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Aanwezigen: Natasja Boeschoten, Kees Bolander, Lily Bos, Albertine v.d. Bosch, Evert v.d. 

Bosch, Marlene Buchwald, Alexander Dierks, Adam Douibi, Astrid de Graaf, Andrea Grim, Elly 

Guldie-Baldee, Coen de Haan, Fabian Hensbergen, Emmy Hermans, Inge van der Hoek, Wouter 

Jans, Jaap de Jong, Fleur Karczewski, Tymon Kerste, Bas Korrel, Jesper de Lange, Rick van 

Leeuwen, Jorre Marek, Lily Masmeijer, Douwe Meesters, Martijn Meulemans, Annet 

Miltenburg, Edwin Nap, Casper Reininga, Monique Rooze, Yi-Ming van der Sande, Dennis 

Schwartz, Bert Smit, Rindert Sterk, Nienke Stoof, Timo Stoof, Nina van den Tempel, Trisha 

Timmerman, Manon Tordoir, Hylke Visscher, Maayke Visscher, Manon Vos-Loohuis, Brit van 

Westing, Rudy Wilson.   

 

Afmeldingen: Tom Besseling, Zena Bout, Han Brinkhof, Claudia Broeke, Christel Brouwer, 

Hannah Damm, Thadeo Dapper, Sander Diks, Geert Elhorst, Jose Elhorst, Myra Elsinghorst, Rob 

van Ginkel, Sjors de Groot, Ingrid Herber, Manon Herber, Yvonne Hofman, Josephine Hofstee, 

Tim Hoogenkamp, Elinore de Jong, Carla Kievit-Janssen, Frank Kooij, Marianne Lindeman, Paul 

Lindeman, Michelle Lubberts, Roy Mastwijk, Nico Nap, Philip Oudejans, Carice Peer, Martin 

Postma, Suzanne Postma, Rik van der Schaft, Ilse Schoenmaker, Marco Schoenmaker, Lotte 

Stoiber, Ria van Stormbroek-Lamain, Niké Telkamp, Beppie Vendrik, Mathijs Vermeulen, Bas 

Voorend, Leana Vos, Tobian Vos, Remco Worseling. 

 

1. Opening 

 

De voorzitter Monique Rooze opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom.  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Vaststellen notulen ALV 4 november 2015 

 

In de notulen bij punt 6 verslag kascommissie is de naam van de Kristel van Asselt verkeerd 

gespeld. In de notulen bij punt 12 wensen en ideeën moet clubkleuren blauw/blauw veranderd 

worden in clubkleuren blauw/wit.  

De notulen van de ALV d.d. 4 november 2015 wordt vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

 

De ingekomen stukken van Elise Damm, Marja Hoogendoorn, Claudia Broeke, Anneke van 

Westing, Nicole Klaassen en Erik Commissaris over het vrijwilligersbeleid worden bij punt 4 

besproken. 

 

4. Vrijwilligersbeleid 

 

Het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk, omdat er te weinig vrijwilligers zijn om alle taken te doen. 

De Fuut wil vrijwilligers stimuleren, zodat alle taken kunnen worden verdeeld. Het 

vrijwilligersbeleid is budget neutraal. Taken zijn niet alleen specifiek voor waterpolo of 

zwemmen, maar ook verenigingsbreed. 

 

Opmerking: Assistent-trainer waterpolo staat er niet bij. 
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Antwoord: De lijst met de taakomschrijvingen is een dynamische lijst. Hieraan kunnen taken 

worden toegevoegd. 

 

Vraag: Wie bepaald de functies en de gradaties? 

Antwoord: De commissies bepalen dat. Bij discussies beslist het bestuur. 

 

Opmerkingen: 

Ik zie het als contributieverhoging. 

Als iedereen betaalt wat gebeurt er dan? Wat als niemand een taak wil doen? 

De vrijwilligerstaken zijn zo groot. 

Ik werk 5 dagen.  

Antwoord: Het zou fijn zijn als we de taken kunnen verdelen. Geef aan wat je wel kunt doen. 

Een grote taak kan door meerdere mensen worden vervuld. Ga samen overleggen. 

 

Opmerking: Geef een lijst met data en activiteiten. 

Geef een datum om het vrijwilligersbeleid te evalueren. 

Antwoord: Het vrijwilligersbeleid wordt een vast punt op de agenda van de ALV in oktober en 

april. 

 

Vraag: Uitvoerbaarheid? 

Antwoord: Per discipline, waterpolo en zwemmen, is er een vrijwilligerscoördinator. 

 

Vraag: Wat als iemand wel official wil zijn, maar het kan niet, omdat er al voldoende zijn. 

Antwoord: We hopen op die luxepositie.  

  

Vraag: Ik vind het moeilijk om het geld aan het begin van het jaar in te leggen. 

Antwoord: Deze financiële kwestie is individueel bespreekbaar. 

 

Vraag: Wanneer wordt het vrijwilligersbeleid ingevoerd? 

Antwoord: Het vrijwilligerbeleid wordt vanaf de start van het nieuwe seizoen ingevoerd. 

 

Opmerking: Sommige mensen zijn al een aantal jaren vrijwilliger. 

Antwoord: Iedereen moet de vrijwilligersbijdrage betalen. 

 

Er zijn twee punten f. Dus deze punten worden f1 en f2. 

 

Ingekomen stukken: 

De volgende opmerkingen zijn binnen gekomen over het vrijwilligersbeleid: 

De taken zijn te groot en eenzijdig. 

Ik kan alleen een vrijwilligerstaak doen als mijn kind er is. 

Voor een kind van 12 moeten er ook vrijwilligerstaken zijn, zodat de ouder dit niet hoeft te doen. 

Ik twijfel of mensen zich wel bekwaam voelen. 

Zijn er wel bij waterpolo voldoende taken? 

Een uitzondering voor iemand met een verstandelijke beperking apart omschrijven. 

 

Antwoord: 
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Het is van belang dat eerst de kerntaken worden vervuld. 

We gaan kijken wat passend is voor een vrijwilliger. 

Laat het weten als er iets is. Het bestuur kan altijd een uitzondering maken. 

 

Vraag: Worden de papieren geregeld voor een W-functionaris? 

Antwoord: Voor W-functionaris volg je 4 avonden les, waarvan 1 avond examen. 

De kosten worden door De Fuut gedekt. 

 

Opmerking: Bij official plus staat dat: het lid bij 1 wedstrijd zelf geen deelnemer is. Krijg je 

reiskostenvergoeding? 

Antwoord: Je kunt met iemand meerijden. 

 

Opmerking: Het komt op papier niet goed over. 

Antwoord: Het is positief bedoeld. 

  

Opmerking: Er zijn nu zoveel vragen. Tijdens de informatiebijeenkomst waren er maar 10 man. 

2 mensen wisten niet dat er een informatiebijeenkomst was. 

 

Opmerking: Ik word door de KNZB uitgenodigd, maar als vrijwilliger moet ik namens de Fuut 

fungeren. De formulering moet anders. 

Antwoord: Het is positief bedoeld om de gradaties aan te geven. 

 

Opmerking: Je bedoelt het goed, maar het document is anders te interpreteren. 

Antwoord: De bijlage kunnen we nog aanscherpen. De bijlage is een levend document. 

 

We gaan nu over tot stemming op het vrijwilligerbeleid: 

45 leden zijn voor en 15 leden zijn tegen. 

Het vrijwilligersbeleid wordt aangenomen en volgend seizoen ingevoerd. 

 

5. Financiën 

 

Lopend boekjaar 

Het lopend boek jaar heeft een groot verlies van bijna € 6.000. 

De contributie is wel wat hoger. Het verlies is vooral vanwege de hoge kosten inzake 

zwembadhuur, KNZB-bijdrage, het zwemdepot, website, office 365. Er is ook een lage 

sponsering. Het verzoek aan leden om sponsors te vinden.  

 

De Fuut heeft nog een buffer, maar dit kan niet zo door gaan. Het eigenvermogen was €14.000, 

maar wordt nu minder. 

Eventuele subsidies zijn nog niet verwerkt, dus het kan iets positiever uitvallen. 

 

Vraag: Hoe kan er bij contributie € 2.300 onbetaald zijn, terwijl De Fuut met machtigingen 

werken? 

Antwoord: Niet iedereen heeft een machtiging. We zijn van plan om te vragen aan degene die 

geen machtiging heeft, het wel aan ons te geven. 
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Begroting 

Bij de begroting is de KNZB-bijdrage  per lid doorberekend. 

Leden boven de 12 jaar met een startvergunning betaalden € 35 euro. 

Leden onder de 12 jaar en leden zonder startvergunning betaalden niets. 

   

Leden boven de 12 jaar met een startvergunning gaan €49,40 betalen. 

Leden onder de 12 jaar met een startvergunning gaan €17,44 betalen. 

Leden zonder start vergunning gaan €15,65 betalen. 

 

Opmerking: Bij waterpololeden onder de 12 is wel altijd € 35 betaald. 

Antwoord: We gaan dit nakijken. 

 

Contributie 

De contributie voor waterpolo onder de 12 wordt € 5 extra. 

De contributie is dan even hoog als de beginnersgroep voor wedstrijdzwemmen. 

 

Opmerking: Het seizoen van de waterpolo is korter dan zwemmen. 

Antwoord: Waterpolo stopt eerder, maar gaat wel door in de vakantie. En komt dus ook op 40 

weken.   

 

Vraag: Op de website is de contributie voor waterpolo onder de 15 € 240 en onder de 19 € 310. 

Hoe zit het met onder de 17?  

Antwoord: Onder de 17 is een team indeling, maar valt onder de tariefgroep onder de 19. 

Het bedrag voor onder de 15 is een stuk lager, om de jeugd te stimuleren. 

 

Opmerking: Je kunt mensen die geen wedstrijden zwemmen, niet bij de KNZB aanmelden. 

Zij kunnen een eigen verzekering nemen. 

Antwoord: Dat kan alleen als je een andere vereniging opricht. 

 

Opmerking: De bijdrage voor de KNZB zie ik als een verkapte contributieverhoging. 

Antwoord: Voor de leden die bij de KNZB op 1 januari zijn aangemeld is een bijdrage verplicht. 

De Fuut betaalt dus een jaar achteraf. Eigenlijk moet je het zien als een reservering. Als een lid 

opzegt, moet De Fuut voor hem/haar nog steeds betalen. De Fuut betaalt deze bijdrage ook voor 

leden met een proefabonnement, officials, trainers en lid van verdiensten. Maar niet voor ere 

leden. 

 

Opmerking: Opzeggingskosten doorberekenen. 

Het verschil tussen de KNZB-bijdrage onder de 12 en boven de 12 is zo groot. 

 

Opmerking: Kritischer naar de kosten en opbrengsten kijken en reserve opbouwen. 

Antwoord: Doorlopend kijken we of we kunnen besparen.  

We zitten vast aan de contracten van badhuur. Dus dat kan niet minder. 

De verhuur is per heel bad.  

 

Opmerking: Is er nog verschil tussen huur Kikkerfort en Safari? 

Antwoord: Haast geen verschil. 
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Opmerking: Twee beginners uren bij Kikkerfort aanbieden, omdat ouders niet naar twee locaties 

willen. 

Antwoord: Het is al moeilijk om het ene uur vol te krijgen. 

 

Opmerking: Gemeente jeugdsubsidie voor verenigingen in moeilijkheden in de gaten houden. 

Antwoord: De Fuut krijgt nu wel subsidie voor kader. De Boni heeft ons niet meer benaderd. We 

hebben al 3 keer meegedaan. 

 

Opmerking: Waarom gaan we niet naar de Beursvloer. 

Antwoord: Hiervoor zijn wel mensen persoonlijk voor benaderd. 

Opmerking: Maak een lijst met meerdere dingen. 

 

6. Zwemcommissie 

 

Annet geeft een presentatie over de ontwikkelingen van 2015-2016. 

 

1 Zwemafdeling Algemeen 

Het gaat overwegend goed.  

Uit ALV-april 2015: focus op zwemmers die wedstrijden willen zwemmen. 

Focus op de ontwikkeling van zelf opgeleid talent. 

Ambitie: deelname aan nationale en regionale kampioenschappen met 1 of meer zwemmers. 

Aandacht voor alle leden binnen eigen mogelijkheden qua talent en ambitie. 

Groep minioren, junioren (masters) neemt gestaag toe. 

Kwaliteit en kwantiteit (assistent) trainers gaat goed. 

Hoe blijven/worden we aantrekkelijk voor de groep jeugd, senioren en jongens! 

Hoe houden we voldoende aandacht voor beginners en de groep trimzwemmers? 

Beginners Breukelen wel/niet behouden. 

 

2 Ontwikkelingen en prestaties 

Stabiel in aantal trainingsuren, type trainingen. 

Samenwerking met SVU voor talenten. 

Vele PR’s 

Deelname en medailles NJJK 

Handhaving in A-competitie (landelijk) 

 

3 Ontwikkelingen: trainersteam 

Manon en Andrea hebben hun diploma gehaald. 

Robin Been is met de opleiding gestart. 

Techniektrainingen met Robin van Aggelen. 

Marco Schoenmaker heeft een coördinatiefunctie. 

 

4 Zwemcommissie-vrijwilligers 

Wedstrijden: 

Wouter en Anouska zijn nieuw op het wedstrijd secretariaat. 

9 nieuwe officials in opleiding. 
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Het zwemdepot loopt. 

Thuiswedstrijden: 

Nieuw team: Monique, Patrick, Laura. zaterdag a.s. eerste wedstrijd 

Winterkring, Minioren Competitie. 

Onderzoek naar zomerkring in Krommerijn. 

Activiteiten: 

Nieuw: seizoen gestart met Funkamp, Heino. 

Rianne in de zwemcommissie 

Sinterklaas, Seizoensafsluiting 25 juni a.s. 

Ontwikkelingen: 

Pas op de plaats. 

Vrijwilligers zijn nodig voor stabiliteit en ontwikkeling, o.a. voorzitter zwemcommissie 

Met en voor elkaar. Samen sterker en leuker. 

Annet vraagt of er nog vragen zijn 

 

Vraag: Gaat De Fuut de zomerkring organiseren? 

Antwoord: Hierover worden samen met andere nog verkende gesprekken gevoerd. 

  

Opmerking: Er waren onverwachts 9 officials bij de training. 

Antwoord: Er was een vergissing met de email, anders was het zeker doorgegeven. 

 

7. Waterpolocommissie 

 

Bas licht het jaarverslag van de waterpolo toe. 

 

Jaarverslag Waterpolo de Fuut 2015-2016 

 

Waterpolocommissie: 

Voorzitter:   Bas Korrel  

Secretaris:  Albertine van den Bosch 

Hoofdtrainer:  Rindert Sterk 

Jeugdzaken:  Manon Tordoir 

Algemeen lid:   Dennis Schwartz 

Algemeen lid:    Mark Nijdam 

PR:   Fabian Hensbergen 

 

Trainers: 

Hoofdtrainer:  Rindert Sterk 

Heren:   Rindert Sterk 

Dames:   Jorre Marek 

Onder-15:  Harold Edens 

Onder-13:  Timothy van Brakel & Igor van Poppel 
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Teams: 

Teams Klasse Resultaat Volgend seizoen 

Heren 1 Bond 3de klasse-A 12de plaats  

Heren 2 District 2de klasse-B 6de plaats   

Heren 3 District 4de klasse-B 7de plaats  

Heren 4 District 5de klasse-A 9de plaats  

Heren 6 District 5de klasse C 8ste plaats  

Dames District 3de klasse-B 10de plaats  

Onder-15 District 1ste klasse B 7de plaats  

Onder-13 District 4de klasse A 2de plaats  

 

Seizoen 2015-2016: 

Vlak voor de zomerstop is de WPC druk bezig geweest met de nieuwe teamindeling voor het 

huidige seizoen, mede door een aantal enthousiaste leden diende de mogelijkheid zich aan om een 

extra team in te schrijven. Dit had onder andere het voordeel dat de teams minder vol zaten dan 

de afgelopen seizoenen, waardoor iedereen meer kon spelen. Destijds was er wel de zorg 

uitgesproken dat er nog een aantal leden bij moesten komen in het huidige seizoen om de teams te 

kunnen waarborgen. 

Voor de jeugd van onder-17 en onder-19 waren er onvoldoende spelers in beide teams, en 

ondanks diverse pogingen om een samenwerking aan te gaan met een ander vereniging bood dit 

geen uitkomst. Na overleg met ouders en de leden, hebben we besloten om deze teams samen te 

voegen en uit te laten komen bij de heren. 

Het seizoen is voortvarend van start gegaan, mooie opkomsten tijdens de trainingen en iedereen 

zit al weer goed in het wedstrijdritme. Helaas zijn we tegen een aantal onverwachte opzeggingen 

en blessures aangelopen wat ons onlangs heeft besluiten een spoedberaad met de leden bijeen te 

roepen. Tijdens het spoedberaad is er een voorstel gedaan om een herenteam terug te trekken uit 

de competitie. Zowel onder de leden als de WPC heerste er teleurstelling, echter was het zeer 

duidelijk dat men op deze manier niet verder kon gaan. Na overleg met de competitieleider is 

heren 5 teruggetrokken uit de competitie. De teams zijn zoveel mogelijk intact gebleven.  

De opkomst van de (waterpolo) beginnersgroep is vanaf de start van het seizoen tegen gevallen, 

in de laatste maanden is er ook geen nieuwe instroom geweest. Hierdoor werd het voor de beide 

trainers erg lastig om een goed programma te verzorgen. Daartoe is besloten om het uur per direct 

stop te zetten en de kinderen bij andere beginnersgroepen in te delen met de mogelijkheid om 

mee te trainen bij onder-13. 

De jeugd van nu is de toekomst, we spreken dan ook onze zorg uit dat er extra aandacht aan deze 

groep gegeven moet worden, zodat er voldoende doorstroom vanuit de beginnersgroepen blijft 

komen. Hierdoor waarborgen we niet alleen de overige jeugdteams maar tevens het behoud van 

de vereniging. 

De tweede helft van de competitie is naar verwachting verlopen, de resultaten van een aantal 

teams zijn wat tegengevallen, maar iedereen heeft met veel plezier een sportief seizoen beleeft. 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen alweer in volle gang, zodat 

iedereen vanaf september weer kan aanvangen met de competitie. 

 

Vereniging: 

Organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. 
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Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Op dit moment zijn er een aantal posities vacant en 

daarnaast blijven er activiteiten liggen omdat we er gewoonweg geen tijd voor hebben. 

Het is erg belangrijk dat elk lid, of vertegenwoordiger van een lid zich verantwoordelijk voelt 

voor het welzijn van de vereniging. We hebben uw hulp echt nodig. 

Heeft u wat extra tijd over, kunt u ons helpen? Meldt u dan bij het bestuur of WPC. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Vrijwilligers: 

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een vrijwilligersbeleid wat volgend jaar naar alle 

waarschijnlijkheid z’n intrede zal doen, we hopen hiermee de waardering van de vrijwilligers te 

vergroten en daarnaast alle openstaande functies en taken te kunnen vervullen waarbij alle leden 

hun steentje bijdrage voor een goed welzijn van de vereniging. 

In de loop van het seizoen hebben drie leden van de WPC aangegeven de functie te willen neer 

leggen aan het einde van het lopende seizoen. Albertine van den Bosch stopt als secretaris, 

Manon Tordoir stopt met de afdeling jeugdzaken, en Bas Korrel stopt als voorzitter van de WPC. 

Op dit moment zijn alle functies nog vacant, er is wel voorzichtige interesse vanuit een aantal 

leden. Het is zeer belangrijk dat deze functies voor het begin van het nieuwe seizoen worden 

vervuld, zonder deze belangrijke functies is er geen organisatie voor het waterpolo en kunnen er 

bijvoorbeeld geen teams ingeschreven worden.  

Namens het bestuur en de WPC bedanken wij deze leden voor hun tomeloze inzet voor de 

vereniging en het waterpolo. 

Tevens willen we alle overige vrijwilligers die wat hebben bijgedragen aan de vereniging van 

harte bedanken voor hun inzet dit seizoen. Met de inzet van al deze vrijwilligers hebben we er een 

fantastisch seizoen van kunnen maken. 

 

Vraag: Waarom zijn er geen ballen in het bad bij de beginnersgroep? 

Antwoord: We proberen het wel. Maar er zijn veel punten die moeten worden aangeleerd o.a. 

benen om en om.  

Manon vertelt, als minipolo coördinator, dat vorige week met één team aan een toernooi is 

deelgenomen en a.s. zondag met 2 teams wordt deelgenomen aan een minipolo toernooi. 

 

Opmerking: Bij de Watervlo in Vleuten is een wachtlijst. In een Vleutens krantje een advertentie 

zetten. 

Antwoord: Afstand Maarssen en Breukelen is al een probleem. 

Opmerking: Carpool regelen. 

 

Vraag: Krijg je een boete als de foto’s en spelerskaarten niet in orde zijn? 

Antwoord: Ja, vanaf volgend jaar. 

 

Vraag: Waarom gaat de waterpolo tijdens vakanties door en stopt het eerder. 

Antwoord: Omdat de competitie doorgaat. De winterstop is kort. De competitie stopt in mei. 

 

Opmerking: In de vakantie zijn er maar de helft van de leden. Neem een uur terug voor de jeugd, 

dat scheelt €70. 

Antwoord: Wellicht nemen we dit mee voor het volgend seizoen. 
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8. Vacatures 

 

Het is van belang dat onderstaande vacatures worden vervuld: 

Voorzitter zwemcommissie 

Voorzitter waterpolocommissie 

Secretaris waterpolocommissie 

Jeugdzaken waterpolocommissie 

 

Opmerking: 

Tymon Kerste wil wat voor de waterpolo doen. 

 

Opmerking: Maak een lijst met taken die bij de functies horen. 

Antwoord: Ik heb liever een gesprek. Bas is nog wel beschikbaar voor overdracht. 

 

9. Mededelingen 

 

27 juni Zwemvierdaagse  

Hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig. Tijdens de zwemvierdaagse zijn er geen zwemtrainingen. 

Inschrijven kan via de website.  

 

3 september Safari Festival 

Goede gelegenheid om leden te werven. 

 

Clubkleding 

De clubkleding voor waterpolo en zwemmen wordt hetzelfde. 

Voor wedstrijdzwemmen moet u dus nu niet meer de rode clubkleding bestellen. 

 

10.  Wensen en ideeën 

Geen 

 

11. Rondvraag 

 

Opmerking: De begroting is gepresenteerd, maar hierover is geen besluit genomen. 

Er moet gestemd worden over de verhoging van de contributie voor waterpolo en de bijdrage aan 

de KNZB. 

 

Opmerking: We zouden de reserves opbouwen, maar er zit geen opbouw in. 

 

Antwoord: We gaan nu stemmen op de gepresenteerde begroting inclusief de 

contributieverhoging en de KNZB-bijdrage. 

 

31 leden zijn voor en 5 leden zijn tegen. 

De begroting wordt vastgesteld. 

 

Opmerking: Op de maandagavond bij de polo training zijn er in de dames kleedkamer mannen. 

Antwoord: Monique gaat het opnemen met Sportfondsen. 
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Opmerking: In de folders voor beginners staat dat je minimaal diploma C moet hebben. Dat 

schikt af. 

Antwoord: Daar is heel bewust voor gekozen, omdat een goed niveau gewenst is. Bij alleen A en 

B is het niveau vaak heel slecht.  

 

12. Sluiting 

 

Om 22.30 uur sluit Monique de vergadering en bedankt iedereen voor hun bijdrage en 

aanwezigheid.  


