
 
 

Algemene leden vergadering Z&PC Neptunia ’24 - 12 oktober 2021 
Verslag bestuur over januari 2020 tot juli 2021 

 
Vrijwilligers 
Onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Er zijn veel leden, maar ook ouders van leden, die zich inzetten voor 
Neptunia, iets waar wij zeer dankbaar voor mogen zijn. Toch merken wij dat het lastig is om nieuwe vrijwilligers te werven. En 
niet alleen voor nieuwe bestuursleden. Wij hebben hierover contact gehad met de KNZB en Sport Fryslân om hiervoor een 
structurele oplossing te vinden. Wij hebben de toezegging van Sport Fryslân dat Rabobank (Rabo Club Support) ons hierbij gaat 
helpen. 
 
Bezetting bestuur 
Eind juni 2021 bestond het bestuur uit Peter van Leeningen (voorzitter), Erik de Vries (penningmeester) en Richard Dijkstra 
(secretaris). Een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden vanuit de verschillende afdelingen is gewenst. Oproepen voor nieuwe 
bestuursleden hebben helaas nog steeds geen resultaat gehad. 
 
Aantal leden 
Over de periode van januari 2020 tot en met juni 2021 is het aantal leden met afgenomen van 258 naar 229. Met name de 
Corona crisis, als gevolg waarvan er een behoorlijke periode niet kon worden gezwommen speelt hierbij een rol. Een afname aan 
het einde van het sportseizoen (juni) is overigens redelijk normaal. Normaal gesproken komen er in september/oktober nieuwe 
leden bij.  
 
Contributie 
Op advies van de ‘commissie Jansma’ hebben wij een vereenvoudiging in het aantal contributiecategorieën voorbereid, van 35 
categorieën naar 6. Het voorstel is door het bestuur besproken met de commissies en is door de ALV in september 2020 
goedgekeurd. Per 1 januari 2021 is dit doorgevoerd. 
Vooruitlopend op mogelijke compensatie van de kosten voor de badhuur heeft het bestuur besloten om niet in alle maanden de 
van het boekjaar de contributie te innen. Nog steeds is niet helemaal duidelijk in welke mate de kosten voor badhuur worden 
gecompenseerd . Over het jaar 2020 is de badhuur over de periode waarin niet kon worden getraind inmiddels volledig 
gecompenseerd. We wachten nog op een definitief besluit over de compensatie badhuur 2021. We hebben van de KNZB de 
toezegging gekregen dat de inschrijfgelden voor de waterpolocompetitie voor 30% in rekening gebracht zullen worden. 
 
Acties 
De Grote Clubactie en de Poiesz-muntenactie waren dit jaar een enorm succes, de opbrengst willen wij besteden aan de aanschaf 
van materialen en het opleiden van trainers. De waterpoloërs hebben een digitale bingo georganiseerd voor alle leden (en 
vrienden van Neptunia). Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Boekjaar 
Het bestuur heeft uitvoering gegeven aan het besluit van de ALV van september 2020 m.b.t. de termijnen van lidmaatschap, 
contributievereenvoudiging en boekjaarwijziging. Hiervoor is een aanpassing gedaan in de statuten en het huishoudelijk 
reglement. De wijziging in de statuten is door de notaris ondertekent, dit na goedkeuring van de ALV en KNZB. 

 
Corona 
In maart 2020 ging ‘de stekker eruit’, uit alles. Geen trainingen, geen wedstijden. Voor alle leden heeft dit enorme impact gehad. 
Zodra het weer kon zijn activiteiten opgestart. Eerst op het gras en zodra het weer kon in het water. Er is vooral gekeken naar 
de mogelijkheden die er wel waren. Met daarbij een groot compliment voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
Ook voor het bestuur is dit een bizarre tijd geweest met veel overleg- en beslismomenten. Maar ook één die wij nooit meer mee 
willen maken.  
Als bestuur willen wij ook benadrukken dat “Corona” ook goede uitkomsten heeft gehad. Zo is de samenwerking tussen de 
commissies (beter) tot stand gekomen en hebben wij als bestuur regelmatig de leden op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven. 
Beide willen wij in stand houden en wordt, zoals wij begrepen hebben, gewaardeerd door onze leden. 
 
Ereleden en leden van verdienste 
In mei 2021 heeft het bestuur een protocol vastgesteld t.b.v. ereleden en leden van verdienste. Dit protocol staat op onze 
website onder “onze club” > “downloads”. 
 
Sponsorbeleid 
Onze vereniging is qua inkomsten grotendeels afhankelijk van contributies en in mindere mate uit de opbrengsten uit acties. Om 
meer financiële ruimte te krijgen is door het bestuur een sponsorbeleid vastgesteld. Wij hopen hierdoor uiteindelijk sponsors te 
binden aan onze vereniging en de inkomsten hieruit te gebruiken voor het opleiden van trainers, voor de aanschaf van 
materialen, maar ook om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.  
 
Namens het bestuur 
 
Richard Dijkstra 
Secretaris 


