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Algemene Ledenvergadering 
Zwem en Poloclub De Spetters 
Dinsdag 11 februari 2014 
 
 
************************************************************************************ 
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4 Goedkeuring van het verenigingsjaarverslag 2013 
5 Verslag van de kascommissie 
6 Goedkeuring van het verslag van de penningmeester 
7 Benoeming van leden van diverse commissies 
8 Plannen voor 2014 
9 Vaststelling begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2014 
10 Bestuursverkiezingen 
11 Rondvraag 
12 Sluiting met een drankje en hapje 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Zwem- en Poloclub De Spetters gehouden op 
13 februari 2013. in zaal “de Admiraal” van restaurant Klein Varnebroek”. 
 
Aanwezig: Geheel bestuur: Peter van Hove, Gerben Kits, Ed Lenting, Thea Smakman, Ellen Haveman 
en de leden Annelies Mossel, Nel Portegies, Jaap van Weele, Nell Kauffman, Marjet van der Zon, 
Marion Philips, Edwin Hartman, Frans van Westerop, Astrid van Westerop, Nel Harreveld, Monique de 
Graaf, Remco van Hove,  
 
Afbericht: Coby Duinmeijer, Renske Coehoorn, Francine Favot en Esli van Westerop. 

1.  Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar komst.  

 
2. Binnengekomen, uitgaande stukken en mededelingen: 
 Geen  
  
3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 14 februari 2012: 
 Goedgekeurd 
  
4. Goedkeuring van het verenigingsjaarverslag 2012 

Marjet van der Zon: Lukt het om het oud papier rond te krijgen?  
Tot nu toe wel. Remco geeft aan dat hij wel wil helpen. Hiermee is het rooster voor 2013 
compleet. Het rooster wordt naar Astrid gestuurd, zodat het op de website komt te staan. 
Daarnaast worden alle leden die helpen per e-mail geïnformeerd over de dagen.  

 
5. Verslag van de kascommissie: 
 Annelies Mossel en Nell Kauffman hebben de kas gecontroleerd.  

 
6. Verslag van de penningmeester: 

Opmerkingen van Ed Lenting  over het verslag: 

 We hebben banen afgestoten. Daarom zijn er minder kosten gemaakt. 

 Wijziging in het verslag: Het verlies in 2012 is €3000. Het verlies is €750 groter dan begroot. 

 Op de subsidie van de gemeente Heiloo wordt bezuinigd: het wordt 10% minder in 5 jaar. 
 
Vragen: 

 
Er wordt gevraagd:  

 Wat zijn algemene kosten? Alle evenementen, KVK, ING enz.  

 Waarom zijn we lid van de KNZB? We zwemmen geen wedstrijden. We hebben hier 
nog niet over nagedacht. De donateurs worden niet meer geregistreerd bij de KNZB.  
De KNZB ondersteunt ons en we hebben daar verzekeringen lopen. 

 
 
 

7. Benoeming van de leden van de diverse commissies: 
 

Trimzwemcommissie:   Francine Favot en Marion Philips 
 
Kascontrolecommissie:,  Nell Kauffman en Marjon Philips (reserve: Nel Portegies) 
 
Iedereen stemt hiermee in. 
 

8. Plannen 2013: 
- Zwemclinic  er waren 12 aanmeldingen. Er is een e-mail gestuurd naar alle mensen die 
aanwezig waren, om de reacties te pijlen. Er zijn nu vier mensen die zich hebben aangemeld 
voor een proefabonnement.  
Was het eenmalig of vaker? Ligt aan de ontwikkelingen binnen de vereniging, komen er meer 
leden bij, dan misschien wel. 
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- Commissie Springplank naar de toekomst: Jaap van Weele neemt het woord. 
Na aanleiding van de vergadering in november 2011 is deze commissie opgericht. Zij 
hebben de vraag mee gekregen: Hoe gaan we verder met onze zwemclub? De commissie 
heeft gekeken hoe we er voor staan risicofactoren zijn: kwantiteit bestuur en trainersgroep 
(we zijn een kleine vereniging) en het zwemwater. Het stukje ledenwerving is opgepakt 
door het bestuur. 
De commissie heeft een vergelijking gemaakt met DAW en Aquafit. Wat betreft DAW daarin 
zullen we opgenomen worden, we kunnen geen apart groep blijven. Aquafit is kleiner dan 
DAW en we hebben een gemeenschappelijk belang: zwemwater. Dat zal meer op een fusie 
lijken. 
De financiële kant is niet bekeken, wat wel van belang is bij verdere ontwikkelingen.  
Geopperd wordt dat we misschien op andere dagen kunnen Inventariseren en kijken of dit 
haalbaar is in het zwembad. 
Is er wedstrijd zwemmen voor de jongeren? Nee, nu niet. In de enquête vragen naar 
interesse hiervoor. Om de jeugd te laten deelnemen aan wedstrijden is een grote groep 
kinderen van belang. Onderlinge wedstrijden met Aquafit is een goed idee. Er is geen 
samenwerking mogelijk vanuit Aquafit.  
We willen meewerken met de Vrienden van het Baafje, maar het moet wel het belang voor 
de Spetters onderstrepen.  
Wat betreft het zwemwater in Heiloo is er nog niet veel duidelijkheid. Er is van alles 
gaande, maar nog niets concreets. Het bestuur houdt de ontwikkelingen in de gaten. 
Het vervolg, na aanleiding van de eindnotie van de commissie, is dat we  jaarlijks bekijken 
wat we gaan doen. Dit alles is afhankelijk van bestuur/ trainers en leden. 
We willen een aandachtsfunctionaris: iemand die de trainers ondersteunt, zonder in het 
bestuur te komen. 
Ideeën: 
In een advertentie: heeft uw kind geen zin in hockey… 
Ouders mee laten doen met hun kinderen (beide tegelijk) 
Meer in spelvorm de trainingen aanbieden.  

  
 De commissie wordt hartelijk bedankt. 

 
9. Begroting en contributie 2013:. 

Contributie wordt niet verhoogd. 
De contributie wordt goedgekeurd.  
 

 Lasten en baten:  
- In 2013 is er een BHV training geweest. 
- Er komt 2 keer in het jaar een advertentie geplaatst.  
- De oud papier prijs wordt 10 tot 12 % hoger. 
 
Balans: 
- Wat betekent de uitwisseling: We willen graag een keer naar het buitenland. 

 
10. Bestuursverkiezingen: 

Peter blijft ad interim, er wordt gezocht naar een andere voorzitter. Alle aanwezige leden vinden 
dit jammer. 
 
Voorstel: 
Voorzitter:   Peter van Hove (ad interim) 
Penningmeester:  Ed Lenting 
Zwemzaken:   Gerben Kits 
Algemeen bestuurslid:  Ellen Haveman 
Secretaris:   Thea Smakman 

  
Dit voorstel wordt werd met algemene stemmen aangenomen. 
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11. Rondvraag: 

-  Frans  heeft contact gehad met Jaap de Hoop. Jaap heeft in een eerder gesprek toegezegd 
dat de gelden die in de stichting zitten terug gestort zouden worden. Dit wordt echter 
tegengesproken door heer Spoelstra. Jaap heeft zijn functie neergelegd. De stichting is niet 
opgeheven. Alle gesprekken kunnen opnieuw beginnen.  

- Remco  Wie beheert het Twitter account? Astrid, de inlogcode worden aan Remco gegeven.  
- Oud papier rooster wordt gestuurd. 
- Remco  we zijn moeilijk te vinden via internet. Frans doet een voorstel om de website te 

ontkoppelen van de KNZB. Hiervoor gaat een offerte naar het bestuur. 
 

 
12. Sluiting: 
 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering af en bedankt nogmaals een ieder voor 
zijn/haar aanwezigheid.  
Na afloop is er nog gelegenheid om samen een glaasje te drinken. 

 
 
Aldus opgemaakt op 22 februari 2013 
 
 
Peter van Hove        Thea Smakman - Bruin 
Voorzitter a.i.         Secretaris 
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Algemeen jaarverslag 2014  

Om en nabij de jaarwisseling wensen wij elkaar de beste wensen in de vorm van geluk, gezondheid en 
voorspoed en als ik die woorden uitspreek meen ik dat uit de grond van mijn hart. Tegelijkertijd denk ik 
daarbij ook terug aan diegene van onze zwemclub die ons zijn ontvallen. In februari kregen wij het 
droevige nieuws van het overlijden van Frank Adrichem en later in juni moesten wij ook afscheid nemen 
van Esther van der Steen, onze oud-voorzitster.  

Mijn jaar verslag begint droevig, maar die momenten van treurnis zorgen er wel voor dat onze 
vereniging, hoe tegengesteld dat ook klinkt leeft. Velen van ons waren bij het afscheid van Frank en 
Esther aanwezig om hen de laatste eer te bewijzen.   

Die mate van aanwezigheid moet ons een goed gevoel gegeven hebben. Een gevoel van “wij staan 
daar als club””.  

Als zwemclub stonden wij er óók bij vele activiteiten. Ik denk daarbij aan de flyeractie in het begin van 
het jaar. Er werden vijfduizend flyers verspreid door onze leden, waarbij enkele leden als coördinator 
fungeerden. Wij hoopten hierdoor leden te kunnen werven.  

Daarnaast werden scholen uitgenodigd om tijdens de lessen lichamelijke oefening kennis te maken met 
de trainingen van onze zwemclub. Door onze trainsters, geassisteerd door stagiaires van de 
sportacademie en door leden van onze club werden enkele maandagen en woensdagochtenden 
zwemlessen in het Baafje verzorgd. E.e.a. vergde veel energie.  

De toewijding waarmee deze activiteiten werden uitgevoerd bezorgde mij een gevoel van trots.  

Trots om lid van deze club te zijn.  

De spel- en wedstrijddag werd dit maal ook weer op een leuke wijze ingevuld. Vele leden waren op die 
avond aanwezig enkele met en andere zonder voorkennis van dit evenement. Verrast maar met een 
positieve instelling werd door de aanwezige leden aan de spelmomenten deelgenomen.  

De diploma’s en onderscheidingen werden door onze secretaris tijdens de Bingo –avond aan de 
deelnemers van de spel- en wedstrijddag uitgereikt. Een Bingoavond die druk werd bezocht. Een tafel 
met vele, schitterende attributen deed de spanning en plezier alleen maar stijgen. Een avond die voor 
herhaling zeker vatbaar is.  

Maar wat letterlijk in het water viel, was de fietspuzzeltocht. Chapeau voor diegene die aan de 
puzzeltocht meededen. Zij lieten zich niet kisten door de weersomstandigheden. Er was jammer 
genoeg geen regenboog om die dag op te fleuren, maar de ambiance in het clubgebouw van de 
vogelvereniging “Kleurenpracht” gaf toch cachet aan dit evenement, welk wederom door onze leden 
met enthousiasme was georganiseerd.  

Het jaar 2013 werd afgesloten met een aangeklede “borrel” in de bar boven het zwembad te Bergen. 
Een goed initiatief wat zeker navolging verdient.  

Naast bekendheid te vragen voor onze club middels eerdergenoemde flyeractie en krantenartikelen is 
dit jaar ook de officiële website van “de Spetters” operationeel. Wij hopen dat ze uitgroeit tot een 
website die veelvuldig geraadpleegd gaat worden mede wegens zijn bruisende en energieke uitstraling.  

Investeren in kwaliteit is en blijft een aandachtspunt. Dit jaar hebben wij het genoegen gehad een 
trainster te verwelkomen, die de trainerscursus met een diploma heeft afgerond. Daarnaast heeft het 
bestuur samen met de trainers/sters wederom een “Pizzabijeenkomst” gehouden. Deze bijeenkomst is 
een vervolg op eerder gehouden avonden en bedoeld om de trainingen onder de loep te nemen en te 
bezien hoe de trainingen tot nu toe verliepen. De goede aspecten werden behouden en daar waar er 
veranderingen c.q. verbeteringen mogelijk waren, werden deze in de trainingen meegenomen.   
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Daarnaast werd er wederom voor trainers en bestuursleden een avond georganiseerd, welke in het 
teken stond van “Eerste hulp bij waterongevallen met levensreddende handelingen en reanimatie”.   

Een flinke bron van inkomsten is het ophalen van oud papier. De organisatie is in handen van onze 
secretaris. Geconstateerd mag worden dat e.e.a. goed verloopt. Het aantal vrijwilligers dat de 
krantenwagen kan en wil bemannen is echter beperkt. Belangrijk is dat de toezeggingen om daaraan 
mee te werken gestand worden gedaan. Ook voor 2014 hopen wij dat er voldoende animo is om de 
bemensing van de krantenwagen te realiseren.  

Nu het woord “animo” is gevallen. Voorzichtig tasten wij, op verzoek van de zwemclub uit Bergen 
“Animo 77” de mogelijkheden tot samenwerking af. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. 
Vrijblijvend kunnen wij elkaars trainingen bezoeken.  

In 2013 is ook overleg geweest met het bestuur van “Aquafit”. Onzerzijds is getracht om gezamenlijk 
met Aquafit ten strijde te trekken voor een regionaal zwembad. Aquafit richtte zich echter op het behoud 
van “de Witte Brug”. Wij konden elkaar niet vinden voor een gezamenlijk strijdplan. Daarnaast werd 
teleurgesteld gereageerd toen de gemeente Heiloo afhaakte in het overleg met de gemeente Castricum 
voor een regionaal zwembad. Deze keuze deed het vooruitzicht voor een nieuw zwembad in de 
nabijheid van Heiloo in de kiem smoren. Wij hopen echter dat zo’n initiatief nieuw leven wordt 
ingeblazen. De gemeenteverkiezingen staan weer op stapel. Laten wij onze stem duidelijk horen bij de 
politiek verantwoordelijken. Wij blijven strijdbaar.  

Samenvattend kan worden gezegd dat in het afgelopen jaar vele activiteiten zijn ondernomen en dat 
veel werk is verzet. Daarvoor ben ik u wederom veel dank verschuldigd.  

Ik wens u en al uw dierbaren voor 2014 veel sportiviteit, geluk, voorspoed en gezondheid en vergeet 
niet uw zegeningen te tellen.  

Uw voorzitter (ad interim) Peter van Hove   
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Jaarverslag van de penningmeester. 
 
Dit is alweer mijn derde en laatste jaar als penningmeester en ik moet zeggen het was een mooi jaar! 
Als club hebben wij een prima financiële basis die sterk is en blijft. Hopelijk kunnen we de reservering 
voor het clubhuis ooit echt gaan gebruiken.  
 
Afgelopen jaar hebben we weer kunnen genieten van een bingo en van de fietspuzzeltocht. Deze 
activiteiten zijn beide binnen het budget gebleven. Bij deze een open sollicitatie voor iemand die dit jaar 
een activiteit weet en het wil organiseren.  
 
 
Financiën: 
Badhuur 
De badhuur over 2013 is lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door het afstoten van de niet 
gebruikte banen. 
Algemene kosten: 
De kosten zijn gelijk. Het is wel hoger dan  het geen is begroot. 
Bedrijfshulpverlening 
Op 14 januari 2013 hebben alle trainers van een BHV opleiding genoten, daarnaast heeft Esli van 
Westerop een trainersopleiding gevolgd. En met goed gevolg afgesloten. 
Vervoer. 
De vervoerskosten waren uiteindelijk lager dan begroot.  
Oud papier: 
Het ophalen van oud papier is een mooie inkomsten bron. De hoeveelheid oud papier loopt in de wijk 
echter wel terug.  
Subsidies: 
Ook voor 2014 hebben de gemeente Bergen en Heiloo toegezegd subsidie te verlenen, wel met de 
kanttekening dat het in verband met de bezuinigingen wordt afgebouwd. (5% per jaar)  
Rente: 
Over het gehele banksaldo hebben wij dit jaar rente van de ING ontvangen. Iets tegenvallend door de 
dalende percentages. 
Acties en diverse baten: 
De baten hier genoemd zijn opbrengsten vanuit de kring, welke in ons KNZB depot zijn gestort. 
 
Uiteindelijk sloten we het jaar af met een verlies van ca. €300,- Dit is deels door de aanschaf van de 
website.   
 
Ed Lenting, penningmeester 
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Jaarverslag zwemcommissie 

 

Dit jaar was een jaar waarin de Spetterleden weer lekker gezwommen hebben en er een hoop leuke 
dingen gedaan zijn, de fietspuzzeltocht was wel erg nat maar net als andere jaren gezellig.  

Clubkampioenschappen waren dit jaar weer goed georganiseerd, de leden hebben vele ringen van de 
bodem opgedoken en  hebben vele meters gezwommen. En op de jaarlijkse bingo hebben alle leden 
hun prijs en diploma  in ontvangst kunnen nemen. 

De vele vrijwilligers hebben dit jaar ook weer de nodige activiteiten georganiseerd waar ze ook super 
dagen van gemaakt hebben, zoals Uit en Zo Heiloo, de kerstborrel, de natte lessen in het Baafje voor 
de basisscholen van Heiloo. 

Wij hopen dat er in  2014 weer wat meer leden bij komen en dat daarmee ook de groep vrijwilligers wat 
kan uitbreiden, zodat we  veel leuke activiteiten kunnen organiseren.  

Gerben Kits  

  
 

 

Jaarverslag trimzwemcommissie. 
 
 
Zoals altijd gaat het trainingsuur van de trimmers sportief, gezellig en zonder problemen! 
Het zwembad wordt gehuurd en de trainers zetten zich er geweldig voor in. Het zijn fijne trainers die 
reuze hun best doen om de zwemmers op eigen niveau zwemplezier te bezorgen. 
  
Inzet van de trainers en de sfeer met elkaar kan gewoon niet beter. 
Er wordt gezwommen in verschillende niveau en er wordt gestreefd om techniek en 
uithoudingsvermogen te verbeteren. De trainingen zijn altijd verschillend zodat het nooit saai is. Wel is 
het zo, je zwemt altijd van de ene kant naar de andere, hier zie ik geen oplossing voor (grapje). 
  
De zwemuren worden altijd goed bezocht, de trimmers zijn trouw. Af en toe gaan er door 
omstandigheden wat leden eraf en gelukkig komen er dan weer nieuwe bij zodat het zo een beetje 
gelijk blijft. 
De uitjes en kerstavond zijn altijd reuze gezellig en zorgen voor een goed spettergevoel. 
Ik zie dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet en ik zelf hoop zeker nog 40 jaar door blijven 
zwemmen. 
  
Francine Favot 
 
 

 
 

 
 
 



 9 

 
 

Lasten

Post  Begroting 2013 Werkelijk 2013  Afwijking  Begroting 2014

Badhuur 9.600,00€             7.989,50€             1.610,50€             10.150,00€           

KNZB + Kring 1.000,00€             979,26€                20,74€                  650,00€                

Trainersdeclaraties 1.000,00€             1.336,00€             336,00-€                1.000,00€             

Opleidingen 500,00€                738,90€                238,90-€                500,00€                

Telefoonkosten 125,00€                125,00€                -€                      125,00€                

Verzekeringen 175,00€                183,64€                8,64-€                    175,00€                

Vergaderkosten 500,00€                365,70€                134,30€                400,00€                

Algemene kosten 3.000,00€             3.486,96€             486,96-€                3.000,00€             

Vervoerskosten 5.400,00€             5.008,00€             392,00€                5.000,00€             

Advertentie/PR kosten 500,00€                328,95€                171,05€                150,00€                

Materiaal 100,00€                305,63€                205,63-€                100,00€                

Jubileum 600,00€                600,00€                -€                      600,00€                

Eenmalige kosten 1.723,19€             1.723,19-€             

Totaal 22.500,00€           23.170,73€           670,73-€                21.850,00€           

Baten

Post  Begroting 2013 Werkelijk 2013  Afwijking  Begroting 2014

Contributies 7.000,00€             7.909,00€             909,00€                7.200,00€             

Proeflidmaatschappen 100,00€                210,00€                110,00€                100,00€                

Subsidies 8.500,00€             10.117,05€           1.617,05€             8.400,00€             

Diverse baten + Acties 50,00€                  286,68€                236,68€                -€                      

Papieropbrengsten 4.500,00€             3.717,59€             782,41-€                4.000,00€             

Rentebaten 850,00€                617,71€                232,29-€                500,00€                

Resultaat negatief 1.500,00€             312,70€                1.187,30-€             1.650,00€             

Totaal 22.500,00€           23.170,73€           670,73€                21.850,00€           

Realisatie 2013 en begroting 2014
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Omschrijving

Kas

ING Bank

Depot KNZB

ING sparen

Debiteuren

Kapitaal per 1 januari 

Crediteuren

Reserves jubileum

Reserves clubhuis

Reserves uitw isseling

Verlies

Totaal 49.424,63€                        49.424,63€                     

1.800,00€                       

312,70€                             

46.000,00€                     

589,43€                             

471,68€                             

135,51€                             

47.617,71€                        

652,37-€                          

1.800,00€                       

477,00€                          

Debet Credit

297,60€                             

Balans over het jaar 2013
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Plannen 2014 
 

- Door het inkrimpen van het aantal leden en door het minder worden van  het 
oud  papier is het wenselijk om op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten. 
Hierbij valt te denken aan sponsoren of bijvoorbeeld een rommelmarkt 
organiseren. Ideeën vanuit de leden zijn hierbij van harte welkom. 

- Helaas is in de zomervakantie door de politieke partijen in Heiloo besloten 
niet te investeren in een nieuw overdekt zwembad. Dit betreuren wij enorm. 
We willen nog een laatste poging wagen om het nogmaals op de politieke 
agenda te krijgen, door nu tijdens de verkiezingscampagne nogmaals 
aandacht voor deze kwestie te vragen. Mocht er een partij zijn die het 
opnieuw op de agenda wil zetten, dan gaan wij daarvoor reclame maken. 

- Verder gaan we de samenwerking met Animo meer concreet maken. Naast 
het gebruik maken van elkaars uren willen we kijken hoe we de 
samenwerking verder vorm kunnen geven. 
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Voorstel contributietarieven 2014  
 

 Jeugdleden t/m 17 jaar Leden 18 jaar en ouder 

 
Contributie 

 

 
€130,- 

 
€142- 

 
Vrijwilligersbijdrage 

 

 
€40,- 

 
€40,- 

 
Totaal bedrag 

 

 
€170,- 

 
€182,- 

 

 
 
 
 

Voorstel voor nieuwe bestuurssamenstelling 
 
 

Naam Functie 2015 2016 2017 

Thea  Voorzitter  
 
 

 

 
X  

Ellen Secretaris 
X   

Anouk/Ryan Penningmeester  
 X 

Vacature Lid Algemene zaken    

Renske Lid zwemzaken 
  X 

 
Het voorzitterschap en het secretariaat worden door zowel Ellen als Thea ingevuld. Voor de duidelijkheid 
hebben we achter elke functie één naam gezet.  
 

       

Benoemingen van commissieleden 
 
Het bestuur draagt voor het verenigingsjaar 2014 de volgende commissies voor:,  

 
Trimzwemcommissie: 
Francine Favot. 

 
Kascontrolecommissie: 
Nog te benoemen tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

 
 

 


