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Nr.

Agendapunt

Besproken

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze oprichtingsvergadering. De officiële
oprichtingsdatum is 1 september 2011. Over een half jaar zal een volgende ALV gehouden worden.

Presentatie van het nieuwe,
dagelijks bestuur

De leden van het dagelijks bestuur:
Voorzitter
Max Curfs
Vice voorzitter
Ron du Buf
Secretaris
Gemmie Scholten
e
2 secretaris
Paula Rampen
Penningmeester
Marcel Rutgers
Ledenadministratie
Gerria Toeter
Vertegenwoordigers uit de verschillende afdelingen:
MBVO
Gerda Haan
Synchroonzwemmen Marlies Drost
Waterpolo
Oscar Kruitbosch
Zwemmen
Johan Lute

Organisatiestructuur van de
vereniging

De verschillende afdelingen stellen zich kort voor. Deze informatie is ook terug te vinden op de website, www.hera11.nl.
Waterpolo: startcombinatie met WZC uit Wijhe, training 2x per week in Tijenraan en ’s zomers ook in het buitenbad te
Wijhe

Actie

Synchroonzwemmen: een enthousiaste club zwemsters, de eerste wedstrijd is weer achter de rug met goed resultaat.
Sinds september is er een regionaal opleidingscentrum synchroonzwemmen in Raalte gevestigd.

MBVO: de grootste afdeling, maar liefst 268 leden op dit moment. Deze zijn verdeeld over 10 groepen die op
dinsdagmiddag, donderdagochtend en donderdagmiddag lessen van 3 kwartier volgen. Veelal
watergymnastiek, alleen groep 10 (diepe bad) zwemt.
Zwemmen: Deze afdeling heeft het meeste van de fusie gemerkt, de voormalige afdelingen Tippe,
Oostdobbers en SC Salland zijn samengevoegd. Binnen deze afdeling is er onderscheid tussen recreatief
zwemmen, wedstrijdzwemmers en trimzwemmers. Ook hier speelt een trainersproblematiek (trimzwemmers).
Er wordt gevraagd wat er gedaan is aan het werven van trainers? Naast rondvragen is contact gelegd met
het SCIOS en is geïnformeerd bij andere trainers. Er ligt een aanvraag bij de vrijwilligers(vacature)bank en op
de vacaturebank van de KNZB, maar dit heeft nog niets opgeleverd. Er wordt geattendeerd op Het Ravijn:
deze hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in trainers? Patrica Habers, ook betrokken bij het Ravijn,
geeft aan dat zij daar veel met onbevoegde trainers wordt gewerkt.
Max geeft aan dat de eisen vanuit de KNZB behoorlijk zijn aangescherpt, van trainers worden de nodige
kwalificaties gevraagd. Ook de opleidingseisen zijn fors verhoogd: 1x per 2 weken in ’t zuiden van het land
een opleidingsdag en daarnaast een ½ jaar stage lopen bij een andere vereniging. Bij HERA’11 wordt op dit
moment (korte termijn) de veiligheid belangrijker gevonden dan de deskundigheid, daarom wordt structureel
aandacht geboden aan EHBO en reanimatie. Van verenigingen wordt gevraagd dat dit aantoonbaar is
(logboeken). Dit wordt opgepakt komende periode.
Hoe staat het met de herhalingslessen? Hier is een programma voor klaar, gericht op problematieken rondom
het zwembad. Bij voldoende deelname wordt dit opgepakt.
Aan het bad staat standaard een portofoon: vraag (als trainer) uitleg hierover. Verder gaat er gewerkt worden
met presentielijsten, zodat duidelijk is hoeveel (en wie) zwemmers in het bad aanwezig zijn, ivm eventuele
evacuatie.
Het tekort aan trainers is overigens een breed probleem, niet iets van HERA’11. Beleid moet gericht zijn op
het zelf opleiden van trainers (bijv. jongeren benaderen), maar dit is een lange termijn oplossing. De tip wordt
gegeven niet te wachten met jongeren tot ze 18 zijn en gaan studeren, maar al jongeren van 15/16 jaar te
benaderen. Vanaf 16 jaar kan al een trainersdiplomatie behaald worden. In combinatie met meerdere
verenigingen (minimaal 10 potentiële trainers) kan de training ook dichterbij georganiseerd worden. Het
contact met de KNZB zal ook geïntensiveerd worden. Voordeel is ook dat deze jongvolwassenen dan ook
vaak (meer) betrokken blijven bij de vereniging. Op welke termijn een oplossing gevonden kan worden, is niet
aan te geven.

MC

Max zegt toe dat de ledenvergadering het bestuur hierop mag aanspreken, bij de volgende ALV moet er
voortgang te melden zijn.
De problematiek rond het plotseling stoppen van de trainer van de groep trimzwemmers komt aan de orde. Er
zijn een aantal oplossingen geboden. Op dit moment kan bij andere groepen meegezwommen worden, het
aanbod om op maandagavond tijdelijk (ongetrainde) trainers volgens schema te laten trainen, is niet
aangenomen. Nogmaals: op andere tijden meezwemmen (bijv. woensdag 19.30 uur) is mogelijk.
Zwemuren,
zwemurenregistratie en
contributie

Zwemuren
Belangrijk punt is efficiënt omgaan met baduren: groot deel van de contributie gaat naar de gemeente als vergoeding
voor de baduren. Dit betekent dat gekeken gaat worden naar de bezetting van het badwater. Dit is duur, en zal in de
toekomst alleen maar duurder worden. De gemeente bekijkt op dit moment naar het sportbeleid en daar wordt o.a.
gesproken over het verzelfstandigen van het zwembad.
e

Verder is van belang dat de ‘muurtjes’ tussen de afdelingen worden afgebroken. Makkelijker bij een 2 afdeling
meezwemmen of meetrainen is een doelstelling van het bestuur.
zwemurenregistratie
Met name van belang voor de afdeling zwemmen. Het aantal uren zwemmen (trainen) per week bepaalt welke contributie
wordt betaald.
Contributie:
De huidige contributiebedragen, zoals genoemd in de vergadering van juni, blijven dit jaar nog van kracht. Bij de
voorjaarsvergadering zullen de nieuwe contributiebedragen voor 2012 vastgesteld worden (door de leden!). Op dit
moment worden de begrotingen opgesteld.
Visie en doelstelling van de
vereniging

Max geeft aan dat er de komende periode aan een beleidsplan gewerkt gaan worden, oa:
Veiligheid
Opleiden van trainers
Met als doel: waar staan we over 5 jaar als vereniging?
Als bestuur behartigen we de belangen van de leden, dus suggesties, opmerkingen e.d. zijn van harte welkom. Ook
‘helpende handen’ zijn van harte welkom. Meld je aan!
Verder moet er aandacht komen voor ledenwerfactie. En betere communicatie. Sinds vandaag is de website “hera11.nl”
online! Wat ledenwerfacties betreft, zijn er wel ideeën. Bij jonge kinderen kunnen we contact leggen via de zwemdiploma
uitreikingen, hier krijgen we altijd ‘spreektijd’. Verder is het een idee schoolzwemkampioenschappen te organiseren,
voorheen gebeurde dit in De Tippe. De KNZB heeft hier wel programma’s voor (ook kennismakingslessen).

Commissies

Kledingcommissie
Modekoning Ron licht toe:
Plan is te komen tot een verenigingsbreed kledingpakket. De details volgen nog. Er zijn al verschillende gesprekken
geweest met sporthuis Schutte. Keuze is gemaakt niet afhankelijk te zijn van een sponsor (dus alleen logo van de
vereniging). Er is een kledingcommissie opgericht, met vertegenwoordigers van elke afdeling. Zij bepalen uiteindelijk hoe
de kleding eruit komt te zien. Op dit moment is het idee een basispakket aan te bieden, bestaande uit trainingspak, shirt +
korte broek. Per afdeling kan een optioneel pakket samengesteld worden, toegespitst op die afdeling. Dit kan met korting
via Schutte aangeschaft worden. Levert uniforme kleding mét logo en korte levertijden op. Wens is ook een tas toe te
voegen. Verdere details volgen, presentatie in de voorjaarsbijeenkomst. Dus start per januari 2012 is niet haalbaar.
Kledingpakket leidt tot een extra bijdrage bovenop de contributie en vraagt om goedkeuring van de leden. Dat kan pas bij
de volgende ALV. Max geeft duidelijk aan dat kleding van de voormalige verenigingen mét sponsoruitingen niet meer
gebruikt MOGEN worden. Dit kan leiden tot grote problemen, dus beslist niet meer doen!
Websitecommissie
Website/PR commissie: streven is vaker de publiciteit te zoeken, met ondersteuning van de PR commissie. Dus met
wedstrijduitslagen, nieuw tenue en/of andere ontwikkelingen de publiciteit zoeken.
Voor de PR commissie worden nog leden gezocht, wie belangstelling heeft graag melden bij Harry Derksen.
Vraag over ‘oude’ geldwerfacties: bijv. tulpenactie? Hier moet nog over gesproken worden. Een aantal acties leverde best
veel geld op. De moeite waard om deze te handhaven, zoals de Stöppelhaene bezetting. Tip: koppelen met
ledenwerfactie.
Activiteitencommissie
Er worden leden gezocht om activiteiten als zwemvierdaagse, sinterklaasmiddag (voor jonge kinderen) of gezellige avond
voor oudere zwemmers te organiseren. Wie helpt mee? Meld je bij één van de bestuursleden.
Ledenwerfcommissie
Ook is het een bedoeling een aparte ledenwerfcommissie in te stellen. Ook hier zijn mensen/vrijwilligers nodig!

Rondvraag








Aandacht gevraagd voor de problematiek van trainerstekort, graag hoog op de bestuursagenda.
Alternatieven voor trimzwemmers? Niet alle alternatieven zijn voorgelegd aan de trimzwemmers, mogelijk biedt dit
toch een oplossing voor de trimzwemmers. Bijvoorbeeld een vroege en late training, om aan de voorkeur van elke
trimzwemmer tegemoet te komen. Liever een bad vol (gemengde) zwemmers dan leden die niet terecht kunnen.
Veiligheidsproblematiek van zwembaden: weet de vereniging of Tijenraan voldoet aan de eisen en vindt er
regelmatig inspectie plaats? Wordt meegenomen, komt volgende vergadering terug.
Worden leden zo nodig gewezen op bijstand van de gemeente, mocht de contributie betaling een probleem wordt?
Hoe is de vervoersindeling naar wedstrijden geregeld? Uitgangspunt is dat bij de afgesproken punten (Heino en

MC


Sluiting

Raalte) kinderen worden gebracht en weer opgehaald. Let hierop! Er wordt zoveel mogelijk in gefaciliteerd c.q.
rekening mee gehouden bij indeling.
Ron dankt iedereen voor de aanwezigheid, fijn te constateren dat er zo’n grote betrokkenheid is bij de nieuwe
vereniging HERA’11.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30uur de vergadering

VOLGENDE VERGADERING: voorjaar 2012

Actiepunten:
1. Voortgang / voorstellen tav trainersproblematiek lange termijn
2. Veiligheid zwembad; voldoet het zwembad aan de eisen en vindt er regelmatig controle door de inspectie plaats?

