Notulen van de Regioraad 2018 – KNZB Regio West – 22 maart 2018
Aanwezig:

Afwezig m.k.:

Notulist:

Marcel In der Maur (AZC), Jacqueline Aarnoudse (BZC), Jan Dols (BZ&PC), Fred
Niks (De Duck), Hanneke de Vriend (De Duck), Linda Goderie (ZRZ), Victor den
Heijer (d'ELFT), Henk Delwel (DSZ), Lisa Jumeier (DWF), Peronne van KooijKraaijeveld (DWF), Dave van Toledo (DWF), Liesbeth Ouwerkerk (De Zijl), Heidi
den Boer (LinK), Paul van der Ploeg (LinK), Marnix Cornelisse (LZ 1886), Chris
Geurts (MNC), Tom van de Putte (MNC/bondsraadslid), Jan Hoogenboom
(OZV), Hans Schoonderwoerd (OZV), Richard Broer (Plons), Peter van Gemert
(Poseidon’56), Edwin Odijk (Poseidon’56), Ditty Romijn (Poseidon’56), Jelle
Blok (Racing Club), Christian Scholtes (Racing Club), Lars Wouters (Racing Club),
Emiel van Beusekom (Van Vliet Barracuda), Anneke Boersma (WPDH/HZ Zian),
Marion Vaalburg (WPDH/HZ Zian), Patricia van Veen (WPDH/HZ Zian), Martin
van Borselaer (WVZ), Marco de Bruin (WVZ), Richard de Lange (WVZ), Markus
van Rest (WVZ), Astrid van Beek (WZC), Martin Savans (WZC), Yvonne van
Geest-Borrias (ZDHC), Nicole Hooijmans (ZDHC), Kim Middendorp (Z&PC
De Gouwe), Kors Sels (Z&PC De Gouwe), Jeff van Loon (ZV De Geul), Rody Poot
(ZV De Kempvis), Tom Vermeylen (ZV de Watervogels), Lex van Essen
(ZV Ommoord), Fenny de Graaf (ZVVS), Lieke Molenaar (ZV Zoetermeer),
Jacques van Egmond (Zwemclub Residentie)
Namens het regiobestuur: Anton Bervoets (voorzitter), Peter van der Loo
(penningmeester), Wendy Nobel (secretaris), Paul Chaudron (bestuurslid
wedstrijdzwemmen), Emil van Leeuwen (bestuurslid waterpolo), Henri Wint
(bestuurslid schoonspringen), Shirley Zwaan (bestuurslid
synchroonzwemmen), Joyce Anker (medewerker Regiobureau)
Namens de schoonspringcommissie: Arie Bal (lid), Henk Delwel
(penningmeester)
Namens de synchroonzwemcommissie: Kees Bastiaansen (secretaris), Harry
Blom (opleidingen), Ingrid Braxhoven (wedstrijdsecretaris), Kees Brouwers
(InterRegio vertegenwoordiger)
Namens de waterpolocommissie: Rolf Groenendijk (voorzitter jeugd WP),
Steven Matthijssen (competitieleider)
Namens de wedstrijdzwemcommissie: Mary Berns (lid), Jan Dols (lid
taakgroep opleidingen), Ronald van Gelder (lid), Geerdien Meerwaldt (lid
taakgroep masters), Lieke Molenaar (lid taakgroep opstellingen), Wies Simons
(secretaris)
Namens de KNZB: Petra van den Hoek (projectleider) (ter vervanging van
Christel Morawek)
Olga IJspeert (bondsbestuurslid), Christel Morawek (accountmanager), Gertjan
van de Knaap (RZO), Arjan van Tilburg (RZO), Karel de Bruijn (RSSC), Robert van
Vuuren (webmaster), Aart Twigt (RZO), Rowenna Tiggeloven (RSZC), Fedor
Tresfon (RWPC), DES, SCOM, Wiekslag, WZK Zwemmen, ZPC Numansdorp,
ZVH, ZVS
Froukje Jellema
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Agendapunt 10 wordt aangevuld met de vacature voor een bestuurslid Communicatie en PR.
Hiervoor wordt voorgedragen Linda Goderie.
In zijn welkomstwoord spreekt de voorzitter onder meer zijn waardering uit voor de vrijwilligers
en benadrukt het belang van samenwerking en innovatie in de regio, maar ook samenwerking
tussen verenigingen, regio’s en KNZB, bondsbureau en bondsbestuur. De regio’s zijn inmiddels
integraal onderdeel van de KNZB en vallen onder de verantwoordelijkheid van het
bondsbestuur. Dit betekent ook samenwerking in de uitvoering van beleid. Ter illustratie noemt
de voorzitter het leveren van een financiële bijdrage aan de uitvoering van de ideeën die nieuwe
leden moeten opleveren. Daarnaast wijst hij op de suggestie vanuit het regiobestuur om een
organisatieonderzoek binnen het bondsbureau uit te voeren met als doel de samenwerking
tussen en op alle niveaus te optimaliseren. Tot nu toe is daar nog geen gehoor aan gegeven.
Tot slot wordt een moment stilgestaan bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

2.

Mededelingen
− Op vrijdag 20 april vindt de algemene ledenvergadering van de KNZB plaats.

3.

Notulen Regioraad 23 februari 2017
De notulen zijn reeds schriftelijk vastgesteld. Vanuit de zaal zijn er geen verdere opmerkingen.

4.

Jaarverslagen
Bestuur
De vergadering stemt in met het verslag.
Wedstrijdzwemmen
Lars Wouters (Racing Club) vraagt zich af in hoeverre het de rol van de regio is om de clinics te
organiseren.
Paul Chaudron (bestuurslid zwemmen) geeft aan dat de clinics zijn ontwikkeld in het kader van
de jeugdstimulering zoals in het beleidsplan staat vermeld. De belangstelling ervoor is groot.
Wies Simons (secretaris wedstrijdcommissie zwemmen) voegt daaraan toe dat het juist voor de
verenigingen met beperkt badwater interessant is dat hun zwemmers extra kunnen trainen.
De voorzitter stelt voor op een ander moment op de vraag van Lars terug te komen.
Waterpolo
De vergadering stemt in met het verslag.
Synchroonzwemmen
De vergadering stemt in met het verslag.
Schoonspringen
De vergadering stemt in met het verslag.

5.

Jaarrekening 2017
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag dat bij de stukken van de
vergadering is uitgedeeld.
Vragen naar aanleiding van het financiële verslag
Vraag: Waarom zijn de kosten voor sportstimulering verlaagd?
De penningmeester geeft aan dat de begroting voor dit onderdeel nogal ruim was. De regionale
waterpoloschool heeft minder budget gekregen omdat er minder kinderen zijn. Ten opzichte
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van 2016 waren de stimuleringskosten voor het zwemmen en synchroonzwemmen iets lager.
Daar zal de komende jaren extra energie in worden gestoken.
Tom van de Putte (MNC/bondsraad) vraagt de mening van het bestuur over het feit dat bij de
selectie en implementatie van een nieuw financieel pakket de regio’s niet worden betrokken.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur dat een slechte zaak vindt en er alles aan doet om erbij
betrokken te worden. Het bestuur heeft zijn zorgen uitgesproken over de tijd waarbinnen men
het implementatietraject wil uitvoeren. Hij wijst in dezen op de mogelijkheid om hierover tijdens
de algemene ledenvergadering, of in de bondsraad, vragen te stellen.
Hierna vervolgt de penningmeester met een toelichting op de balans.
Vragen naar aanleiding van de balans:
Hans Schoonderwoerd (OZV) wijst op het streven de reserve omlaag te brengen naar € 50.000
en vraagt het bestuur op welke manier men bewaakt dat het geld op een onverantwoorde wijze
wordt uitgegeven. En wat gebeurt er als de reserve van € 50.000 is bereikt?
De penningmeester antwoordt dat alle uitgaven worden afgewogen aan het beleidsplan van de
KNZB. Als de voorziening teruggebracht is tot € 50.000 dan moet de regio gezamenlijk een
afweging maken wat de verenigingen wel en niet willen stimuleren en betalen. Op dit moment
wordt de KNZB-actie gesteund die de groei van het aantal leden wil stimuleren.
Henk Delwel (DSZ) zegt verbaasd te zijn dat het vermogen voor alle regio’s, waar toch grote
verschillen tussen zitten, is gestandaardiseerd op één bedrag. Hij vraagt het bestuur naar de
overwegingen om daarin mee te gaan. Tevens stelt hij voor in de volgende jaarvergadering met
een meerjarenvisie aan te geven hoe het bestuur denkt het reservebedrag af te bouwen.
De penningmeester geeft aan dat het lastig is een meerjarenvisie te maken, gezien de grote druk
op de regio vanuit het bestuur van de KNZB. Als het regiobestuur niet snel zelf iets doet, wordt
het geld afgenomen. Het is aan de verenigingen om daar iets aan te doen.
In antwoord op de eerste opmerking geeft hij aan dat Regio Zuid, Oost en West in dezen samen
optrekken. Regio Noord is kleiner en valt daar buiten. Op basis van een risicoberekening hebben
de drie regio’s geconcludeerd dat € 50.000 voldoende moest zijn. Onder de voorwaarde dat de
KNZB de betalingen tijdig doet.
Mark Kimpel (Z&PC Koudekerk) zou graag weten of er plannen of doelen zijn opgesteld om tot
een bedrag van € 50.000 te komen en zo ja op welke termijn?
De penningmeester geeft aan dat het nog niet zover is. Als de KNZB met een goed plan komt dan
wil het regiobestuur daar een bijdrage aan leveren, maar de regio betaalt niet per definitie mee
aan alles wat het bondsbestuur vraagt.
Na de toelichting geeft de vergadering aan in te stemmen met de financiële stukken over 2017.
6.

Presentatie Jaarplan 2018
De penningmeester presenteert het Jaarplan 2018 en benadrukt daarbij dat er nog enkele losse
eindjes in zitten.
Bij elke klantgroep van de KNZB geeft hij aan wat de regio daaraan kan bijdragen.
− Kennisoverdracht en kennisuitwisseling tussen KNZB en verenigingen.
• Het regiobestuur wil bij de verenigingen op bezoek gaan.
• De regio ondersteunt themabijeenkomsten van de KNZB organisatorisch en financieel.
• Er worden stimuleringsprijzen uitgereikt voor best practice ideeën.
− Modernisering van de lidmaatschapsstructuur. Daar wil de regio graag over meepraten.
− Er worden regieteams voor sport ingesteld. Daarin komen vertegenwoordigers uit de regio.
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Er is een nieuw opleidingsplan gemaakt. Dat wordt nu uitgerold naar degene die de cursus
moet geven.
Paul van der Ploeg (LinK) legt in dit verband uit dat de KNZB de opleidingen wil uitbesteden.
Per regio komt er een opleidingscentrum van waaruit de opleidingen voor het kader worden
georganiseerd. Hiervoor is een sollicitatieprocedure gestart die nog tot half april loopt. Het
plan zal worden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNZB. Daarna
worden de regio’s bezocht om de verenigingen goed te informeren. In overleg wordt daar
een afspraak voor gemaakt. Projectleider is Marieke Gerritsen.
Linda Goderie (ZRZ) vraagt in dit verband naar de samenwerking met de KNZB als het zwemABC ook in het regionale opleidingsplatform komt. De nieuwe licentie hiervan staat onder
auspiciën van het NPZ.
Paul van der Ploeg geeft aan dat er op dat punt vanuit de verenigingen nog input kan
worden gegeven. Hij verwijst verder naar de projectleider voor nadere informatie.
Hans Schoonderwoerd (OZV) wil weten waarom dit van de bond naar de regio gaat.
Petra van den Hoek (KNZB) legt uit dat de KNZB de opleidingen uitbesteedt aan
ondernemers, waarmee de kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd zou moeten worden.
De voorzitter zegt toe zodra hierover meer bekend is dit op de website te zullen zetten.
Lars Wouters (Racing Club) wil weten hoe de regio voorziet in het stimuleren en/of
faciliteren van bijvoorbeeld EHBO- of BHV-cursussen voor het kader. Dit kan niet in de
opleiding voor trainers omdat de zwembaden daar geen genoegen mee nemen.
De voorzitter geeft aan dat het regiobestuur daar geen antwoord op heeft. Hij zegt toe dit
punt mee te nemen en nog een keer aan te kaarten bij het bondsbestuur.
De penningmeester gaat verder met de toelichting. De officialopleidingen blijven kosteloos
en ook de sporttechnische opleidingen voor niveau 2 en 3 blijven voor 75% vergoed.
Jan Dols (BZ&PC) wijst erop dat de KNZB de bijscholing voor open water aanbiedt voor € 25.
De penningmeester geeft aan dat de officialopleidingen gratis blijven, maar niet de
bijscholing. Het valt niet binnen de activiteiten van de regio om een bijscholing op nationaal
niveau te organiseren.
Creëren veilig sportklimaat. Dat wordt via de website en sociale media ondersteund. Te
denken valt aan het via Facebook bekend maken van bijeenkomsten in de regio.
Herijken van kampioenschappen. Dit gebeurt in samenspraak met de regio en verenigingen.
Stimuleren ledengroei. De regio draagt € 5250 bij om onderzoek hiernaar mogelijk te
maken.
Linda Goderie merkt op dat vorig jaar is gezegd dat de KNZB meer feeling moet krijgen met
de ongebonden zwemmer. Nu gaat het vooral om de jongeren, terwijl de ongebonden
zwemmers vaak volwassenen zijn. Wat wordt daarmee gedaan?
Petra van den Hoek wijst op mijnzwemcoach.nl van de KNZB die zich vooral richt op oudere
mensen, ook ongebonden zwemmers. Deze, en ook de ongebonden zwemmers die baantjes
trekken, zijn onderdeel van het onderzoek naar de lidmaatschapsstructuur.
Henk Delwel pleit ervoor alleen bij te dragen aan producten waarop de regio zit te wachten.
Zo wil hij weten of is uitgezocht of de verenigingen wel zitten te wachten op een hernieuwd
sterrenplan en een swimkick programma.
De penningmeester geeft aan dat dit tijdens de vorige ALV is gezegd en inmiddels is
achterhaald. Op dit moment wordt er eerst geanalyseerd waarom het ledenaantal is
gedaald. Daarna wordt pas gekeken of de producten nog aanslaan. Het bestuur heeft daarin
geen vetorecht, maar kan dit alleen terugkoppelen naar de verenigingen.
Tom van de Putte (MNC Dordrecht) meldt in dit verband dat de KNZB bezig is met een
customer data platform voor de klantenbinding.
Deelnemers. De regio levert een financiële bijdrage aan het KNZB-congres. Ook gaat de
regio de schoolzwemkampioenschappen bij verschillende verenigingen stimuleren,
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waarschijnlijk in de vorm van een soort subsidieregeling vergelijkbaar met de
kaderopleiding.
Binnen de regio wordt er een bestuurslid communicatie en PR aangesteld.
Elk jaar zal er voor de vrijwilligers een bijeenkomst worden georganiseerd en daarnaast zijn
er het komende jaar ook activiteiten in het kader van het vijfjarig bestaan. De vrijwilligers en
officials moeten de waardering krijgen die ze verdienen.
Marion Vaalburg (WPDH/HZ Zian) wijst er in dit verband op dat de zwemofficials wel een
erkenning krijgen, maar dat dit niet geldt voor de W-officials bij waterpolo.
De voorzitter geeft aan dat dat deze mensen ook erkenning verdienen en wijst erop dat de
verenigingen daar zelf ook een rol in kunnen spelen. De scheidsrechters en zwemofficials
worden door de regio aangesteld, maar op de W-officials heeft de regio geen invloed.

Richard de Boer (Zwemvereniging Plons Den Haag en taakgroep Open Water Zwemmen KNZB)
mist in de stimulering van het zwemmen het openwater zwemmen. Hij wil daar graag een
bijdrage aan leveren.
Lars Wouters (Racing Club) merkt op dat de software voor de wedstrijden toe is aan een update.
Hij vraagt de regio op dit gebied druk uit te oefenen op het bondsbestuur.
De penningmeester zegt dit zeker mee te zullen nemen.
7.

Communicatieplan
De voorzitter bespreekt de uitkomst van het door Tekstschrijvers.nl uitgevoerde
communicatieonderzoek bij de KNZB. De algehele communicatie wordt als negatief beoordeeld.
De verenigingen willen meer betrokken worden en de communicatie is te veel zendergericht.
De aanbevelingen zullen zeker ter harte worden genomen.
Het bestuur stelt de volgende aanpak voor:
− in april te communiceren met de regio;
− het bestuurslid communicatie en PR in te werken (na verkiezing in deze vergadering);
− nog voor de zomer te komen met een plan van aanpak om de aanbevelingen om te zetten in
activiteiten.
De vergadering gaat akkoord met deze aanpak.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om met enkele sheets de terugloop van het
ledenaantal binnen de verschillende verenigingen in Regio West te laten zien. Hij wijst erop dat
er ondanks alles toch ook nog enkele verenigingen zijn die groeien.
Fenny de Graaf (ZVVS) zou in het overzicht ook graag het verschil in het soort leden zien.
De voorzitter geeft aan dat dat mogelijk is.

8.

Begroting 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.
Lars Wouters (Racing Club) vraagt om een toelichting van de term sportstimulering. Hij vraagt
zich af of talentontwikkeling en stimulering tot de taak van de regio behoren.
Geerdien Meerwaldt (lid taakgroep masters) is van mening dat dit zeker een taak is voor de
regio. Men is juist heel blij dat de regio dit doet.
De voorzitter wijst erop dat de KNZB heeft aangegeven dat de jeugdopleidingen, de
sportstimulering voor de jeugd, bij de verenigingen liggen. Dat is een expliciete taak van de
regio. Bij waterpolo is daarvoor een Waterpolo Opleiding Centrum opgericht.
Richard Broer (Plons) merkt naar aanleiding van de uitspraak van de penningmeester over het
ontbreken van een openwatercommissie in de regio op dat er in de regio vier
wedstrijdorganisaties zijn. Er is daarom zeker ruimte voor een regiocommissie die het
organiseren van wedstrijden stimuleert.
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Paul Chaudron (bestuurslid wedstrijdzwemmen) geeft aan open te staan voor overleg inzake de
competitie, puntentelling en het beschikbaar stellen van prijzen bij openwaterzwemmen.
De penningmeester gaat verder en geeft aan dat de begroting is goedgekeurd door het
bondsbestuur, onder de voorwaarde dat de regio een serieus bedrag bijdraagt aan de uitvoering
van het beleidsplan. Met uitzondering van de bijdrage aan het onderzoek ten behoeve van de
ledengroei (nog niet begroot) heeft de regio daarin nog geen toezeggingen gedaan.
Henk Delwel meent dat die eis van de KNZB curieus en overbodig is. De hele begroting is een
bijdrage aan het beleidsplan van de KNZB.
De vergadering stemt unaniem in met de voorgelegde begroting.
9.

Presentaties ‘Best practice bokaal’
Uit de tien inzendingen heeft het bestuur drie genomineerden gekozen. De inzenders
presenteren hun inzending ter vergadering.
Presentatie 1: MNC Dordrecht (Chris Geurts) vanuit het thema Boeien en Binden.
De best practice betreft het baby- en peuterzwemmen op zondagochtend, met aansluitend
tosti’s eten in het clubgebouw.
Presentatie 2: DSZ (Henk Delwel) vanuit het thema Actief en Verbinden.
De best practice betreft het DSZ-zomerkamp waarbij sprake is van de verbinding tussen de
verschillende sporttakken van de vereniging.
Presentatie 3: DWF (Dave van Toledo en Peronne Kraaijeveld): Van inslapend naar klaarwakker.
De best practice betreft de wijze waarop deze noodlijdende vereniging is opgeklommen tot een
financieel gezonde vereniging met een stijgend aantal leden.
Na deze presentaties worden de stemmen (per vereniging één) uitgebracht.

10. Bestuursverkiezingen
− Voor de functie van secretaris wordt Wendy Nobel voorgedragen. Ze stelt zichzelf voor.
Wegens plotseling vertrek van de vorige secretaris draait ze al sinds november mee in het
bestuur.
− Voor de functie bestuurslid Communicatie en PR wordt Linda Goderie voorgedragen. Ook
Linda stelt zichzelf voor. Ze is senior communicatieadviseur met een grote affiniteit voor
zwemmen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van beide kandidaten.
− Voorzitter Anton Bervoets is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met
zijn herbenoeming.
− Portefeuillehouder Schoonspringen Henri Wint is aftredend en herkiesbaar. Ook hier gaat de
vergadering akkoord met de herbenoeming.
11. Uitreiking ‘Best Practice Bokaal’
Er zijn in totaal dertig stemmen uitgebracht, waarvan één ongeldige. Uitslag:
Nummer 3: MNC Dordrecht (3 stemmen)
Nummer 2: DSZ (6 stemmen)
Nummer 1: DWF (20 stemmen)
De nummers 1 t/m 3 ontvangen voor hun gedeelde best practice een waardecheque van
respectievelijk € 500, € 250 en € 100. Daarnaast ontvangt de winnaar uit handen van de
voorzitter de Best Practice Bokaal 2018.
12. Rondvraag
Tom van de Putte (MNC/bondsraadslid) maakt melding van een vacature binnen de bondsraad
voor iemand uit Regio West.
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Petra van den Hoek (projectleider KNZB) vraagt aandacht voor de nieuwe privacywetgeving die
op 25 mei van kracht wordt. Er is een stappenplan beschikbaar aan de hand waarvan de
vereniging kan zorgen dat men voldoet aan de nieuwe wetgeving. Ook worden er cursussen
georganiseerd, onder andere door het Team Sportservice. Nadere informatie is te vinden op de
site van de KNZB.
Paul van der Ploeg (LinK) informeert in hoeverre het Regiobestuur privacygevoelige informatie
van de verenigingen opslaat.
De voorzitter zegt toe dat daarnaar gekeken zal worden. De regio gaat mee met de analyse van
de KNZB die alle informatiestromen analyseert.
13. Sluiting
Na een applaus voor het bestuur als dank voor de inzet van het afgelopen jaar, sluit de
voorzitter de vergadering om 21.40 uur.
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