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Notulen van de algemene ledenvergadering  van 
Zv De Ham zc,  

28 mei 2009 
 
Aanwezig:  
 
Frans Schmidt (voorzitter), Maarten & Tiny van Wijk (secretariaat), Marcel 
Luten (penningmeester)  
en  
Marijke Spijkerman, Ronald Vallinga, Fred Okkers Marion van ’t Veeer, Ruud 
Berkhout, Tjalling  Beets, André Verhijde, Karin Kremer, Joop Postma, Rob 
Knollenburg, Petra Menagie, Thijs Beets, Ton Steur.  
 
Afbericht 
Kees Woud, Sjors Kamstra, Nancy en Hugo Hauzendorfer, Hetty Verhagen, Job 
Wetering, Maaike Lewis, Anita Zonneveld, Frank Beets, Sjors Kooiman 
 
1. Opening en welkom 
Frans opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Algemeen verhaal van de voorzitter 
Aan de hand van een aantal sheets zet Frans uiteen welke zaken erop dit moment 
spelen en waar het bestuur zich allemaal mee bezig houdt.  
Daarbij schenkt hij aandacht aan de volgende zaken: 
 
Stand van zaken 
 
- ontwikkeling ledenbestand 
Sinds verleden jaar neemt het aantal leden weer sterk toe. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de Swim2Gether-activiteiten, waardoor we er in zijn geslaagd 
veel meer leden vast te houden dan voorheen het geval is. Ook dit jaar is de 
ledenontwikkeling uitstekend. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door gewone 
ledenaanwas en voor een deel door de enorme hoeveelheid overschrijvingen van 
leden van andere verenigingen. De ledenontwikkeling is een belangrijke 
graadmeter voor de ledentevredenheid. Uiteraard niet de enige, maar wel een 
belangrijke. Frans wijst er wel op dat De Ham nog een lange weg te gaan heeft; 
de bedoeling is dat een verdere groei wordt gerealiseerd tot uiteindelijk de 
maximale capaciteit binnen het huidige badrooster is bereikt. Dit wordt geschat 
op ca. 550 leden.  
 
- ‘droge’ aktiviteiten: swim2gether/kluphois 
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Er zijn in het afgelopen het laatste jaar heel veel (wervings)aktiviteiten 
georganiseerd; dit was mogelijk omdat we konden beschikken over het subsidie 
van swim2gether. Er is veel tijd besteed aan de clubbinding van leden, het 
gebruik door en voor leden van het clubhuis. Tevens is een aantal 
wervingsactiviteiten ontwikkeld, zoals het schoolkampioenschap zwemmen en 
minipolo en een nieuwe Ham-folder. Voor volgend jaar is inmiddels een nieuwe 
activiteitenkalander ontwikkeld.   
 
- Samenwerkingsverbanden: TWZ/SG Zaanstad 
Veel tijd is gestoken in (gesprekken met/over) deze samenwerkingsverbanden. 
 
SG Zaanstad 
Met SG is een verschil van mening gerezen t.a.v. het aantal plaatsen en de 
hiermee samenhangende kosten. Voor het seizoen 2009/2010 is nu de afspraak 
gemaakt dat wij in principe 60 plaatsen zullen afnemen. In principe, omdat het  
definitieve aantal plaatsen afhankelijk zal zijn van de kosten van een plek en het 
aantal zwemmers van De Ham dat volgend jaar zal participeren in SG Zaanstad. 
Dat wordt momenteel geïnventariseerd. Een plek bij de SG Zaanstad is relatief 
duur en dient dus op een juiste wijze te worden benut. Daarom heeft het bestuur 
het volgende besloten: 
Leden die willen deelnemen in de SG dienen aan een drietal voorwaarden te 
voldoen, te weten: 1. tenminste twee SG-trainingen per week volgen 2. 
deelnemen aan alle verplichte wedstrijden 3. bij deze wedstrijden tot het einde 
aanwezig zijn.  
De ouders van de  SG-leden hebben een brief ontvangen met het verzoek om 
vóór 15 juni aan te geven of hun kind wel/niet lid wil blijven de van de SG. 
 
Voor  poloërs die willen werken aan hun zwemconditie, zijn er volgend jaar 
twee zwemtrainingsuren; woensdag voorde meisjes/dames en donderdag voor de 
jongens/heren. Kinderen t/m 11 jaar mogen nog meedoen bij het recreatief. 
 
TWZ  
SG IJmond (VZV/KZC) heeft zich teruggetrokken uit TWZ. De beide 
resterende verenigingen, t.w. ZWV Nereus en De Ham, hebben afgesproken om 
de samenwerking tezamen te continueren. Dat betekent wel extra kosten, omdat 
de bijdrage van de SG IJmond aan TWZ nu door de beide achterblijvende 
verenigingen dient te worden opgehoest. Het opstappen van het TWZ_bestuur 
heeft de beide verenigingen voor grote problemen gesteld. Er zijn twee 
afspraken gemaakt om dit op korte termijn te ondervangen: 

1. Gedurende het aankomende seizoen zal een plan van aanpak voor TWZ 
worden geschreven welke de blauwdruk moet zijn voor TWZ, de wijze 
van samenwerking, de organisatie, de financiën en de wijze en het tijdstip 
waarin de ambitie van TWZ kan worden gerealiseerd. Ook jeugd zal hier 
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in principe in moeten worden betrokken; de wijze waarop is natuurlijk 
van belang, zeker in relatie met clubgevoel. 

2. Het komend seizoen wordt een overgangsjaar, waarin TWZ nieuw 
organisatorisch zal worden “opgetuigd”. Tegelijkertijd moet e.e.a. 
gewoon draaiende gehouden worden. De Ham zal voor dit overgangsjaar 
de herenafdeling runnen; ZWV Nereus de damesafdeling. Dit is meer 
vanuit praktisch oogpunt gekozen; het is echter een oplossing bedoeld 
voor één jaar en niet langer. Hierna moet een nieuw TWZ bestuur de 
organisatie volgens de gemaakte afspraken en het plan van aanpak gaan 
runnen.  

 
In februari 2009 vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan zal verdere 
besluitvorming plaatsvinden over TWZ.  
 
Verder vertelt Frans nog e.e.a. over de perikelen rondom de trainers. Vanuit de 
ledenvergadering wordt benadrukt dat er met Nereus goede afspraken moeten 
worden gemaakt over de samenwerking. Alle neuzen dienen dezelfde kant op te 
wijzen, wil de samenwerking vruchtbaar zijn en blijven. Ook de jeugdopleiding 
en de noodzaak dat het voeden van TWZ vanuit twee verenigingen plaatsvindt, 
wordt benadrukt (teveel inbreng vanuit één vereniging kan mogelijk ook 
financiële consequenties hebben).  Frans geeft aan dat dit soort elementen zullen 
worden meegenomen bij de planvorming en de evaluatie in februari 2010. 
 
- samenwerking met Zaanse clubs en SZZ 
Er hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden met AZVD. De heren laag 
van AZVD en De Ham zullen samen gaan trainen. Tevens zijn uren met AZVD 
op efficiënte wijze gebundeld. Ook is er weer overleg geweest met SZZ. De 
relatie met SZZ is veel beter dan in de afgelopen jaren.  
 
Toekomst 
 
- beleidsplan & vrijwilligersbeleid: stand van zaken  
Zal worden besproken bij respectievelijk agendapunt  9 en agendapunt 10. 
 
- WOC 
Het WOC (opvolger van de kring)  is bedoeld als opleidingscentrum voor de 
polojeugd. Het is de bedoeling dat de WOC t.z.t.  een eigen organisatievorm 
krijgt (stichting ?) 
 
- nieuw zwembad in Zaanstreek Noord 
Tjalling Beets vertelt iets meer over de stand van zaken.  
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3. Ingekomen stukken/mededelingen/uitreiking waterpolobokaal 
Er zijn geen ingekomen stukken.  Tiny leest de afberichten voor. 
 
Vervolgens gaat Frans over tot de uitreiking van de waterpolobokaal. In het 
verleden kende de Ham twee onderscheidingen: de Kanzuil, voor diegene die 
zich verdienstelijk had gemaakt voor de vereniging en de waterpolobokaal voor 
diegene die zich voor De Ham had ingezet op waterpologebied. De Kanzuil is al 
tien jaar niet meer uitgereikt. 
Het bestuur heeft gemeend de waterpolobokaal in het vervolg jaarlijks uit te 
reiken als blijk van waardering aan de man of vrouw die veel voor De Ham 
heeft gedaan. 
 
Voor het jaar 2008 is de keuze van het bestuur gevallen op Petra Menagie. Naast 
haar  inzet voor Swim2gether, heeft zij een belangrijke bijdrage van het 
Schipholfonds binnen weten te halen. Daarnaast zat  zij jarenlang ‘bij de deur’, 
organiseerde zij sinterklaas- en kerstfeesten voor de jeugd en was zij actief als  
begeleidster bij zwemwedstrijden. Ook was ze een aantal jaren teambegeleidster 
bij het waterpolo. Frans bedankt Petra voor haar inzet voor De Ham en 
overhandigt haar  de waterpolobokaal en een mooie bos bloemen. 
 
4. Notulen ledenvergadering dd. 16 april 2008 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Verslagen  van het secretariaat, de polocommissie (niet ontvangen), de 
zwemcommissie en de clubhuiscommissie 
Bovengenoemde verslagen geven een heel goed beeld van alle activiteiten die 
door de verschillende commissies worden verricht. De verslagen worden voor 
kennisgeving aangenomen, onder dankzegging aan de opstellers. 
 
6. Financieel jaarverslag 2008 
Het financieel jaarverslag over het jaar 2008 wordt uitvoerig toegelicht door 
Marcel Luten. Sinds vorig jaar worden de jaarrekeningen  van vereniging De 
Ham en stichting De Ham 2000 geconsolideerd in één jaarrekening.  
 
De contributie-inkomsten zijn gestegen. Het bedrag dat uitstaat bij debiteuren is 
te verwaarlozen. Dit wordt veroorzaakt door de automatische incasso. 
De KNZB heeft de afrekeningen  van het subsidie voor swim2gether over 2007 
en 2008 goedgekeurd. Subsidie loopt t/m 2010. 
 
De bijdrage voor de SG is hoger uitgevallen dan verwacht. Kosten badwater zijn 
met 3% gestegen. Dit geldt ook voor de kosten van de trainers.  
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7. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie 
De kas zou gecontroleerd moeten worden door Wim Helmstrijd en Sabine 
Karten. Wim is echter met vakantie; Sabine is onlangs bevallen van dochter 
Aylin. Marcel heeft Marijke Spijkerman en Jeroen Kiks bereid gevonden de kas 
te controleren. De ledenvergadering stemt desgevraagd in met de benoeming 
van deze twee leden van de kascommissie voor dit jaar. Beide betrokkenen 
hebben inmiddels de kas gecontroleerd en in orde bevonden. 
Op grond hiervan verleent de ledenvergadering de penningmeester décharge. 
 
Voorgesteld wordt om  Marijke en Jeroen ook voor volgend jaar te benoemen 
als kascommissieleden. De ledenvergadering stemt hiermee in.  Ronald Vallinga 
biedt zich aan als reserve lid van de kascommissie;  ook hiermee gaat de 
ledenvergadering akkoord. 
 
8. Voorstel beperking aansprakelijk verzekeringen  
Frans vertelt iets meer over de gedachte achter dit voorstel. 
Voor de Ham zijn – via de KNZB – zowel een ongevallenverzekering als een 
bestuursaansprakelijk-verzekering afgesloten. Het bestuur stelt nu voor dat de 
verzekering haar aansprakelijkheid beperkt voor het geval haar verzekering in 
voorkomend geval niet dekt. Om die reden wenst de vereniging op haar site , 
maar ook op de aanmeldingsformulieren, de volgende clausule te vermelden: 
‘De vereniging zv De Ham zc  heeft haar aansprakelijkheid jegens derden en 
haar leden beperkt tot het bedrag dat haar verzekering in voorkomend geval 
uitkeert. Ingeval haar verzekering niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het maximumbedrag van 300 euro’.  
 
De ledenvergadering stemt met het voorstel in. Wel wil men graag bij deze 
clausule een verwijzing/link naar de verzekering(s) voorwaarden en de 
verzekerde bedragen. Frans zal Martijn Helmstrijd vragen dit in orde te maken. 
 
Ook wordt nog gevraagd hoe het zit met de verantwoordelijkheid van de  
trainers. Kunnen zij ook voor bepaalde zaken aansprakelijk worden gesteld en 
valt dit dan ook onder de dekking van de verzekering ? Ook dit gaat Frans aan 
Martijn vragen. 
 
9. Stand van zaken beleidsplan 
Het beleidsplan heeft enige stagnatie opgelopen. Het lijkt niet te lukken om de 
enquête  ‘on line’ te zetten op de website. Nu is de afspraak dat de leden de 
enquête z.s.m. gemaild krijgen. Verder komen er papieren versies voor de 
trimzwemmers en een aantal voor ‘de dames bij de deur’. Hopelijk kan het 
conceptbeleidsplan in de najaarsvergadering aan de leden worden voorgelegd. 
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10. Rondvraag & sluiting 
Marion van ‘t Veer 
vraagt naar het standpunt van het bestuur t.a.v. de inzet van vrijwilligers. 
Frans meldt dat in de bestuursvergadering is gesproken over het vrijwilligers-
plan van de WPC. Dit is overzicht van alle taken die op het gebied van het 
waterpolo moeten worden uitgevoerd, van het bemensen van de  jurytafel tot 
plaatsen van de doeltjes in het water. Iedereen die polo speelt bij De Ham zou 
iets moeten doen voor de vereniging. Zijn kinderen nog te jong, dan ligt hier  
een taak voor de ouders. Het stuk zal worden besproken in de voorlichtings-
bijeenkomsten voor de (ouders van) poloërs aan het begin van het nieuwe 
seizoen en ook via de trainers onder de aandacht worden gebracht van alle 
poloërs. Afgesproken wordt dat Sabine en Karin (beiden van de WPC) ook 
Marion hierbij zullen betrekken. 
 
Er wordt op gewezen dat een vrijwilligersbeleid onderdeel zou moeten zijn van 
het nieuwe HAM-beleidsplan en dat er wel consistentie zou moeten zijn met het 
vrijwilligersbeleid dat binnen de zwemafdeling geldt. Frans geeft aan dit bij de 
verdere planvorming te zullen laten betrekken. 
 
Ton Steur 
Als (polo) kinderen niet meer meedoen in de SG, vervallen hun zwemtrainings-
mogelijkheden.  Frans antwoordt dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om 
(ook) voor de oudere polojeugd zwemtrainingen in het rooster in te plannen. 
n.b. dat zal in het nieuwe badrooster, dat binnenkort wordt gepubliceerd, worden 
ingevuld op de woensdag en donderdagavond in de Watering. 
 
Thijs Beets 
Heeft vorig jaar gevraagd om de TWZ-training(en) niet te laat op de avond in te 
plannen.  Aan dat verzoek is toen gehoor gegeven. Hij hoopt dat het ook het 
komende seizoen weer mogelijk is om op een redelijk tijdstip te trainen. 
 
Om 22.25 uur sluit Frans de vergadering met een woord van dank aan alle 
aanwezigen voor hun inbreng. 
 
 
 
 
 


