Verslag ALV HZ Triton, woensdag 11 juli 2018, Prinsegracht 84 Den Haag, 20:00 uur
Aanwezig zijn 16 leden waarmee het quorum gehaald is en de vergadering besluiten kan nemen.
Opening
De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene
ledenvergadering van zwemvereniging Triton. Er zijn enkele afmeldingen ontvangen. De
rondgestuurde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en gevolgd : opening, mededelingen,
ingekomen stukken, financieel jaarverslag, plannen bestuur, lustrumcommissie, kinderdag en
rondvraag.
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2017 wordt voorgelezen. Het verslag wordt na
vaststelling gepubliceerd op de website. Het concept verslag van deze vergadering wordt ook digitaal
op de website beschikbaar gesteld. Een link naar deze documenten wordt via de mail aan alle leden
en vrijwilligers gestuurd.
De voorzitter blikt terug op het zwemjaar 2017. Zeer treurig onderdeel van dit zwemjaar is het
recentelijk overlijden van Luc, de echtgenoot van Petra. De vereniging hoopt dat Petra op termijn
haar plek weer inneemt in het zwembad en de vereniging.
Het was een goed zwemjaar waarin de vereniging enkele nieuwe vrijwilligers heeft kunnen
verwelkomen. Er is voor alle diploma’s afgezwommen en het ledenaantal is stabiel rond de 80 leden.
De vrijwilligers zijn met een etentje en kerstpakketten bedankt voor hun inzet. In september vond de
traditionele kinderdag plaats in speelpark Plaswijkpark in Rotterdam. De vereniging is financieel
gezond. Het bestuur gaat betaling van de zwemles via de Ooievaarspas mogelijk maken. Er zijn geen
ingekomen stukken.
Financieel jaarverslag 2017.
De kascommissie is bijeengekomen en heeft geconstateerd dat het verslag klopt. Er is een nadelig
saldo van 300,- euro. Voor 2018/19 is een reservering gemaakt voor de zweminstructeursopleiding
voor twee personen.
De vereniging teert een klein beetje in op het eigen vermogen van 19.867,- euro. Oorzaak is de
reservering zwemopleiding en oninbare contributies. De vergadering bespreekt verschillende
manieren om het mislopen van contributie tegen te gaan. De penningmeester stelt voor om over te
stappen op 10x22,50 contributie inning i.p.v. 11x22,- De reden hiervoor is dat het ieder jaar een
moeilijke klus is om de contributie voor de zomermaand juli geïnd te krijgen. De vergadering gaat
akkoord met de wijziging van 11 x 22,- betalen naar 10 x 22,50 betalen per jaar, ingaande 1 januari

2019. Een eventuele contributieverhoging wordt een volgende ALV besproken. De Penningmeester
wordt bij acclamatie decharge verleend.
Benoemingen Kascommissie en Bestuur
De kascommissie voor het jaar 2018 bestaat uit Rob, Allen en Ad als reserve lid. Jeannette treedt
terug uit het bestuur en bij acclamatie wordt, op voordracht van het bestuur, Saskia Visser in het
bestuur opgenomen.
Licentiering / certificering
Na onderzoek heeft het bestuur ervoor gekozen om het zwem ABC bij HZ Triton voort te zetten.
Vervolgens is door het bestuur en Vere energie gestoken in het opleveren van verschillende
documenten zodat we de licentie kunnen behalen. Enkele weken geleden hebben we van de
Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) het positieve bericht ontvangen dat we gelicentieerd zijn. We
moeten nog wel twee zaken regelen: jaarlijks 2 vrijwilligers bijeenkomsten organiseren over
zwemveiligheid en de gang van zaken rond de zwemles en een ontruimingsoefening houden (mag tot
aan de deur; NRZ).
Leerling volg systeem heeft bij HZ Triton vorm en invulling gekregen op de presentielijsten van de 6
badjes. Ieder bad heeft 3 overall punten waarop de leerlingen gescoord worden. Dat doen de
zwemvrijwilligers periodiek. Zodra een leerling alle onderdelen positief scoort, kan hij/zij door naar
het volgende bad. De badjes 4, 5 en 6 hebben behoefte aan een uitgebreidere scoringslijst welke
door de zweminstructeurs zelf wordt aangeleverd en in de mappen wordt opgenomen.
Zwemveiligheid en gang van zaken tijdens de zwemles
Blijven waarschuwen voor rennen en mogelijk uitglijden!
Blijven opletten dat leerlingen bij het op de rug zwemmen niet met het hoofd tegen de kant botsen!
Vrijwilligers nemen tijdens het vrij zwemmen geen (eigen) kinderen mee naar het diepe zolang deze
geen diploma hebben.
Oppassen met de verschillende soorten ballen en hoe ermee gespeeld wordt (m.n. de harde zwarte
en de grote skippy) in badje 1 en 2.
Grote kinderen willen nog wel eens ruw spelen met de matten in de badjes 1 en 2. Blijven opletten
en als het moet de mat uit het bad halen. Zeker de allerkleinsten in badje 1 kunnen angstig worden
van te veel rumoer in het bad.
Leerlingen die tijdens de les gaan plassen of meegenomen worden naar een hoger badje om proef te
zwemmen afmelden bij de zwemvrijwilligers.
Kleine kinderen van vrijwilligers niet automatisch onder het toezicht van de zwemvrijwilligers van
badje 1 brengen.

Plannen bestuur
Uit het vitaliteitsonderzoek sportverenigingen van de gemeente komt dat HZ Triton achterblijft i.v.m.
het ontbreken van een lange termijn visie van het bestuur. HZ Triton heeft geen hoge ambities; we
verzorgen al 85 jaar zwemonderwijs in Den Haag en de lange termijn doelstelling is om dit nog jaren
te blijven doen. HZ Triton scoort positief op de ouder- en vrijwilligers participatie.
Met de locatiemanager van de Houtzagerij is gesproken over het ontruimingsplan en de noodzaak
om een keer te oefenen. Het bestuur gaat achter het ontruimingsplan aan en zal met de vrijwilligers
een sessie organiseren waarin we het plan kunnen doornemen. Grootste zorgpunten richten zich op
de interactie met de ouders indien er zich een keer een incident voordoet.
Kinderdag 2018
Bij acclamatie wordt aan het bestuur toestemming gegeven om op 9 september de Triton kinderdag
te organiseren naar een leuk pretpark in de Randstad. Doelgroep 4-10 jarigen.
Inventarisatie/stemming nieuw logo
Na een inventarisatie is er voorkeur voor een bepaald logo. Echter als er ook uit het bestaande logo
gekozen kan worden, dan wil de meerderheid van de aanwezige leden het huidige logo behouden.
Lustrumviering
Dit jaar bestaat HZ Triton 85 jaar. De vergadering besluit om in november feestelijk stil te staan bij dit
feit. In de lustrumcommissie nemen zitting: Julieta, Vere, Marijke en Marco. Zij spannen zich in om
een cadeau voor de leden en de vrijwilligers, een leuke zwem speel ochtend, diner tbv vrijwilligers en
ere-leden.
Rondvraag
-

Diploma- en proefzwemmen met iets meer rust er tussen organiseren
Voorstel: eerst proef te zwemmen (2 weken) dan pas af te zwemmen (2 weken).
Communicatie rond het diploma- en proefzwemmen verbeteren
Voorstel: naast aankondigen, bordje, FB, website ook een mail te sturen
1x per jaar een gesprek tussen vertrouwens contact persoon en het bestuur
Overgang naar badje 2 indien een leerling lang in badje 1 zit, ook als hij/zij nog niet
allespositief scoort.
Schakel de gediplomeerde zweminstructeurs sneller in wanneer je met een leerling tegen
een zwemprobleem aanloopt.

De voorzitter sluit om 21:59 de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun positieve en
constructieve inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje.

