministrateur hierin 
meedenkt. 
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Als de gehele structuur wijzigt qua trainingen, betaling, pasjes etc. moet er een extra ALV 
gehouden worden. 
 
Voor een bestuurslid wedstrijdzwemmen worden gesprekken met een gegadigde gevoerd. Wordt 
vervolgd. 
 
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 
Johan geeft een toelichting daarbij de belangrijke vragen/antwoorden vanuit de vergadering: 
Er is een tekort van 54 euro. We staat er niet goed maar ook niet slecht voor. Totaal 13.000 in de 
min. 
We krijgen een subsidie van 50.000 euro. Johan geeft aan dat dit niet echt een subsidie is maar 
badwater prijs verlaging. Is administratief makkelijker en wordt elk jaar geïndexeerd. 
Kees geeft aan dit te verdelen door meer badwater, de min te minimaliseren,  investeren in 
trainers. 40.000 is voor badwater, 10.000 voor andere zaken.  
Voor badwater hebben wij het goedkope tarief behalve bij de wedstrijden. Als de subsidie niet 
wordt opgemaakt vervalt het restant. 
Adrie geeft aan dat er een potje is voor extra zaken zoals de land- en skill trainingen. Deze 2500 
euro is doorgezet naar de ESA. 
 
Begroting 
Johan licht de begroting toe. Adverteren en reclame maken is gestopt gaat nu via sociale media. 
De nieuwe Meerbode is gratis. Zoals de begroting er nu uitziet draaien we positief 800 euro. 
Vraag: hoe kun je een begroting opmaken als de contributie loopt tot juli? We gaan per seizoen 
met de financiën.  
 
Financiële commissie 
Johan geeft aan heel blij te zijn met alle tips en positieve feedback die hij heeft ontvangen van de 
kascommissie Alexandra Spooren en Rob van Aurich. 
Advies: decharge verlenen aan het bestuur. Wordt verleend. 
Wie wil in de kascommissie 2021? 
 
Ledenaantal 
Ledenaantal is in 2019 toegenomen met 40 leden.  
Op de vraag of er al veel opzeggingen zijn is het antwoord: nee. 
 
Contributie 2020/2021 
Er is een paar jaar geen verhoging geweest. Aangezien er niet bekend is wat de ESA gaat doen, 
hoe de toekomst qua Covid er uit gaat zien, het zijn onzekere tijden, gaan we de contributie 
verhogen met 3%. Dit mag zonder toestemming van de ALV maar wel in overleg.  
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Als deze 3% onvoldoende blijkt dan wordt er een extra ALV uitgeschreven.  
 
Evaluatie Covid-19 
Kees geeft een update over het tijdspad waar wij als vereniging mee te maken hebben gehad 
sinds de lock down van 12 maart.  
We hebben steeds geanticipeerd op de richtlijnen vanuit de RIVM, kabinet en de KNZB.  
Contributie ging door maar we hadden geen badwater. 
Vanuit de ESA is er geen duidelijk antwoord als het gaat om welke financiële mogelijkheden er 
zijn voor onze vereniging. Ook de toekomst is nog niet bekend. Kees spreekt frequent met de 
ESA. 
Sinds 21/4 zijn er land- en skill trainingen 2 x per week. Hiermee waren wij de eerste vereniging 
in NL en dit werd opgemerkt door de NTB en NOCNSF. Dat dit zo snel opgepakt werd is te 
danken aan Ton, John, Sandie, Vincent, Sophie, Marieke en Davy. 
Frank heeft de (verplichte) digitale inschrijvingen geregeld. Dat loopt goed.  
Sandie en Erik hebben gezorgd voor goede PR naar krant, NOCNSF, KNZB etc. toe.  
Toen het zwemmen opgepakt mocht worden heeft het bestuur in een snel tempo een schema 
gemaakt om een ieder de mogelijkheid te bieden te trainen in aangepaste vorm. Tevens werden 
de randzaken geregeld zoals looproute etc. 
Vandaag 24/6 zijn er weer versoepelingen doorgevoerd die weer van invloed gaan zijn op de 
toekomst. 
De zomertrainingen zijn op maandag en woensdag. Kees heeft niet de gebruikelijke dinsdag voor 
elkaar gekregen bij de ESA.  
Vraag: is er al duidelijkheid of na de zomer de trainingen weer op de gebruikelijke tijden zijn? Kan 
hier voor half juli uitspraak over gedaan worden? Dit i.v.m. opzegtermijn. Kees geeft aan hier nog 
geen antwoord op te hebben aangezien er niet bekend is wat de ESA gaat doen, hoe de 
toekomst gaat zijn etc. Als er meer bekend is wordt dit o.a. via de website naar de leden 
gecommuniceerd. 
Vraag: de gemeenteraad stelt 3,8 miljoen beschikbaar voor de badwaterhuur tijdens de sluiting. 
Kees antwoord dat dit via de ESA gaat. Hij neemt dit mee in de vele gesprekken. Alle 
accommodatie wordt in een keer ingediend door de ESA. 
 
Enquête over toekomst Oceanus 
Adrie licht de enquête toe via een powerpoint. Goede respons met hele goede ideeën etc.  
Er kwam goed naar voren wat de respondenten speerpunten vinden, wat gaan we doen, waar 
willen we heen etc. 
Er komt een denktank waarbij de ideeën zowel in bestuur als in de commissies besproken gaan 
worden.  
 
Rondvraag 
Angelique Timmer 
Heeft, net als haar dochter, het als zeer positief ervaren hoe alle trainingen en invulling daarvan 
opgepakt is. 
 
Margreet van der Pol 
We zoeken iemand die naast Ted Berk vertrouwenspersoon wil worden. 
Tevens zoeken we ook iemand voor de VOG aanvragen.  
 
Adrie Berk 
Is er iemand die ICT bekwaam is en mee wil denken in die denktank (zie eerder) over nieuwe 
systemen etc?  Carla, Erik, Matthijs, Alexandra. Frank gaat gevraagd worden. Na de vakantie 
wordt dit verder opgepakt. 
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De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 
Tot in 2021. 


