Notulen van de Regioraad 2017 – KNZB Regio West – 23 februari 2017
Aanwezig:

Afwezig m.k.:

Notulist:

1.

Gerrit Vooijs (RTC Leiden), Eric Noordegraaf (WOC), Rolf Groenendijk
(RWPC/RWPS), Fedor Tresfon (RWS Regio West), Kees Heskes (SCOM),
Gerard Taal (CWP), Alex Vermeulen (WZK zwemmen), Jandirk Oostenbrink
(ZV De Watervogels), Mark Kimpel (Z&PC Koudekerk), Marcel In der Maur
(AZC), Ronald van Gelder (ZPB H&L Productions), Jan Dols (BZ&PC), Jelle Blok
(Racing Club), Paul van der Ploeg (LinK), Heidi den Boer (LinK), Henk Delwel
(DSZ), Arienne Naber (Albion), Bas Kotterink (Albion), Fenny de Graaf (ZVVS),
Caspar Boendermaker (LZ 1886)
Namens het Regiobestuur: Anton Bervoets (voorzitter), Emil van Leeuwen
(bestuurslid waterpolo), Peter van der Loo (penningmeester), Liesbeth
Ouwerkerk (vicevoorzitter), Ellen Spitman (secretaris), Henri Wint (bestuurslid
schoonspringen), Shirley Zwaan (bestuurslid synchroonzwemmen)
Namens de KNZB: Christel Morawek (accountmanager)
Paul Chaudron (bestuurslid zwemmen), Olga IJspeert (bondsbestuurslid),
Erik van Uffelen, Steven Matthijssen, Erik v.d. Paauw, Rob Duiven,
Eric Beuzekamp (ZVZ), Arjan den Hollander (Z&PC Rotterdam), BZC, Wiekslag,
SVH, ZDHC, ZOB’66, ZVS, d’ELFT, Poseidon ’56, MNC Dordrecht, DES, H.Z. Zian
Joyce Anker

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt dat 2016 een bewogen jaar is geweest.
Er is veel gediscussieerd met het bondsbestuur over de samenwerking en de rol van de regio’s.
Positief is dat er op 17 januari j.l. een constructief overleg heeft plaatsgevonden, waar van beide
kanten concessies zijn gedaan om tot elkaar te komen. Dit geeft een positief gevoel richting
toekomst.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het meerjarenbeleidsplan van de KNZB.
De regio’s zullen hierop actief gaan participeren.
Één van de belangrijkste dingen binnen de regio is het organiseren van de wedstrijden. Dankzij
de inzet van vele vrijwilligers loopt dit goed en daar mag de regio trots op zijn.
Een ander positief punt is de samenwerking met de andere vier regio’s. Het is goed om kennis te
delen en gezamenlijk op te trekken. Zo is bijvoorbeeld Regio Zuid vooruitstrevend in het contact
met de verenigingen, waardoor daar zowel de Regioraad als ook tussentijdse bijeenkomsten
druk bezocht worden. Het versterken van contacten is één van de ambities van Regio West en
hiervoor kan het model van Zuid voor een groot deel geïmplementeerd worden.
De regio wil meer beeld krijgen bij wat zij voor de verenigingen kan betekenen en hoopt dit
aankomend jaar door middel van één of meerdere verenigingsoverleggen tot stand te kunnen
brengen.
De financiële stukken geven een goed beeld van alle inkomsten en uitgaven binnen de regio.
Één van de acties om het kapitaal van de regio niet verder te laten groeien, zijn het verlagen van
de inleggelden vanaf juli van dit jaar. Daarnaast levert de regio een bijdrage in het opleiden van
technisch kader. Na het succesvol afsluiten van een opleiding op niveau 2 en/of 3 kunnen
verenigingen 50% van de opleidingskosten declareren.
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Als laatste geeft de voorzitter aan dat er dit jaar een nieuwe voorzitter van de KNZB gekozen zal
worden. Hij roept de verenigingen op hierin actief te participeren en hun stem uit te brengen
tijdens de ALV op 22 april in Nieuwegein.
2.

Mededelingen
- Bericht van verhindering is ontvangen van Olga IJspeert (bondsbestuurslid) en Paul
Chaudron (bestuurslid zwemmen).
- De presentatie over de RTC Waterpolo (agendapunt 6) zal door afwezigheid van Rob Duiven
gegeven worden door Gerrit Vooijs.

3.

Notulen Regioraad 29 februari 2016
De notulen zijn eerder schriftelijk ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarverslagen
- Bestuur
De voorzitter geeft aan dat de onderscheiding van Shirley Zwaan nog vermeld moet worden.
Met deze aanpassing stemt de vergadering in met het verslag.
- Wedstrijdzwemmen
De voorzitter geeft een compliment voor het uitgebreide verslag.
Over het verslag zijn geen vragen of opmerkingen. De vergadering stemt in met het verslag.
- Waterpolo
Over het verslag zijn geen vragen of opmerkingen. De vergadering stemt in met het verslag.
- Synchroonzwemmen
Henk Delwel (DSZ) geeft aan dat bij punt 7 Financiën staat vermeld dat de inkomsten vanuit
de startgelden van de Regiowedstrijden zich zeer goed ontwikkeld hebben en dat er ruim
binnen de begroting gebleven is. Hij geeft aan dat er voor synchroonzwemwedstrijden
beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het huren van badwater, waardoor zijn
zwemvereniging niet binnen de eigen gemeente (Den Haag) de relatief duurdere baden mag
huren. Gezien het feit dat nu blijkt dat er voldoende gelden overblijven, zou hij graag willen
dat verenigingen wel in de gelegenheid worden gesteld binnen hun eigen gemeente te
huren.
Shirley Zwaan (bestuurslid synchroonzwemmen) geeft aan dat de meerkampwedstrijden en
het diplomazwemmen wel degelijk in de eigen gemeente georganiseerd mogen worden en
stelt voor dit punt nog eens extra op te helderen in het eerst volgende verenigingsoverleg.
De vergadering stemt in met het verslag.
- Schoonspringen
Marcel In der Maur (AZC) constateert dat er in dit verslag duidelijk wordt verwezen naar het
beleidsplan en de activiteiten die hier aan gelinkt zijn. Hij geeft de tip om dit volgend jaar
ook in de overige verslagen terug te laten komen. De voorzitter dankt hem voor het
compliment en de tip.
Over het verslag zijn verder geen vragen. De vergadering stemt in met het verslag.

5.

Jaarrekening 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de belangrijkste punten.
2016 is met name gebruikt om de organisatie te professionaliseren. Joyce Anker is vanaf 1 juni
als administratief medewerkster in dienst getreden, waardoor de administratie van Regio West
van het bureau naar de regio kon worden gehaald. Om meer grip en inzicht te krijgen zijn al een
aantal administratieve procedures aangepast en ook in de aankomende maanden zal nog sterk
ingezet worden om de faciliteiten van het Regiobureau te versterken.
Zoals de voorzitter eerder al aangaf is er veel gediscussieerd met het bondsbestuur over een
aantal zaken, waaronder ook financiële vraagstukken over met name een aantal
doorberekeningen. Vorig jaar is aan de orde gekomen dat de regio’s een bijdrage moesten
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leveren aan Regio Noord om daar de tekorten weg te werken. Daarover is stevig gediscussieerd.
Regio West is verhoudingsgewijs groot en daardoor zijn de inkomsten hoger dan bij de kleinere
regio’s. Uiteindelijk is er voor gekozen om van het geïndexeerde contributiebedrag van € 2,65
per lid terug te gaan naar het oorspronkelijk vastgelegde bedrag van € 2,50, waarbij de
resterende € 0,15 in handen zal komen van het bondsbestuur, die hiermee zal zorgen dat Regio
Noord geen verlies meer draait.
Verder is er veel gediscussieerd over de administratiekosten die het bondsbureau
doorberekende aan de regio’s. Uiteindelijk is deze teruggetrokken, wat voor Regio West een
meevaller van € 4000,- heeft opgeleverd.
Ook het eigen vermogen van de regio heeft het hele jaar ter discussie gestaan. Hier is inmiddels
overeenstemming in bereikt, wat verder staat toegelicht in het laatste gedeelte op pagina 1 van
het verslag. Op dit moment wordt samen met de andere regio’s gewerkt aan een
berekeningsmodel en daarnaast zal er geld ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering
van het beleidsplan.
Regio West heeft het boekjaar afgesloten met een resultaat van € 7710, terwijl er een negatief
resultaat was begroot. De redenen waardoor dit resultaat niet gehaald is en het vermogen weer
iets is gestegen, worden kort door de penningmeester toegelicht.
De voornaamste reden is dat er veel gediscussieerd is en daardoor weinig uitgewerkt kon
worden om het geld daadwerkelijk aan uit te geven.
Er zijn wel enkele stappen gezet, zo is er voor gekozen om het budget wat gereserveerd stond
voor sportstimulering weer naar een centraal potje te brengen, zodat er niet bij één of
meerdere sectoren geld over zou blijven, terwijl een andere sector daar mogelijk een tekort in
had. Helaas is er ondanks deze maatregel toch geld overgebleven. Binnen het zwemmen is het
afgelopen jaar wel een nieuw plan ontwikkeld, maar heeft de eerste regiotraining pas in 2017
plaatsgevonden.
Verder is het verschil bij de algemene kosten ontstaan doordat er nog geen communicatieplan
tot stand is gekomen. De regio is hier wel mee bezig en dit zal verder vorm krijgen in de
aankomende maanden. Ook de voorgenomen trainingen voor bestuursleden zijn niet van de
grond gekomen. Daarnaast zijn er lagere kosten voor het Regiobureau, omdat Joyce Anker later
in dienst is gekomen dan gepland en zijn er lagere uitgaven geweest voor de bijdrage aan
technische opleidingen. Tot slot zijn er niet begrote kosten gemaakt voor de aanschaf van
banners, doeken en onderscheidingen in de nieuwe huisstijl.
Bij het zwemmen waren er hogere inkomsten en lagere kosten, waardoor ook hier een positief
resultaat is ontstaan. Er zijn relatief lage kosten voor de opleidingen geweest in 2016.
Het negatieve bedrag bij de inkomsten betreft een verrekening uit het seizoen 2014/2015 die bij
de overdracht van de administratie van het bondsbureau naar de regio aan het licht is gekomen.
Bij het waterpolo is het verschil negatief. Vorig jaar is tijdens de Regioraad gediscussieerd over
het gebruik van Sportlink. De vragen die toen naar voren kwamen, hebben op dit moment nog
steeds niet tot een gewenst antwoord geleid. Dit blijft een punt van aandacht in het
penningmeesteroverleg van de regiopenningmeesters en de manager financiën van het
bondsbureau. Met name omdat Sportlink nu al geruime tijd in gebruik is en de aanloopkosten er
ondertussen uit zouden moeten zijn.
De reiskosten van de scheidsrechters waren dit jaar veel hoger dan begroot. Het blijft lastig om
dit goed te begroten, omdat de uiteindelijke kosten geheel afhangen van de aanstellingen en
het aantal kilometers tussen woonplaats en wedstrijdlocatie.
Bij zowel het synchroonzwemmen als ook bij het schoonspringen waren er hogere inkomsten en
lagere kosten dan begroot.
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Bij het schoonspringen was nog een extra meevaller van € 600, omdat daar een post reservering
uit 2015 is vrijgevallen.
De penningmeester geeft nog een kleine toelichting op een aantal posten op de balans.
Het eigen vermogen is weer omhoog gegaan. De aankomende jaren zal er hard gewerkt worden
om dit bedrag naar beneden te krijgen.
Bij de kortlopende vorderingen staat bij vooruitbetaalde bedragen waterpolo een bedrag voor
Sportlink wat vooruit betaald is voor 2017. De tegenpost is te vinden bij de kortlopende
schulden, vooruit ontvangen bedragen waterpolo, waar ook de inleggelden in zijn verwerkt.
Verder zijn alle posten redelijk gelijk met de stand op 31-12-2015. Helaas zijn de rente
inkomsten flink gedaald.
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het financieel jaarverslag:
Henk Delwel (DSZ) merkt op dat bij de bijdrage van technische opleidingen onder algemene
kosten in de realisatie de indruk wordt gewekt dat hier geld voor ontvangen is. De
penningmeester begrijpt de verwarring en legt uit dat er in het vorige boekjaar een bedrag was
gereserveerd wat ondanks het stimuleren van de opleidingen niet geheel is opgegaan.
Jandirk Oostenbrink (ZV De Watervogels) vinkt aan dat enkele opleidingen gestart zijn in 2016,
maar pas afgerond zullen worden in 2017. De penningmeester antwoord dat hier rekening mee
is gehouden.
Nu de contributie per lid van € 2,65 naar € 2,50 voor de regio gaat, wil Henk Delwel (DSZ) weten
hoe dit doorberekend wordt aan de verenigingen. De penningmeester licht toe dat de
verenigingen € 2,65 per lid blijven betalen en dat daarvan € 2,50 naar de regio zal gaan. Verder
licht hij toe dat ondanks de discussie die ook vorig jaar al liep over de bijdrage aan Regio Noord,
de regio’s hebben ingestemd met dit plan.
De vergadering stemt in met de jaarrekening 2016.
6.

Presentatie RTC Waterpolo door Gerrit Vooijs
Nadat Gerrit Vooijs zichzelf heeft geïntroduceerd, geeft hij middels een presentatie uitleg over
het Regionaal Talent Centrum (RTC) Waterpolo in Regio West.
Wat opvalt is dat veel verenigingen niet op de hoogte zijn van de talentherkenning binnen de
waterpolo. Ook wordt opgemerkt dat verenigingen wat terughoudend lijken te zijn met
betrekking tot de initiatieven die vanuit het RTC genomen worden. Gerrit Vooijs zegt daarom blij
te zijn een presentatie te mogen geven en hoopt zo meer duidelijkheid te kunnen geven over de
werkwijze van het RTC.
Enthousiaste en ambitieuze sporters van verenigingen wordt de mogelijkheid geboden om deel
te nemen aan trainingen van de Regionale WaterPolo School (RWPS). Naast dat sporters een
extra keer kunnen trainen bij geschoolde en ervaren trainers, kunnen ze ook als talent herkend
worden en doorstromen naar het Regionaal Talent Centrum (RTC). Via de RWPS kan kennis
onder verenigingen verspreid worden, door bijvoorbeeld trainers van de verenigingen te
betrekken bij de trainingen. Belangrijk is dat het hele initiatief en de structuur afgestemd is met
de KNZB. Om meer bekendheid te krijgen organiseert de RWPS ook clinics voor de kleinere
sporters.
Op dit moment maken 125 sporters gebruik van het aanbod bij de waterpoloschool. De ambitie
is om dit uit te breiden naar 250. De RWPS geeft trainingen in Dordrecht, Alphen aan den Rijn en
Den Haag en focust zich op jonge leeftijdsgroepen. Bekeken wordt of er vanaf volgend jaar ook
in omgeving Leiden gestart kan worden.
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Met de talentherkenning wordt sporters de mogelijkheid geboden om de stap naar het
Regionaal Talent Centrum (RTC) te maken. Vanuit hier kan eventueel een doorstart gemaakt
worden naar Jong Oranje.
Op dit moment zijn er drie RTC’s op locaties in Leiden, Dordrecht en Den Haag. Deze werken
samen en vallen onder het WOC (Waterpolo Opleidings Centrum) als overkoepelend orgaan.
Verder wordt er samengewerkt met de KNZB en wordt bekeken welke stappen gemaakt moeten
worden richting NOC*NSF. Daarnaast wordt ook samengewerkt met de gemeenten en scholen,
waardoor de kinderen in de ochtenduren kunnen trainen ter vervanging van de regulieren
gymlessen.
Als laatste laat Gerrit Vooijs weten dat instromers voor dit seizoen nog welkom zijn.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie:
Henk Delwel (DSZ) wil weten of de RTC’s de verenigingen ook als partner zien. Gerrit Vooijs geeft
aan dat de RTC’s de verenigingen niet direct als partner zien, maar wel werken in het belang van
de verenigingen. De spelers krijgen de kans meer te trainen en daardoor beter te worden en ook
de trainers wordt aangeboden meer kennis op te doen. Uiteindelijk gaat het om de
talentontwikkeling van de sporters.
Paul van der Ploeg (LinK) dacht eerder gehoord te hebben dat je pas bij het RTC terecht kan als
je op een topsport/talentenschool zit. Gerrit Vooijs geeft aan dat je voor deelname aan het RTC
inderdaad een topsportstatus nodig hebt.
Ronald van Gelder (ZPB H&L Productions) vraagt naar de financiën. Gerrit Vooijs antwoordt dat
de contributie door de sporter zelf betaald moet worden, maar dat een groot deel wordt
gesubsidieerd door de regio, waardoor de bijdrage voor 1 training per week op € 145,- per
seizoen komt.
Jan Dols (BZ&PC) geeft aan zwemwedstrijden te organiseren en constateert dat sporters op de
zondag vaak in de knoop komen met de trainingen bij het WOC. Geconcludeerd wordt dat de
sporters daar zelf een keuze in moeten maken. De voorzitter stelt voor dit buiten de Regioraad
verder met elkaar te bespreken.
De voorzitter bedankt Gerrit Vooijs voor de presentatie en geeft aan het fijn te vinden dergelijke
presentaties te combineren met een bijeenkomst als deze. Ideeën voor een volgende keer zijn
dan ook van harte welkom.
7.

Begroting 2017
De penningmeester ligt de begroting toe. Zoals eerder aangegeven is het plan om dit jaar
daadwerkelijk iets aan het eigen vermogen te doen. Als eerste stap zijn de inleggelden van alle
sectoren met 10% verlaagd.
De meeste begrotingsposten zijn gerelateerd aan de werkelijke kosten van 2016. Wederom zit
er weer een aanzienlijk bedrag in verwerkt voor sportstimulering en de bijdrage aan technische
opleidingen. Het probleem van de begroting is dat deze conform de richtlijnen van het
bondsbestuur al voor 1 november 2016 ingediend moest worden. Op dat moment stonden nog
een hoop zaken ter discussie, waardoor de begroting nu helaas niet meer actueel is. Na de ALV
in april zal de regio aan de hand van het nieuwe meerjarenbeleidsplan bepalen wat de
speerpunten voor de regio worden en zal de begroting hierop worden aangepast. De
penningmeester stelt voor om de nieuwe begroting samen met het halfjaaroverzicht in
september naar de verenigingen te sturen.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de begroting:
Caspar Boendermaker (LZ 1886) vraagt wat de beleidswijzigingen naar aanleiding van het
meerjarenbeleidsplan inhouden. De penningmeester geeft aan hier nog geen antwoord op te
kunnen geven, omdat het meerjarenbeleidsplan nog niet definitief is op dit moment. Hij laat
verder weten dat de regio’s de intentie hebben uitgesproken om dit jaar wel al te starten met
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de uitvoering, waardoor de begroting aangepast zal moeten worden.
De voorzitter vult aan dat er ongetwijfeld nieuwe dingen in het beleidsplan naar voren zullen
komen en dat er ook dingen af zullen vallen, maar dat daarnaast veel zaken gewoon door zullen
gaan.
Paul van der Ploeg (LinK) haakt in en geeft aan dat hij op 5 januari op het bondsbureau is
geweest bij een gezamenlijk trainersoverleg voor het wedstrijdzwemmen. Zij mochten daar veel
input geven voor het nieuwe beleidsplan en er werd goed naar geluisterd. Op dat moment
werden geen beslissingen genomen, maar is gesproken over onder anderen een andere visie en
een andere jaarplanning voor de wedstrijden, als ook over een andere manier van opleiden in
een e-learning situatie. Wat opviel was dat de KNZB goed naar de wens van de verenigingen
heeft geluisterd. Paul van der Ploeg geeft aan dit een positieve ontwikkeling te vinden.
Alex Vermeulen (WZK zwemmen) geeft aan de hand van de verschillen tussen de begroting van
2016 en 2017 aan dat hij begrijpt dat het eigen vermogen afgebouwd moet worden, maar zou
graag zien dat dit meer naar ratio over de verschillende sectoren verdeeld wordt.
De penningmeester geeft aan dat de verschillen tussen de sectoren ontstaan door een aantal
aspecten. Ten eerste heeft dit te maken met de grootte van de sport. Daarnaast is gekeken naar
de uitkomsten van 2016. Hij vult aan dat de regio geen duidelijke verdeling heeft gemaakt en
het nog niet eerder vanuit dit oogpunt heeft bekeken. In een krapte situatie begrijpt hij de
noodzaak van het naar ratio verdelen. Op dit moment is dit vanuit een luxe positie nog niet aan
de orde gekomen. De voorzitter geeft aan de suggestie mee te nemen.
De vergadering stemt in met de begroting zoals die nu gepresenteerd is.
8.

Inventarisatie behoefte van verenigingen t.a.v. de Regioraad
De voorzitter laat weten dat het bestuur graag wil onderzoeken wat de verenigingen van de
regio verwachten. Hij stelt het op prijs als alle verenigingen het eerder verstuurde
enquêteformulier zouden willen invullen, zodat het bestuur hierop kan participeren.

9.

Bestuursverkiezing
- Portefeuille waterpolo: Emil van Leeuwen – aftredend – herkiesbaar
De vergadering stemt in met zijn herverkiezing.
- Vicevoorzitter: Liesbeth Ouwerkerk – aftredend – niet herkiesbaar
De voorzitter houdt een korte toespraak waarin hij Liesbeth bedankt voor haar jarenlange
inzet binnen zowel de kring als ook de regio. Hij respecteert haar beslissing om te stoppen,
maar betreurt dat hij hiermee een zeer gewaardeerd bestuurslid moet gaan missen. Als blijk
van waardering biedt de regio Liesbeth een cadeau en een bos bloemen aan.
De voorzitter geeft aan de functie op dit moment nog niet in te vullen.

10. Wat verder ter tafel komt
De voorzitter stelt voor dit agendapunt te combineren met de rondvraag.
11. Rondvraag
Caspar Boendermaker (LZ 1886) laat weten binnen zijn vereniging ervaring opgedaan te hebben
met een zelfgemaakt inschrijfsysteem voor het wedstrijdzwemmen. Als suggestie draagt hij aan
om een dergelijk systeem ook voor de regio te ontwikkelen en stelt voor de behoefte hiernaar te
peilen op het eerst volgende overleg voor het wedstrijdzwemmen. De voorzitter adviseert om
hierover vooraf contact op te nemen met Paul Chaudron van de zwemcommissie.
Bas Kotterink (Albion) geeft aan eerder dit jaar een aanvraag te hebben gedaan voor een
tegemoetkoming in de kosten van een niveau 4 opleiding. Hij betreurt het dat hij hierop een
negatief antwoord heeft gekregen en vraagt zich af waarom de bijdrage in de opleidingskosten
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vanuit de regio alleen voor niveau 2 en 3 opleidingen geldt. Het bestuur licht toe besloten te
hebben zich op de breedtesport te richten. Bas Kotterink wil daarop weten of de
Regiokampioenschappen dan volgens het bestuur ook onder de breedtesport vallen. Nadat het
bestuur dit beaamt, vink hij aan dat dit naar zijn idee vanuit de organisatie van de
Regiokampioenschappen anders wordt gezien.
Na een korte discussie stelt de voorzitter voor dit onderwerp te parkeren en als agendapunt op
het nog te organiseren verenigingsoverleg te noteren.
Jelle Blok (Racing Club) laat weten graag in het kader van de sportstimulering een idee in te
brengen. De voorzitter zegt toe dit op te nemen met Paul Chaudron van de zwemcommissie.
Henk Delwel (DSZ) bedankt vanuit de vergadering het regiobestuur voor al hun activiteiten van
het afgelopen jaar.
12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.45 uur.
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