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VERSLAG VAN DE EXTRA INGELASTE LEDENVERGADERING d.d. 8 maart 2020 
 
Opening 
Jacco Hogenhout opent de vergadering om 15.04 uur. Aanwezig zijn 23 leden en 5 leden van 
het bestuur. 
 
Jacco start de vergadering met het uitleggen van de rede van deze ingelaste vergadering.  
Het grote tekort aan vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat de afdelingen binnen de club het zwaar 
hebben en de overgebleven vrijwilligers onder grote druk komen te staan, zoals bijvoorbeeld 
nu bij elementair. Daar staan momenteel te weinig instructeurs aan de badrand om goed les te 
kunnen geven. Niemand kan er een keer niet zijn zonder dat de kinderen daar de dupe van 
zijn.  
Daarom is op 12 februari 2020 een brief uitgegaan met een oproep voor vrijwilligers en een 
uitnodiging voor deze vergadering. Op deze oproep zijn maar 3 reacties binnengekomen. 
     
Bij de afdeling waterpolo speelt dit probleem al heel lang. Hier zijn al enige tijd trainers, een 
officiële TC Waterpolo en scheidsrechters nodig. Vooral het tekort aan scheidsrechters heeft 
er mede voor gezorgd dat er steeds minder teams konden worden ingeschreven en er nu 
helemaal geen jeugdteams meer zijn binnen de club. Het tekort aan scheidsrechters is een 
probleem dat waarschijnlijk al 15 jaar bij ons loopt. 
De huidige 3 waterpoloteams worden overeind gehouden door Georgina Hogenboom, die heel 
veel fluit, en door Annemieke Cijs.  
 
Georgina heeft aangegeven dat zij stopt met voor onze vereniging te fluiten, omdat er in al die 
tijd geen nieuwe scheidsrechter is opgestaan uit de Heren teams. Dit is een principe kwestie.  
 
Met de SR situatie zoals hij nu is, is nog maar de vraag of wij voor komend seizoen teams 
kunnen inschrijven. Als het blijkt dat er bijvoorbeeld nog maar één team kan worden 
ingeschreven dan zal dat het team worden dat een scheidsrechter levert en op dit moment is 
dat het dames team. 
 
Jacco stelt en beantwoord zelf even de vraag, “Wat houd het in als er geen vrijwilligers 
bijkomen?”. Het korte antwoord is dat de club naar waarschijnlijkheid zal stoppen! 
 
Als de afdeling waterpolo bijvoorbeeld stopt verliezen wij daarmee veel vrijwilligers die de 
andere afdelingen draaiende houden. Dit omdat de meeste van onze vrijwilligers uit het 
waterpolo komen. 
 
Casper Haring vraagt naar de mensen die wel hebben aangeboden vrijwilliger te worden? 
Dit zijn Monique Kortenoeven en Esther Slager. Zij zullen i.v.m. verzoek en vaardigheden 
worden ingezet voor penningmeester en/-of ledenadministratie.  
 
Anja van Andel (de enige aanwezige ouder) merkt op dat er onder de ouders het besef niet is 
dat de zweminstructeurs van onze vereniging dit vrijwillig doen.  
Anja gaat verder; “Als er professionele zweminstructeurs moeten worden aangesteld zijn de 
ouders waarschijnlijk best bereid om hiervoor meer te betalen”. 
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Maar bij jonge ouders zit het waarschijnlijk niet in dat zij bijspringen als vrijwilliger, omdat 
zij druk zijn met werk, studie, de kinderen en bij de zwemlessen van hun kind letterlijk even 
tot rust kunnen komen van de dag. 
“Jonge ouders zijn de verkeerde doelgroep om bij aan te kloppen voor vrijwilligers”. 
 
Yvonne Lustig weet te vertellen dat ook professionele zweminstructeurs in Haarlemmermeer 
niet vinden zijn.      
 
De Vrijwilligerscentrale word ter sprake gebracht. Jacco geeft aan dat hij persoonlijk liever 
mensen via via mensen hiervoor regelt dan mensen die je niet kent. Dit is i.v.m. dat wij toch 
met kinderen werken. 
 
Liselotte Weiland geeft aan dat ze wel wil helpen op de maandag, maar word tegengehouden 
door werk en studie en dus niet altijd kan. 
 
Annemieke Cijs: “Als je meer van dat soort mensen hebt, die wel willen maar niet altijd 
kunnen, ben je uit de problemen”  
 
Er word de suggestie gedaan om de zwemlessen te wisselen van dag. Van de maandag naar de 
woensdag, omdat op de woensdag de werkdag meestal minder druk is en de kinderen eerder 
vrij zijn uit school. Oftewel de ouder heeft het die dag gemiddeld minder druk. Dit wordt 
geaccepteerd als een interessante optie.  
 
Ernst-Jan Breijer: “De ouders moeten anders worden benadert. Ze moeten persoonlijk worden 
benadert”. 
 
Bij voetbal of hockeyclubs word bij het aanmelden bijvoorbeeld de bardienst afgekocht. 
 
Erik van Gulik: “Daar krijg je niet meer vrijwilligers van alleen maar meer geld in de kas”. 
“Mensen weten niet dat ze bij een vereniging zitten. Wat een vereniging inhoud”. 
 
Jacco vraagt aan de aanwezige waterpololeden of zij denken dat ze nu een scheidsrechter 
kunnen leveren? 
 
Liselotte Weiland: “Nee dat gaat niet lukken. Iedereen is gewoon te druk met school en 
werk.”  
 
Michelle Mul: Zo’n cursus tot scheidsrechter doe je niet even zomaar. Het zijn 6 cursusdagen 
en meekijkdagen. Het duurt wel even voordat je scheidsrechter bent. 
 
Casper Haring: Kunnen wij betalen voor een scheidsrechter? 
 
Jacco: Wel vanuit de teams, maar niet vanuit de vereniging. 
 
Casper Haring: Kan die oproep wel gecommuniceerd worden via de club? 
 
Manuela: Ja dat kan wel. Via waterpolo@zvdewaterwolf.nl 
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Annemieke Cijs vraagt hoeveel wedstrijden er in totaal gefloten moeten worden voor de 
vereniging? Volgens Erik van Gulik zijn dit er 60, 20 per team dus.  
Als er volgend seizoen Heren1 en 2 samen gaan en er nog maar 2 teams zijn moeten er dus 40 
wedstrijden gefloten worden. 
Het minimum wat een scheidsrechter dient te fluiten is 8 wedstrijden. Als de vereniging 5 
scheidsrechters zou hebben zou ieder maar het minimum van 8 hoeven te fluiten. 
 
Erik van Gulik: Scheidsrechter wegkapen met betalingen zal slecht vallen bij andere clubs. 
Benader scheidsrechters zonder vereniging. 
 
Er word voorgesteld dat de herenteams eens met Georgina contact zoeken om te kijken of zij 
wellicht nog van gedachten wil veranderen. Sjoerd den Ouden geeft aan haar wel te bellen. 
 
Jacco geeft aan het hoofdstuk waterpolo hierbij afteronden en verder gaan met elementair. 
 
Er word voorgesteld een andere brief op te stellen waarin word duidelijk word gemaakt dat 
wij een verenging zijn en het leszwemmen door vrijwilliger word gegeven. Er moet een 
enquête gemaakt worden over een andere lesdag. Deze beide moeten persoonlijk uitgedeeld 
worden bij de ouders. 
 
Ook komen de suggesties om te communiceren in het dorp en lokale scholen en om te kijken 
bij MBO’s Sport en Beweging, InHolland en Cios voor studenten die bij ons hun zwemstage 
kunnen lopen. Suzanne geeft wel aan dat de ALO hiermee gestopt is. 
 
Deze suggesties zullen worden uitgewerkt en teruggekoppeld bij de algemene 
ledenvergadering in april. 
 
Er word de vraag gesteld of wij als vereniging zonder elementair door zouden kunnen.  
Zonder elementair kunnen wij niet door. Dan zou de gehele contributie opbouw moeten 
veranderen. Als waterpolo zou wegvallen zouden wij financieel gezien wel door kunnen, 
maar dat kunnen wij niet zonder de vrijwilligers die ze leveren. 
 
Paul: Als waterpolo wegvalt gaan we dan maar banenzwemmen? 
Het antwoord van de aanwezige waterpoloërs is hierop nee.  
 
 Er word gevraagd of er bij recreatief is rondgevraagd voor vrijwilligers? George Kremers van 
wel, maar dat er geen geluid is vanuit die groep. 
 
 
Sluiting 
Jacco Hogenhout sluit om 16.05 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 


