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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen van harte welkom; in het
bijzonder een woord van welkom aan Marius van Zeijst (voorzitter KNZB), Aschwin Lankwarden
(directeur KNZB) en Petra van den Hoek (projectleider KNZB).
De voorzitter geeft aan dat het geen traditionele jaarvergadering zal worden. Hij wil er een
interactieve bijeenkomst van maken en roept de aanwezigen op actief deel te nemen.
Hij begint met het voorstellen van de bestuursleden van het Regiobestuur en meldt dat Wendy
Nobel (secretaris Regio West) en Henri Wint (bestuurslid schoonspringen) door omstandigheden
verhinderd zijn.
De voorzitter meldt dat er de laatste tijd veel veranderingen zijn geweest bij de zwembond.
Vaak positief. De ontwikkelingen bij de zwembond worden door verenigingen niet altijd als
relevant voor hen ervaren, waardoor de afstand tussen de regio’s en KNZB groter lijkt te
worden. De voorzitter stelt voor om een korte discussie te voeren over wat de verenigingen van
de regio en zwembond vinden en nodigt uit positieve en negatieve feedback te geven.
De tweede vraag die hij stelt, is wat de verenigingen zelf kunnen doen om de verstandhouding
te verbeteren. Hij vraagt wie van de aanwezigen het woord zou willen nemen.
Marcel In der Maur (AZC) zou de Sportlink app die gebruikt wordt voor het waterpolo graag
doorontwikkeld zien voor de andere sectoren. Vooral de jeugd vindt het belangrijk om via hun
mobiel geïnformeerd te worden en zaken te kunnen regelen.
Erik Kinds (De Kempvis) geeft aan dat de nieuwe waterpolospelregels met weinig
voorbereidingstijd neergelegd zijn bij de verenigingen. De communicatie die hieraan vooraf ging,
was niet voldoende duidelijk, waardoor de regels vrij abrupt ingevoerd dienen te worden en de
verenigingen zelf maar moeten zien hoe zij de problemen die hierdoor ontstaan oplossen.
Het gaat hier over spelregels die zijn gelanceerd voor internationale wedstrijden. Hij vraagt zich
af waarom dit soort veranderingen ook direct voor de lagere niveaus moeten gelden. De
zwembond zou de verenigingen door middel van een overgangsperiode meer tijd moeten geven
om de benodigde aanpassingen te doen.
Lex van Essen (ZV Ommoord) geeft aan dat zij al jaren contributie afdragen aan de zwembond,
waarvan een deel naar de regio gaat. Zijn vereniging doet echter niet of nauwelijks mee aan
regioactiviteiten en hij geeft aan hierdoor moeite te hebben met deze afdracht.
De voorzitter meldt dat de KNZB op dit moment een nieuw lidmaatschapsmodel ontwikkelt. De
nieuwe contributiestructuur zal op de ALV 2020 ter goedkeuring aan de leden worden
voorgelegd.
Paul van der Ploeg (LinK) vraagt zich af hoe de KNZB omgaat met verenigingen en stichtingen
met een commerciële identiteit. Dergelijke organisaties werken nu vaak in een grijs gebied en
zijn deels wel, deels niet aangesloten bij de KNZB. Paul zou graag zien dat de statuten hierop
worden aangepast.
Lieke Molenaar (ZV Zoetermeer) merkt op dat er met het oog op nieuwe aanwas veel tijd en
aandacht uitgaat naar de jongste zwemmers. Zij ziet graag ook speciale aandacht voor junior- en
seniorleden. De groep tussen 12 en 15 jaar zijn de parels voor de toekomst en de toekomst van
de verenigingen, om hen te kunnen behouden moet er een aantrekkelijk aanbod zijn voor 16 tot
21 jarige. Lieke zou hierover graag met elkaar in gesprek gaan.
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Arie Bal (WVZ) laat weten dat zijn vereniging samenwerkt met andere verenigingen in
Zoetermeer. Zij huren gezamenlijk badwater, waardoor ze meer trainingen kunnen bieden.
Naast dat ze hierdoor nieuwe leden aantrekken, behouden ze ook bestaande leden die anders af
zouden haken.
De voorzitter moedigt andere verenigingen aan dit voorbeeld te volgen.
Aschwin Lankwarden (directeur KNZB) stelt zich zelf voor. Hij is sinds 1 januari 2019 directeur bij
de KNZB en werkt op het bondsbureau in Nieuwegein.
Hij vindt het fantastisch om bij deze bijeenkomst te mogen zijn en te horen wat er leeft bij de
verenigingen binnen Regio West.
De KNZB is een dynamische opererende instelling met een hoge servicegraad. De medewerkers
van het bondsbureau zijn optimaal beschikbaar. Binnen het bureau werkt een aantal
accountmanagers, die beschikbaar zijn voor regiobestuur en verenigingen.
In deze veranderende wereld hebben we te maken met sporters die ongebonden willen zijn,
maar toch (tijdelijk) georganiseerd willen trainen en aan wedstrijden deel willen nemen. De
KNZB moet iets ontwikkelen dat een andere vorm heeft dan het vaste lidmaatschap en waarmee
zij de ongebonden sporter toch verbinden met de zwembond.
Aschwin geeft in het kort aan wat hij de eerste 3 maanden heeft gedaan en waar de KNZB mee
bezig is. Hij vertelt ook dat de Algemene Ledenvergadering van 12 april a.s. een iets andere
vorm krijgt. Naast het plenaire deel zijn er 4 sessies met elk een ander thema waar we met
elkaar het gesprek kunnen aangaan over de strategie en de stappen die nodig zijn om vooruit te
komen.
Hij geeft nog een tip over sportakkoorden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Er zijn
buurtcoaches en combinatiefunctionarissen beschikbaar.
Zoek proactief contact met hen en kijk hoe zij jouw vereniging kunnen helpen bij promotie van
de sport, bijvoorbeeld door het organiseren van een lokale activiteit.
De voorzitter wil nog even terugkomen op een aantal onderwerpen die aan bod zijn geweest.
Als eerste benoemt hij de samenwerking tussen verenigingen zoals deze door Arie Bal is
genoemd. Het regiobestuur heeft het idee om een sessie te organiseren waar zij met een aantal
verenigingen over onderwerpen kunnen praten die spelen bij de verenigingen. Onderlinge
samenwerking zou zo’n onderwerp kunnen zijn.
De voorzitter vraagt heel nadrukkelijk aan de aanwezigen aan te geven hoe het regiobestuur de
verenigingen kan helpen.
Martin van Borselaer (WVZ) merkt op dat verenigingen en regiobestuur nu slechts een keer per
jaar bij elkaar komen en kunnen vertellen wat verenigingen willen. Er zijn echter nog 364 dagen
in een jaar die gebruikt kunnen worden om communicatieprocessen op gang te brengen en te
houden. Hij stelt voor om over ideeën te communiceren om te kijken welke reacties er komen.
Als er mensen zijn die zeggen, dat zij dat wel zien zitten dan is er een interactie en de start van
iets waarbij het niet gaat om het proces maar om de inhoud.
Marcel In der Maur (AZC) geeft aan dat bekend is dat verenigingen aan veranderingen
onderhevig zijn. Het is een goed initiatief om samen te komen met verenigingen en hierover te
brainstormen. Hij vindt dat onderwerpen gewoon moeten worden opgepakt om te bezien of
hiervoor een platform kan worden gecreëerd.
Aschwin Lankwarden (directeur KNZB) stelt dat de KNZB de aangescherpte strategie naar de
verenigingen wil brengen. Als dit soort bijeenkomsten vaker wordt georganiseerd kan de KNZB
daar ook een actievere rol in spelen.
3

De KNZB wil de meest service gerichte sportbond zijn. Hier hoort het hele communicatietraject
ook bij. Dit soort bijeenkomsten zijn niet alleen gericht op het ontvangen van informatie maar
ook om te bepalen hoe de verenigingen, de regio en de KNZB met elkaar omgaan en elkaar
kunnen ondersteunen.
Marius van Zeijts (voorzitter KNZB) heeft de laatste anderhalf jaar veel verenigingen bezocht. Hij
heeft geconstateerd dat het merendeel van de verenigingen druk is met het organiseren en
uitvoeren van verenigingszaken en geen tijd heeft voor extra zaken daarnaast.
Een aantal verenigingen was niet van op de hoogte van de KNZB accountmanagers waar ze bij
terecht kunnen. Ook waren er verenigingen die niet de verbinding zochten met de lokale
politiek. Het is zijn ervaring dat een goede relatie met lokale politici een vereniging kan helpen.
Marius adviseert de verenigingen raadsleden met sport in hun portefeuille een keer uit te
nodigen om te komen kijken bij de vereniging of wedstrijd.
Hij geeft nog een reactie aan Erik Kinds (De Kempvis). De KNZB heeft geen invloed op de nieuwe
spelregels die worden bepaald door de Fina. Naar aanleiding van de nieuwe waterpoloregels
heeft Guust Jutte (programmamanager waterpolo KNZB) contact opgenomen met alle
leveranciers van de scoreborden. Alle betrokken gemeentes en zwembaden zijn middels een
nieuwsbrief geïnformeerd over de nieuwe spelregels.
Aschwin Lankwarden (directeur KNZB) stelt dat het tijdsbestek waarin dingen moeten gebeuren,
soms kort is. Wel kunnen afspraken worden gemaakt met bedrijven zodat zaken versneld
kunnen worden doorgevoerd. Dit geldt ook voor Sportlink, waarin een aantal zaken ook nog niet
goed verloopt.
Als er onduidelijkheden zijn, dan kan er altijd met het bondsbureau in Nieuwegein worden
gebeld. Daar is een helpdesk die de verenigingen in contact kan brengen met de juiste persoon.
Henk Delwel (DSZ) vindt deze vorm van communicatie een voorbeeld van hoe zaken lopen al
zolang hij in de zwemwereld rondloopt. De bond ontvangt de centrale regelgeving van de FINA,
welke in zeer korte tijd ook doorgevoerd wordt tot het laagste niveau. Terwijl er voor dit niveau
best ruimte is om daar wat langer de tijd voor te nemen. De communicatie hierover is veelal
incompleet en komt lang niet altijd bij alle betrokkenen terecht. Qua communicatie is nog een
wereld te winnen volgens hem.
Aschwin Lankwarden (directeur KNZB) geeft aan dat het altijd beter kan; daar is geen discussie
over. Bij de nieuwe waterpolospelregels is lang nagedacht over hoe ver naar beneden dit moet
worden ingevoerd en in welke stappen. Wat je ziet is dat bij het proces een aantal verenigingen
snel aanhaken en andere weer niet. De programmamanager heeft in zorgvuldige stappen goed
gecommuniceerd.
Remco Verhey (MNC) pleit ervoor om informatie beter te verspreiden binnen de vereniging. Er
zijn veel nieuwsbrieven en deze moeten meer doorgestuurd worden naar belanghebbende
binnen de eigen vereniging.
2.

Mededelingen
− Op vrijdag 12 april vindt de algemene ledenvergadering van de KNZB plaats.
Aschwin Lankwarden (directeur KNZB) roept de verenigingen op daarbij aanwezig te zijn en
allemaal een jeugdlid mee te nemen.

3.

Notulen Regioraad 22 maart 2018
De notulen zijn reeds schriftelijk vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen vraagt Lars Wouters (Racing Club) naar de uitkomst op twee
vragen die hij tijdens de vorige Regioraad heeft gesteld. De eerste ging over de zwemclinics die
de regio organiseert. Lars wilde weten of dit wel binnen de verantwoordelijkheid van de regio
valt. De tweede vraag ging over een mogelijke vergoeding en het faciliteren van EHBO- en
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BHV-cursussen. De voorzitter geeft aan dat op beide onderwerpen is gereageerd en dat hierover
is gecommuniceerd.
Er worden geen verdere vragen gesteld.
4.

Jaarverslag 2018
De voorzitter geeft aan dat er een nieuw format voor het jaarverslag is geïntroduceerd, een
mooi document, een lijvig stuk. In dit document zijn de verslagen van bestuur, van commissies,
financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 opgenomen. Er is veel werk verzet om dit
document tot stand te brengen. Een compliment gaat uit naar Joyce Anker (medewerker
Regiobureau).

5.

Toelichting financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag 2018 en de begroting van
2019.
Paul van der Ploeg (LinK) wil weten welke kosten worden doorberekend door de KNZB aan de
regio. De penningmeester geeft aan dat hij daar op dit moment nog niet veel zicht op heeft
maar dat voor verschillende zaken doorbelasting zal plaatsvinden aan de regio en de
verschillende commissies. Het gaat hierbij vooral over licenties voor software b.v. Office 365,
AFAS en Sportlink.
Henk Delwel (DSZ) geeft ter informatie mee dat in de januariopgave van de KNZB de
geïndexeerde 3% voor de regiocontributie niet was opgenomen. De verenigingen baseren hun
begroting op deze opgave.
Hij komt terug op zijn vraag van vorig jaar die betrekking heeft op eind 2019, wanneer de regio
de continuïteitsreserve van € 50.000 zal bereiken. Hij vindt dat op korte termijn moet worden
nagedacht hoe er via een soort afbouw en stappenplan kan worden voorkomen, dat er in één
keer heel veel maatregelen genomen moeten worden om tot een sluitende begroting voor 2020
te komen. Hij had graag in deze vergadering een aantal uitgangspunten voorgelegd gekregen
hoe er met de financiën in de toekomst omgegaan moet worden en is benieuwd in hoeverre de
verenigingen hierbij betrokken zullen worden.
De penningmeester geeft aan dat binnen het bestuur nog niet is besproken in hoeverre de
verenigingen hierbij betrokken zullen worden en dat een aantal basisgegevens, die nodig zijn
voor het opstellen van een stappenplan nog ontbreken.
Henk Delwel stelt voor om verenigingen te betrekken bij het vaststellen van de uitgangspunten
en hij wil dit in deze vergadering in stemming brengen.
De voorzitter geeft aan dit niet te willen doen; het uitgangspunt is dat verenigingen worden
betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten en dat de begroting door de vergadering
wordt goedgekeurd. Hij denkt dat het belangrijk is dat verenigingen een rol spelen bij het
bepalen van de uitgangspunten voor de begroting en hij stelt voor om dat in het 4e kwartaal te
doen.
Na een discussie is duidelijk dat de verenigingen in regioverband willen praten over de
uitgangspunten.
De voorzitter stelt voor om de inhoudelijke discussie met de verenigingen te voeren in het 2e
kwartaal. In het 4e kwartaal zal dan de begroting worden gemaakt.
Aangezien er geen verdere vragen zijn wordt de begroting vastgesteld.
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6.

Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft aan dat Paul Chaudron te kennen heeft gegeven niet meer herkiesbaar te
zijn voor een volgende termijn in het regiobestuur. Paul beheerde de portefeuille
wedstrijdzwemmen. Paul is op 1-1-1992 begonnen in de zwemwereld; hij is 29 jaar actief
geweest en hij vindt nu de tijd gekomen om ermee te stoppen.
De voorzitter overhandigt Paul een cadeau voor zijn inzet in deze jaren.
In een dankwoord geeft Paul aan dat hij blij is dat de overgang naar regio’s prima is verlopen. Hij
heeft altijd met veel plezier kunnen functioneren binnen de zwembond en hij wenst zijn
opvolger veel plezier en veel succes.
De voorzitter geeft aan dat er voor de opvolging van Paul een procedure is gestart. Het bestuur
is in overleg met de wedstrijdzwemcommissie over de invulling van de vacature.
Hij stelt voor dat wanneer er een geschikte kandidaat is gevonden, dit met de leden via reguliere
communicatie te delen.
Wendy Nobel heeft aangegeven haar activiteiten als secretaris in het regiobestuur te beëindigen
vanwege te weinig affiniteit met de werkzaamheden. Het bestuur was hierdoor verrast, omdat
dit pas laat bekend werd gemaakt. Ook voor de invulling van deze vacature wordt een
procedure gestart.

7.

Terugkoppeling Top & Tip muur
Linda Goderie (communicatie) geeft een terugkoppeling over wat er op de Tip & Top muur is
geschreven door verenigingen.
- Verenigingen willen meer samenwerken in de regio door het delen van faciliteiten en meer
met elkaar in gesprek te gaan.
- Verzoek om dagen van trainersopleidingen niet te plannen op competitiedagen →
Verenigingen kunnen in overleg met de opleiders zelf een opleiding plannen.
- Verzoek om meer coulance bij diskwalificaties/dispensaties van jonge sporters →
Het regiobestuur gaat in gesprek met de commissies wedstrijdzwemmen en waterpolo over
aanvullende afspraken om zo demotivatie van jonge sporters te voorkomen.
Er zijn ook een paar dingen genoemd waarbij de regio niet direct actie kan ondernemen, zoals
het opnemen van boetes in Sportlink en deze koppelen aan een persoon.
De KNZB heeft een nieuwe partner gekozen voor het bouwen van de websites. Als eerste is de
commerciële site, mijnzwemcoach.nl, gebouwd. Na de ALV van 12 april vindt er een evaluatie
plaats met de bouwers van de website en op basis hiervan wordt besloten of de KNZB met hen
verder gaat voor de andere website. Het plan is om de regiosites te integreren in de KNZB-site.
Bij heraanstelling van waterpoloscheidsrechters ontstaat soms wat irritatie omdat er bij deze
heraanstellingen onvoldoende rekening wordt gehouden met de persoonlijk situatie van de
scheidsrechter.
Er wordt door verschillende regio’s subsidie gegeven op trainersopleidingen. De KNZB vindt dat
in alle regio’s hetzelfde moet worden gehandeld. Het bondsbureau gaat samen met de regio’s
bekijken wat hiermee gedaan zal worden.
De voorzitter komt nog even terug op de discussie die gevoerd is over de begrotingen van 2019
en 2020.
Hij krijgt signalen als zou dit van achter de bestuurstafel worden beslist. Hij wil dat corrigeren als
hij die indruk heeft gewekt. Het gaat erom dat er voor de verenigingen de beste keuzes worden
gemaakt en dat zij daar natuurlijk over mogen meedenken. Het regiobestuur gaat
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bijeenkomsten in de regio organiseren om met de verenigingen in gesprek te gaan over de
nieuwe begroting.
8.

Voorbeeld uit de praktijk: Vereniging nieuwe stijl
Paul van der Ploeg (LinK) presenteert hoe hij als ondernemer/vereniging inspeelt op de
veranderende sportconsument.
De voorzitter complimenteert Paul met zijn verhaal. Er zaten mooie elementen in waar
verenigingen zelf mee aan de slag kunnen. Paul nodigt verenigingen uit om met hem contact op
te nemen als ze van gedachten willen wisselen over hoe zijn aanpak ook voor hun vereniging kan
werken.

9.

Afsluiting
De voorzitter geeft aan dat het regiobestuur graag samen met de verenigingen een aantal zaken
wil oppakken, zoals een aanzet maken voor de begroting voor 2020 en dat hij op een aantal
zaken nog terugkomt.
De voorzitter spreekt de wens uit de aanwezigen binnenkort weer te zien.
Hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst en de inbreng in de vergadering en stelt voor om
samen een drankje te nemen ter afsluiting.
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