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Dit document geeft antwoorden op vragen, die verenigingsbestuurders stelden via de online
enquête over het (financieel) jaarverslag 2019 en begroting 2020. Een aantal vragen hebben
we samengevoegd en/of samengevat.
31 verenigingen (van de 77 in Regio West) hebben de enquête ingevuld: Albion, AVZV, AZC,
AZL, BZ&PC, DES, BZC Bergambacht, De Watervogels, DSZ, DWF, GZC Donk, KZV De
Lansingh, NZ&PC, Poseidon ’56, Racing Club, Ragnar, SVH-Waterpolo, WZK Zwemmen, ZDHC,
ZPB, Z&PC Alkemade, ZPC Numansdorp, Z&PC Wiekslag, ZV De Geul, ZV De Kempvis, ZVH,
ZVL-1886, ZV Noordwijkerhout, ZV Ommoord, ZV Sassenheim, ZVVS.

Financieel jaarverslag 2019
Waarom is er -zonder goedkeuring van de Regioraad- in 2019 toch een
solidariteitsbijdrage aan Regio Noord gedaan?
De solidariteitsbijdrage aan Regio Noord is, ondanks een negatief advies van de Adviesraad
Regiozaken, door het Bondsbestuur/Bondsbureau in de rekening-courant met de Regio’s
verwerkt. Het Regiobestuur heeft hier geen invloed op.
Neemt niet weg dat de solidariteitsgedachte een heel belangrijke is binnen de KNZB. De KNZB
is één entiteit en samen moeten we het sporten mogelijk maken en daarbij zullen we groter
moeten denken dan alleen regionaal. Binnen de Regio doen wij dat ook. Immers, als wij dat
niet zouden doen, zouden schoonspringen en synchroonzwemmen niet kunnen worden
beoefend. De discussie of de constructie (andere Regio’s leveren een bijdrage aan Noord) een
juiste is, staat al lang op de agenda bij de Adviesraad Regiozaken en de afspraak met
Bondsbestuur/Bondsbureau is dat dit wordt opgelost met de invoering van het nieuwe
relatiemodel.
Hoe kan de bijdrage in de algemene kosten voor de bijdrage voor de technische
opleidingen zo veel verschillen in 2019 van begroot en gerealiseerd?
Daar is geen andere verklaring voor dan dat verenigingen massaal gebruik hebben gemaakt
van de subsidieregeling die Regio West heeft ingesteld. Bij het opstellen van de begroting 2019
(oktober 2018) was deze post moeilijk in te schatten. Harde gegevens over aantallen
ontbraken en ook de prognose van de realisatie 2018 gaf op dat moment geen reden om een
hoger bedrag te begroten dan € 10.000.

Begroting 2020
Impact coronacrisis
•

Hoe gaat men in de begroting om met de coronacrisis, die ongetwijfeld impact
zal hebben op de kosten en inkomsten voor 2020?.
Op het eerste gezicht zijn er kosten voor gehuurd badwater dat niet meer geannuleerd
kon worden en waar geen inkomsten tegenover staan. Anders dan de meeste
verenigingen heeft de Regio geen langlopende contracten met zwembaden en kon er
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nog veel gereserveerd badwater, zonder kosten, geannuleerd worden.
In de komende maand(en) zal duidelijk worden welke gevolgen de coronacrisis voor de
Regio heeft en ook of de gevolgen zich in alle sectoren op dezelfde manier
manifesteren. De continuïteitsreserve is bedoeld om een eventueel negatief resultaat op
te vangen.
•

Hoe zit het met de vergoedingen voor kaderopleidingen, die nu niet op tijd
afgerond kunnen worden i.v.m. de coronacrisis?
Zodra bekend is wanneer trainingen/lessen hervat kunnen worden, overleggen we met
de opleiders in onze Regio over een redelijke termijn om opleidingen alsnog af te
ronden. Hierbij houden we wel rekening met het feit dat de coronamaatregelen 2 weken
voor de uiterste datum van de vergoedingen van kracht werden.

•

Benadert de Regio gemeenten om te voorkomen dat verenigingen badhuur
moeten betalen, waar ze geen gebruik van kunnen maken?
Nee, dit is geen rol van de Regio en wordt centraal opgepakt. De KNZB is aangesloten
bij het NOC crisisteam, die o.a. lobbyt voor de belangen van sportclubs bij VWS en bij
VNG/VSG ook m.b.t. dit thema. Middels een enquête (uitgezet op 27 maart)
inventariseert de KNZB bij alle verenigingen welke wel en niet moeten betalen.

Waarom worden de inkomsten lager begroot dan de realisatie van vorig jaar? In de
toelichting staat dat de bedragen zijn verhoogd.
Er is bij de algemene contributie-inkomsten uitgegaan van een ledendaling met 5% en een
contributiestijging van 1,3%. Het totaal voor 2020 komt dan lager uit dan de realisatie van
2019.
Graag onderbouwing per sporttak voor die € 26.500 die aan sportstimulering wordt
besteed.
•

Wedstrijdzwemmen - € 2.700
6 clinics per jaar. Iedereen uit betreffende doelgroep kan zich aanmelden. Deelname is
gratis.

•

Regio Waterpolo School - € 16.750
Elke Regio heeft een eigen RWPS; is een aparte entiteit. Financiële ondersteuning door
de Regio’s is door het Bondsbureau bepaald.
In Regio West worden 30 trainingen per seizoen aan jeugdleden aangeboden. Alle
sporters binnen betreffende doelgroep kunnen zich aanmelden. Eigen bijdrage
deelnemers: € 197,50 per seizoen, excl. deelname aan de selectie trainingen, testdagen
en (Regio) toernooien.
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•

Schoonspringen - € 2.640
9 regiotrainingen voor talenten, deelname op uitnodiging. Selectie op basis van
deelname aan N(J)K of NK-B de plaatsen 1 tot 5. Deelname is gratis. Gemiddeld aantal
deelnemers: 18.

•

Synchroonzwemmen - € 6.100
20 trainingen + 2 buitenlandse wedstrijden per seizoen, deelname op basis van selectie
(punten Regiokampioenschap figuren). Twee groepen: Age I (10 t/m 12) en Age II (13
t/m 15). Trainingen: gratis. Kosten tenue en internationale wedstrijd: eigen rekening.

Waarom is er -zonder goedkeuring van de Regioraad- een solidariteitsbijdrage van €
5.000 aan Regio Noord opgenomen in de begroting van 2020, terwijl wij een negatief
resultaat hebben? Prima om elkaar te helpen, maar niet als dat betekent dat Regio
West besparingen moet doorvoeren om Regio Noord te helpen
De solidariteitsbijdrage aan Regio Noord is opgenomen op uitdrukkelijk verzoek van het
Bondsbestuur (zie verder de motivatie bij de vraag hierover op pagina 1).
Is het mogelijk dat de Regioraad inzicht krijgt in de begroting van Regio Noord?
Nee, dat is niet mogelijk. De beschikbare cijfers van Regio Noord vind je in de geconsolideerde
jaarrekening van de KNZB. De begroting 2020 en jaarrekening 2019 van Regio West worden
ook niet gedeeld met verenigingen uit andere Regio’s.
Waarom wordt de bijdrage aan technische opleidingen zoveel verminderd? Moet er
niet gestimuleerd worden dat er kundige mensen aan de badrand staan?
Door het Nationaal Sportakkoord wordt de bijdrage aan technische opleidingen juist meer. De
kosten voor technische opleidingen tot en met niveau 2 als ook EHBO/BHV-opleidingen worden
voor het overgrote deel vergoed uit dit akkoord. Meer dan Regio West nu vergoedt. Grote
verschil is dat verenigingen deze vergoeding voorafgaand aan de opleiding moeten aanvragen.
De KNZB heeft hier meermaals over gecommuniceerd met verenigingen. Informatie is terug te
vinden op de KNZB-website.
In verband met de benodigde besparingen hebben we ervoor gekozen om de vergoeding voor
de niveau 3 opleiding te laten vervallen.
Waarom is de financiële ondersteuning voor de schoolzwemkampioenschappen
vervallen?
Op de twee regiobijeenkomsten is met verenigingen gesproken over welke financiële keuzes de
Regio zouden moeten maken. Het al dan niet doorgaan met de financiële vergoeding voor
schoolzwem- en waterpolokampioenschappen was één van de stellingen waarover we
gediscussieerd hebben. Een overgrote meerderheid was van mening dat Regio West moest
stoppen met deze bijdrage mede omdat deze activiteiten niet tot nauwelijks nieuwe leden voor
de vereniging oplevert.

13

Ledenraadpleging n.a.v. (financieel)
jaarverslag en begroting 2020
april 2020

In de toelichting staat dat de bijdrage aan technische opleidingen wegvalt. Moet het
in de begroting dan niet 0 zijn in plaats van 5k?
Nee, want hier is sprake van een overlooppost van opleidingen die in 2019 zijn gestart en die
in 2020 worden afgerond. Tot 31-3-2020 kon voor afgeronde opleidingen die gestart waren in
2019, nog subsidie worden aangevraagd (zie ook bij de vragen over de impact van de
coronacrisis).

Bestuurlijk jaarverslag 2019
Twee bestuursleden zijn toegetreden tot het Regiobestuur, maar zij zijn nog niet
benoemd door de Regioraad. Hoe wordt hun formele benoeming door de Regioraad
georganiseerd?
Officiële benoeming van regiobestuursleden vindt inderdaad plaats door de Regioraad. Voor
bestuursleden, die na de Regioraad van 27 maart 2019 gestart zijn, zal deze officiële
benoeming nog plaatsvinden in een nog te organiseren nieuwe Regioraad.
Sjoerd Visser en Hans van Leeuwen zijn beiden reeds gestart als voorzitter van de resp. Regio
Wedstrijdzwemcommissie en de Regio Schoonspringcommissie, omdat zij door deze
commissies waren voorgedragen. Gezien de hoeveelheid werk en uitdagingen hebben de
overige regiobestuursleden besloten, dat Sjoerd en Hans -voorafgaand aan de officiële
benoeming door de Regioraad- alvast konden starten. Ervan uitgaande dat de Regioraad ook
positief zou zijn over het vinden van deze geschikte kandidaten.
Wat heeft het bestuur eraan gedaan om te zoeken naar nieuwe bestuursleden om
vervanging te vinden voor de aftredende bestuursleden?
Het bestuur heeft vacatures opgesteld en gedeeld via de website en Facebook. Daarnaast
hebben bestuursleden in hun eigen netwerk gepeild naar interesse. De betreffende commissies
hebben ook binnen hun netwerken geworven.

Commissiejaarverslagen 2019
Wat is de reden van het dalend aantal wedstrijdofficials? (niet bij synchroonzwemmen
en schoonspringen)
•

Wedstrijdzwemmen
Het aantal officials neemt af omdat we de laatste tijd beter toezicht houden op de zgn
papieren officials. Dit zijn officials die wel in de database staan, maar al een jaar of
langer niet gefungeerd hebben. Na aanschrijving geven ze meestal aan dat ze allang
gestopt zijn, maar dat alleen aan hun vereniging hebben doorgegeven (en soms zelfs
dat ook niet). Officials die een duidelijke reden hebben (bij langdurig ziekte of verblijf in
het buitenland) worden niet uitgeschreven, mits de periode van afwezigheid acceptabel
is. Door bovenstaande actie gaat het totaal aantal geregistreerde officials omlaag, maar
het aantal fungerende officials blijft gelijk.
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•

Waterpolo
Je moet heel sterk in je schoenen staan als scheidsrechter bij het waterpolo, omdat je
helaas te maken krijgt met verbaal agressief gedrag. Soms zelfs fysiek. Dit schrikt
vooral hele jonge en minder ervaren scheidsrechters af. Met als resultaat dat die vaak
snel afhaken.

Een dalend aantal officials betekent dat het organiseren van wedstrijden lastiger
wordt. Bekijken jullie hoe dit op een andere manier kan worden opgelost?
•

Wedstrijdzwemmen
❖ Het vinden van officials voor wedstrijden heeft minder te maken met het aantal
officials dat er zijn, dan met de bereidheid om te fungeren. We horen steeds vaker
dat een official alleen wil fungeren als zijn/haar kind zwemt. Dat is een
maatschappelijke trend naar meer individualisering en minder clubgevoel.
❖ De Regio Werkgroep Zwemofficials neemt actie door bij iedere officialcursus per
persoon te vragen wat de motivatie is om official te worden. Gelukkig horen we
steeds vaker dat men het doet om de vereniging te helpen en dat men snapt dat
dat erbij hoort. In het kader van bewustwording staat bij de informatie over de
officialcursussen op de website dat je ook als official gevraagd kunt worden als je
kind niet zwemt, maar dat dat (uiteraard) in overleg is.

•

Waterpolo
❖ Om het aantal scheidsrechters te vergroten, hebben we jaren geleden de
mogelijkheid gecreëerd om deeltijdscheidsrechters in te zetten, die slechts een
beperkt aantal wedstrijden per seizoen hoeven te fungeren. Veel verenigingen
hebben daarop leden gestimuleerd (soms verplicht) om de opleiding te doen. Er
kwamen inderdaad meer scheidsrechters bij, maar een deeltijdscheidsrechter telt
maar voor een half of kwart mee. En daarnaast hielden deze vaak jonge
deeltijdscheidsrechters het na 1-2 seizoenen weer voor gezien.
❖ Een sportief sportklimaat waarin we elkaar met respect behandelen, is een
belangrijke randvoorwaarde voor het behoud van waterpoloscheidsrechters. Hierin
is een belangrijke rol voor de vereniging en coaches weggelegd door leden aan te
spreken op hun gedrag en eventueel te sanctioneren.
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