
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Neptunia ’24, 12 oktober 2021 
 
1. Opening 
Om	20:02	uur	heet	Peter	van	Leeningen	(voorzitter)	de	aanwezigen	welkom	en	met	name	Atze	en	
Clara	Osinga.	Het	aantal	leden	aanwezig	op	deze	algemene	ledenvergadering	(ALV)	is	gering.		
Peter	vraag	aan	de	vergadering	of	zij	weten	wat	de	reden	is	dat	er	maar	11	leden	aanwezig	zijn.	Hij	
geeft	aan	dat	hij	nu	geen	antwoord	hoeft,	maar	verzoekt	de	vergadering	hierover	na	te	denken.	Ligt	
het	aan	de	communicatie,	aan	de	betrokkenheid	van	de	leden	of	aan	wat	anders?	
In	de	afgelopen	periode	heeft	de	Corona-crisis	veel	invloed	gehad	op	ons	als	zwemvereniging.		
Hopelijk	ligt	dat	nu	achter	ons.		De	Corona-crisis	had	ook	positieve	kanten,	door	“Corona”	is	er	tussen	
de	afdelingen	meer	saamhorigheid	ontstaan.	Het	gezamenlijk	organiseren	van	buitentrainingen	en	
andere	activiteiten,	met	als	laatste	de	clubdag,	heeft	hieraan	bijgedragen.	Corona	heeft	wel	geleid	
tot	wat	ledenverlies,	met	name	bij	de	senioren	waterpoloërs.		
Als vereniging hebben we een uitdaging met betrekking tot werven en behouden van 
vrijwilligers. Ook de financiën zijn een aandachtspunt.  Peter geeft aan dat daar later op 
teruggekomen wordt.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er hebben zich bij het bestuur een aantal leden afgemeld voor de ALV. Dat zijn: Arjen 
Schram, Marco Verkaik, Bouwien Havinga, Luuk Schipper, Hiske van Leeningen en Bart 
Gerbrands. 
 
3. Vaststellen agenda 
De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld. 
 
4. Verslag ledenvergadering september 2020 en oktober 2020 
Evelien de Jong vraagt wat de vereenvoudiging in de contributie opgeleverd heeft. 
Erik de Vries (penningmeester) geeft aan er door deze vereenvoudiging veel minder 
fouten worden gemaakt en dat we nu minder werk hebben van de inning. Financieel is er 
geen verschil.  
 
Er zijn verder geen vragen, beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Verslag bestuur januari 2020 tot juli 2021 
Er zijn geen vragen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Verslagen commissies januari 2020 tot juli 2021 
Alleen de commissie Aangepast Zwemmen heeft een verslag gemaakt. Hier zijn geen 
vragen over. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Peter geeft aan dat andere commissies in gebreke zijn gebleven en benadrukt het belang 
van het maken van jaarverslagen door de commissies. 
 
Pleuni Hooghiemstra vraagt wanneer de jaarverslagen van de commissies moeten 
worden ingeleverd. 
Peter antwoordt daarop dat de jaarverslagen ruim op tijd door Richard opgevraagd 
worden en voor de ALV ingeleverd moeten zijn zodat deze in de ALV behandeld kunnen 
worden. 
 
7. Financieel overzicht penningmeester 
Erik geeft een toelichting op het financieel jaarverslag bestaande uit een Verlies- en 
Winstrekening 2020-2021 en een Balans per 30-06-2021. Het is in financieel opzicht een 
bijzonder anderhalf jaar geweest. Anderhalf omdat er in de vorige ALV is besloten het 
boekjaar aan te laten sluiten bij het verenigingsjaar en er daardoor eenmalig sprake is 
van een boekjaar dat anderhalf jaar heeft geduurd. Bijzonder was het ook door de 



Corona-crisis. Deze heeft ook voor onze vereniging financiële gevolgen gehad. Doordat 
de overheid de kosten van de badhuur compenseert over de periode dat er niet kon 
worden gezwommen en ook het inschrijfgeld voor de waterpolocompetities deels door de 
KNZB is terugbetaald, waren de kosten veel lager dan begroot. Hier staat tegenover dat 
ook de opbrengsten lager waren omdat er over een periode van drie maanden geen 
contributie is geïnd. Dit is zo door het bestuur besloten om de leden te compenseren voor 
het feit dat er niet kon worden gezwommen. Per saldo resulteert er in tegenstelling tot 
wat er begroot was een behoorlijk positief financieel resultaat waardoor ons eigen 
vermogen, zoals dat per 30-06-2021 op de balans staat, is toegenomen.  
Ondanks dit goede nieuws is er in structurele zin een financieel probleem. We zien de 
kosten voor de badhuur elk jaar stijgen en zijn voor de dekking ervan bijna geheel 
afhankelijk van de contributie opbrengsten. Om de exploitatie structureel dekkend te 
maken ontkomen we daarom ook in de toekomst niet aan een contributieverhoging. 
 
Pleuni Hooghiemstra vraagt of er leden zijn die hun lidmaatschap opgezegd hebben 
omdat wij deels contributie zijn blijven innen terwijl er niet gezwommen kon worden. 
Erik geeft aan dat wij wat ledenverlies hebben gehad, maar weet niet of dat hierdoor 
komt. Het ledenverlies is waarschijnlijk ook veroorzaakt doordat de binding met de leden 
verloren ging omdat er niet kon worden gezwommen. Ten opzichte van andere 
verengingen valt het ledenverlies gelukkig mee. 
 
Ingrid Boekema vraagt welke afdeling de meeste opzeggingen hebben gehad. 
Erik antwoordt dat het zwaartepunt toch wel bij de waterpoloërs ligt. 
 
Cor Geurtse vraagt waar de opbrengst van de Grote Clubactie in de verlies en 
winstrekening zit. Erik geeft aan dat de opbrengst dit jaar is ontvangen en daarom in de 
Verlies- en Winstrekening  over het eerste halfjaar 2021 is verwerkt. 
 
Ingrid Boekema vraagt wat de ‘schulden op korte termijn’ inhouden. 
Erik geeft aan dat facturen binnen zijn gekomen voor badhuur buitenbaden, de clubdag 
en voor andere alternatieve trainingen in “Corona-tijd”. De kosten hiervan zijn staan als 
‘schulden op korte termijn’ op de balans. 
 
Pleuni Hooghiemstra vraagt zich af of de compensatie die wij nog gaan krijgen voor 
badhuur ook door vertaald wordt naar de leden. 
Erik geeft aan dat deze vraag bij agendapunt 10 en 11 beantwoord zal worden. 
 
Er zijn verder geen vragen. 
 
8. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestond dit jaar uit de leden Anne Visser en Simone van der Zwan. Zij 
geven aan dat de penningmeester en het bestuur hun financiële taken naar behoren 
hebben uitgevoerd en stellen de leden voor het bestuur décharge te verlenen. De leden 
nemen dit voorstel over waarmee het bestuur décharge is verleend.  
Simone van der Zwan blijft nog een jaar in de kascommissie, Anne Visser is 2 jaar 
kascommissielid geweest en laat een vacature achter. In de vergadering is de afspraak 
gemaakt dat eerst Harmen Yntema hiervoor gevraagd wordt. Atze Osinga is ook bereid 
om toe te treden tot de kascommissie. 
 
9. Bestuurssamenstelling 
Peter van Leeningen (voorzitter) is aftredend bestuurslid en opnieuw verkiesbaar. De 
leden gaan hiermee akkoord wat betekent dat het bestuur (tijdelijk) bestaat uit 3 leden, 
Peter als voorzitter, Richard als secretaris en Erik als penningmeester. 
 
Richard heeft aangegeven na de ALV van 2022 tussentijds te stoppen als bestuurslid. 
Peter geeft aan dat er een nieuwe secretaris moet komen. Als deze er niet komt zal er in 
2022 een tweede ALV worden uitgeschreven ter opheffing van Neptunia’24. Als er geen 
drie bestuursleden zijn, is er geen verenging. 



 
Pleuni Hooghiemstra vraagt om communicatie hierover en naar de leden toe uit te 
dragen dat we zonder bestuur geen toekomst hebben. Anne Visser is van mening dat 
commissies actief kunnen werven en Evelien de Jong vraagt om betere en positieve 
communicatie met betrekking tot dit onderwerp. 
 
10. Contributie per 1 januari 2022 
Het bestuur stelt voor de contributie per 1 januari met 6% te verhogen om opbrengsten 
en kosten in de toekomst zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. Ondanks 
deze contributieverhoging houden we in de begroting 2021-2022 rekening met een 
negatief financieel resultaat van € 5.650. Dit kunnen we ons veroorloven omdat we 
“diepe zakken” hebben door het in het verleden opgebouwde eigen vermogen/de 
reserves. 
 
11. Begroting 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 
Erik geeft een toelichting op de begroting. Omdat de begroting en contributieverhoging 
met elkaar verband houden zijn deze 2 onderwerpen als 1 agendapunt afgehandeld. 
 
Pleuni Hooghiemstra geeft aan dat de kosten van badhuur best wel hoog zijn en de 
stijging van contributie best wel sterk is. Ze stelt de vraag wat bepalend is voor de 
stijging van de kosten van badhuur. 
Erik antwoordt dat de badhuur jaarlijks verhoogd worden met een percentage dat gelijk 
is aan de prijsindex. Deze index mag Neptunia’24 toepassen bij de jaarlijkse 
contributieverhoging zonder dit aan de leden voor te leggen. Nu de verhoging van de 
contributie hoger is dan de prijsindex is het verzoek aan de ALV om hiermee in te 
stemmen. De verhoging van de contributie leidt overigens, zoals eerder opgemerkt, niet 
tot een sluitende begroting. Het verschil halen wij uit ons eigen vermogen, dit zal dus 
afnemen. Wel moeten we echt iets gaan doen om ook andere inkomsten te verkrijgen 
dan alleen uit contributies en jaarlijks terugkomende acties zoals de Grote Clubactie en 
de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz. 
 
Cor Geurtse geeft aan dat het eigen vermogen best wel goed is. 
Peter beaamt dit. Het eigen vermogen is hoog, misschien wel hoger dan echt 
noodzakelijk.  
 
Anne Visser stelt de vraag of de verhoging van de gasprijzen ook door gaat werken in de 
indexering van de kosten van badhuur. Peter geeft als antwoord dat de gasprijs een 
onderdeel is van de prijsindex waaraan de stijging van badhuur gekoppeld is. De stijging 
van de gasprijs zal dus invloed hebben. 
 
Simone van der Zwan geeft aan wel akkoord te kunnen gaan met de forse 
contributieverhoging, maar ook dat er steeds meer sprake wordt van een elitesport. 
Peter geeft aan het hiermee eens te zijn. De verhoging is fors, daarom moeten we ook 
inzetten op het verkrijgen van andere structurele inkomstenbronnen. 
 
Pleuni Hooghiemstra stelt de vraag hoe de compensatie verwerkt is in de begroting en of 
de compensatie op de een of andere manier ook terug kan komen naar de leden. 
Erik geeft aan dat de compensatie, waarvan het overigens nog niet 100% zeker is dat die 
ook voor het jaar 2021 wordt ontvangen, , is verwerkt in het resultaat en de balans per 1 
juli 2021. De compensatie gaan we gebruiken om de contributie deels te verhogen, voor 
het financieren van de kosten van de clubdag, voor het financieren van het honderdjarig 
bestaan van Neptunia in 2024, voor de aanschaf van materialen, voor het opleiden van 
trainers en voor financieren van de kosten voor het gebruik van badwater in de 
zomervakantie. 
 
Er zijn verder geen vragen. De ALV gaat akkoord met de contributieverhoging en de 
begroting 2022. 



 
 
12. Beleidsplan (terugblik en 2021-2024) 
 
Peter blikt terug naar en kijkt vooruit betreffende het beleidsplan. Peter neemt de diverse 
doelstellingen kort door zoals deze in 2017 zijn opgesteld en begrijpt ook dat door corona 
we allemaal even geen energie hebben om nu tijd te steken in een update van het 
beleidsplan. 
Toch vindt het bestuur het belangrijk doelstellingen met elkaar vast te leggen en daar 
aan te werken gedurende enkele jaren. Jaarlijks kort doornemen en indien nodig 
bijstellen zal nodig zijn maar zonder enig beleid kunnen we ook minder goed een 
financieel beleid opzetten en invullen. Elkaars verwachtingen managen is nodig om onze 
ambities te halen. 
Het bestuur gaat begin 2022 het beleidsplan 2021 – 2024 oppakken. 
 
13. Rondvraag 
Paula Pronk geeft aan graag van alle commissies informatie te krijgen voor plaatsing op 
de website en Facebook. Alleen dan is de website en Facebook voor iedereen interessant 
om te blijven volgen. De zwemcommissie geeft aan Paula hiervoor uit te nodigen. 
 
Namens de Masters doet Anne Visser het verzoek om in de zomervakantie 2022 deels 
door te kunnen trainen. 
Het bestuur geeft aan dat dit meegenomen is in de begroting en dus akkoord is. 
 
Pleuni Hooghiemstra geeft aan dat alles staat (of valt) bij onze vrijwilligers en 
betrokkenheid van (ouders van) leden die wij al kunnen oppakken bij het 
diplomazwemmen bij Optisport. 
 
Yuri Storken stelt de vraag wat de minimale badbezetting moet zijn. 
Het bestuur antwoordt dat dit per trainingsgroep verschillend is, er is geen algemeen 
antwoord op deze vraag.  
 
14. Sluiting 
In het slotwoord geeft Peter aan dat wij ook op zoek zijn naar een vervanger voor Cor 
Geurtse. De afgelopen twee jaar heeft zij de Grote Clubactie gecoördineerd met een heel 
mooi resultaat. Als er geen vervanger komt gaan wij veel geld mislopen. 
Ook geeft Peter aan dat alle vrijwilligers lid moeten zijn van Neptunia’24 en over een 
VOG moeten beschikken. 
Om 21:32 uur sluit Peter de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng en 
aanwezigheid. 
 


