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Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Houtvaart op 28 
maart 2017 in het voormalig badhuis op het Leidseplein te Haarlem 
 
Aanwezig: 
Jan den Hollander (voorzitter), Jos van der Geest (penningmeester), Piet de Vries, 
Charlotte Schreuder, Cocky van Schie, Joke Knol, Tonny Snabilié, Peter Blondel, 
Marijke van Schaik, Paul Platt (secretaris), Onno Visser (SRO), Thijs Suttorp (SRO), 
Henk Sloos, Truus Happel, Marlon Witteman (bestuurslid), Eckart Dissen, Claire 
Wijngaarden, Lilian van Bilderbeek, Wim Borst, Didy Karman, Johan Stensel, Lia van 
Velzen, Kitty Raaphorst, Laura Plezier, Jeroen Geldorp, Dick Corver, Barbara van 
Balen. 
 
Afwezig met bericht: 
Johan v.d. Plas, Leo Koelemij, Marjan Nienhuis, Kees Swaalf, Joke Scheerder.  
 
1. Opening en vaststelling agenda van het 90e jaar van de Houtvaart.  
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Thijs Suttorp en 
Onno Visser, medewerkers van SRO. Zij zullen later op de avond een toelichting 
geven op het activiteitenprogramma van SRO voor de Houtvaart. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Brief van ABC d.d. 7 maart 2017 m.b.t. afspraken over de tentoonstelling vanwege 
het 90 jarig bestaan de Houtvaart met aandacht voor de techniek van het bad. 
Naar aanleiding van het verslag wordt een vraag gesteld over de stand-van-zaken 
BHV. De voorzitter zal op een later moment de aanwezigen informeren over de 
stand-van-zaken. 
  
3. Vaststelling Verslag ALV van 30 maart 2016. 
Op de vrijwilligerscontracten en reünie wordt teruggekomen bij een ander 
agendapunt.  
Commissie toekomst komt later aan de orde.  
Waarom zijn de Badges ingevoerd en waar zijn ze? Ze Liggen in de vriendenkast. 
Lia van Velzen licht toe dat de namen er nooit opgezet zijn. De zichtbaarheid van de 
toezichthouder is duidelijk via shirt en/of jas. Het voorstel is om de badges te laten  
liggen. Bij de zwemmers is hier geen behoefte aan. Vergadering stemt in. 
De site is vernieuwd. Op- en aanmerkingen worden meegenomen in het 
vervolmaken van de site.  
Verslag is vastgesteld. 
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4. SRO-discussie: Vrijwilligerscontract./BHV.  
De voorzitter geeft een toelichting. Lange discussie met SRO. Het bestuur is 
voorstander om zaken goed te regelen. Vorig jaar kwam dit punt weer terug. SRO  
wilde een rechtstreeks contract met de vrijwilligers. Het bestuur wilde dat het bestuur   
het contract sluit met de vrijwilligers en het bestuur hierover een contract heeft met 
SRO en zo gaat het nu ook gebeuren. Als onderdeel van dit onderwerp speelt de  
BHV-certificering. Vorig seizoen is hierover geen akkoord bereikt tussen het bestuur  
en SRO.  De opvatting van het bestuur is nu – conform een onafhankelijk juridisch  
advies - dat wij als vrijwilligersorganisatie in beginsel niet BHV-plichtig zijn, maar dat  
SRO ook BHV-plichtig is tijdens de vriendenuren. Wij willen doorgaan op de     
bestaande voet met de bereidheid om via onze toezichthouders BHV-capaciteit op      
maat beschikbaar te stellen. Dus een beperkte scholing om te leren om te gaan met  
brand en als het bad ontruimd moet worden. Maar een opleiding aansluitend bij de  
situatie van de Houtvaart en geen standaard opleiding omdat die veel te veel  
overbodige tijd vergt. De overige taken zijn reeds op orde bij de toezichthouders.  Het  
verschil van opvatting tussen bestuur en SRO is in een brief aan de directie van SRO  
en aan het College van B&W in de persoon van wethouder M. Snoek (portefeuille  
Onderwijs, Jeugd en Sport) verwoord. De wethouder heeft beide partijen uitgenodigd  
voor een gesprek. Hierdoor zal bij de start van het zwemseizoen nog geen  
duidelijkheid zijn.    
Medewerkers van SRO zullen tijdens het vrienden uur aanwezig zijn. 
De volgende vraag is gesteld: hebben andere zwemverenigingen dezelfde situatie 
i.v.m. hun sleuteluren? 
De voorzitter antwoordt: is niet bekend maar wij hebben onze eigen opvatting. Bij    
start SRO in 2008 heeft de gemeente niets geregeld over positie van onze 
vereniging. 
Hopelijk is dat wel bij de nieuwe aanbesteding geregeld.  
Een vraag van een van de leden aan SRO: waarom is hiervoor gekozen? Wat zijn de    
nadelen als gekozen wordt voor het voorstel van het bestuur? 
SRO (Thijs): aantal elementen is toen niet meegenomen. De Vereniging heeft een    
andere positie dan de zwemverenigingen vanwege de positie van de 
toezichthouders.  
Een vraag van Piet de Vries: hoe is de relatie tussen SRO en de vereniging? Hij  
ervaart spanning. Wat voor zeggenschap heeft de vereniging nog? Dus niet bij de   
gemeente maar bij SRO? Hij vraagt zich af of er sprake is van een conflict.  
De voorzitter ontkent dat er sprake zou zijn van een conflict maar vindt wel dat er  
contracten moeten komen.  
Piet geeft het advies om gebruik te maken van bestaande vrijwilligerscontracten. Zie  
hiervoor de vrijwilligerscentrale Haarlem of de landelijke organisatie.  
De voorzitter licht toe dat er 2 lijnen zijn, nl. enerzijds lopen de belangen volstrekt  
parallel. Vanuit de gemeente is er veel druk op SRO om het beheer goedkoop te  
regelen en hen daar in ondersteunen is ons belang ook. Anderzijds verschillen de  
posities principieel en dus is het van belang om na duidelijkheid over BHV ook  
duidelijkheid te hebben over de verhouding middels het contract SRO / Vrienden en  
vervolgens de vrijwilligerscontracten.  
Hans Bakker vult aan door aan te geven dat wij een deel van de exploitatiezorgen uit  
handen nemen met een gemeenschappelijk belang en met als doel: goed toezicht 
(SRO) en goed aantal bezoekers (Vrienden).  
Een lid doet de suggestie om te rade te gaan bij bv. Zwolle dat geheel op vrijwilligers  
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draait.  
De voorzitter reageert daarop dat het dan wel om zwembaden moeten gaan met een  
combinatie zoals in de Houtvaart. Zwolle wordt nl volledig door vrijwilligers gerund en  
dat is echt anders. 
Lia van Velzen verwijst naar Leiden waarmee ervaringen worden uitgewisseld. Een 
van de leden geeft aan dat van belang is om in een contract de rechten en plichten 
maar ook de verzekering goed te regelen. Het moet duidelijk zijn. Ook is gevraagd of 
er individuele contracten met SRO komen. De voorzitter antwoordt: nee. dat gaat via 
het bestuur. Hij zegt toe dat hij volgend jaar zal uitleggen hoe het precies geregeld is. 
 
5. Financiële zaken 
De penningmeester Jos v.d. Geest deelt het financiële overzicht 2016 uit en geeft 
een toelichting: 
- de reserve is toegenomen met €4.000,-. met een totaalreserve van € 39.000,-. 
   De inkomsten in 2016: contributies etc. zijn €2.000,- toegenomen en dat is al zes    
   jaar zo. 
- er wordt uitgegaan van 1700 huishoudens. Per huishouden 1,5 lid en dat maakt een        
  totaal van 1.500 leden.  
- inkomsten: de opbrengst van “swim fight  to cancer”: is eenmalig.  
- de rente is lager. 
- inkomsten uit VOMAR zijn steeds minder als gevolg van concurrentie van AH.    
  Suggestie uit de zaal: praten met AH en ALDI? 
- informatie en promotiekosten zijn hoger uitgekomen. (o.a. de folder in gemeentelijk   
  pakket voor nieuwe Haarlemmers). 
- vergaderkosten zijn binnen de begroting gebleven.  
- post toezichthouders etc. lager dan begroting. Niets bijzonders. 
- post activiteiten is verhoogd omdat meer kosten zijn ingediend.  
- hogere kosten voor opslaan archief. Is nu ondergebracht in de Waarderpolder met  
   als gevolg: hogere kosten. 
- Post onvoorzien is hoger uitgekomen i.v.m. discussie over BHV. Het betreft de  
  kosten voor de eigen advocaat. 
Conclusie: totaal minder uitgegeven dan begroot. 
De Kascommissie bestaande uit Johan v.d. Plas en Bert v.d. Linden hebben de 
financiën gecontroleerd en schriftelijk aangegeven dat balans en exploitatierekening 
een getrouw beeld geven. De vergadering verleent decharge en gaat akkoord. 
De kascommissie voor volgend jaar is benoemd. De leden zijn Hanna van Ekeren en 
Bert v.d. Linden.  
 
Begroting 2017:  
De gangbare uitgaven worden daaruit betaald en bijzondere uitgaven uit de reserve. 
Hiervoor zijn 4 posten gereserveerd.  
De penningmeester heeft namens het bestuur en namens de ALV een machtiging tot 
€5.000, -. 
Lia van Velzen stelt voor om alle gelden t.b.v. de zwemmers te besteden. Reactie 
van de penningmeester: Er is wel enige ruimte maar prioriteit ligt daar niet. Er zijn 
ook leden die niet zwemmen maar lid zijn om het bad open te houden.  
De voorzitter stelt dat wat we willen realiseren valt binnen de hoofddoelstelling van 
de vereniging, nl. bijdragen aan het duurzaam behoud van het zwembad waar 
binnen dan valt onze leden in staat te stellen om te zwemmen tijdens de 
vriendenuren. Vergadering gaat akkoord met de begroting 2017. De vergadering 
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besluit tevens dat het mandaat niet alleen het zwemmen en het toezicht betreft, maar 
de gehele doelstelling van de vereniging. 
 
6. Jaarverslag 2016. 
Piet de Vries maakt zich zorgen hoe om te gaan bij conflicten met SRO. Verschil van 
mening in een regeling vastleggen.  
De voorzitter geeft als reactie dat niet alles dicht moet worden geregeld. Wij maken 
gebruik van het zwembad van 7 tot 10 uur en SRO moet dat faciliteren. Zo nodig is 
de gemeente de beroepsinstantie.  
Jaarverslag akkoord. 
 
7. Verkiezing van bestuursleden. 
Jos v.d. Geest (penningmeester) en Olaf van der Laan (secretaris) treden af. De 
voorzitter spreekt namens de leden zeer veel waardering uit voor de grote inzet en 
vele taken die Jos een groot aantal jaren heeft uitgevoerd. Als dank: bloemen + diner 
voor 2 bij Variée. Jos geeft aan dat hij zich met plezier en toewijding heeft ingezet 
voor de vereniging. Ad hoc is hij nog wel beschikbaar. Voor beide vacatures zijn de 
kandidaten: 
Barbara van Balen (penningmeester en ledenadministratie) en Paul Platt (secretaris 
en website). Beiden hebben zij hun kandidatuur toegelicht. De vergadering heeft 
ingestemd met hun benoeming.  
 
Renger van Grinsven verzorgt nog een aantal activiteiten, maar zal zijn 
bestuursfunctie neerleggen. Oproep voor opvolger die aandacht heeft voor het thema 
jeugd. 
Marlon Witteman stopt volgend jaar als haar tweede periode afloopt. Haar opvolger 
zal de  binnen het bestuur vooral aandacht besteden aan de relatie met de 
vrijwilligers.  
 
8. Lustrumjaar 2017.  
Hans Bakker geeft toelichting. Er wordt een brochure gemaakt met aandacht voor 
het monumentale karakter van het gebouw en dan met name de 
architectuuraspecten daarvan. Dit gebeurt in het kader van ons jubileumjaar en het 
feit dat de Houtvaart 90 jaar geleden is geopend. Er is een beroep gedaan op 2 
fondsen. De oplage is 300 stuks en verschijnt in juni. Via ABC en boekhandels is de 
brochure aan te schaffen voor  € 4.50. 
De vraag wordt gesteld of de presentatie ook gecombineerd kan worden voor de 
leden van de Vereniging Haarlem? Hans is terughoudend omdat de voorbereidingen 
vanwege een bredere doelstelling meer tijd vraagt. Hij stelt voor om de geplande 
bijeenkomst voor de leden van de vereniging Haarlem te handhaven.   
Het voorstel wordt gedaan om de inhoud voor de leden via de Koerier beschikbaar te 
stellen. Hans zegt toe dit te onderzoeken en ook of de inhoud op de site kan worden 
geplaatst. Hij zal het in het bestuur bespreken.   
 
De commissie Toekomst Houtvaart heeft via een memo advies uitgebracht aan het 
bestuur. In de memo zijn 2 lijnen beschreven: 1. richting energiehuishouding en 2. 
kijken  naar het monument. Een aantal wensen zijn gemeld bij de SRO. Voor het 
eerste punt heeft het bestuur een commissie ingesteld, (Bert van der Linden en 
Eckart Dissen). Doel is om de temperatuur van het bad op tenminste 21 graden te 
hebben eventueel voor een langere periode waardoor het bad langer open zou 
kunnen zijn. Onderzoek naar duurzaamheid is onderdeel hiervan. Opdracht aan 
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Eckart Dissen en Bert v.d. Linden zijn om verder onderzoek te doen in samenwerking 
met de gemeente Haarlem en SRO. In de kosten zal de vereniging voor een deel 
bijdragen. Eind van het jaar ligt er een voorstel.  
 
9. Presentatie nieuwe website. 
De vernieuwde site is in gebruik maar wordt nog verder verbeterd. Er wordt gevraagd 
naar het bedrag voor het vernieuwen. De penningmeester antwoordt dat zowel met 
de kosten voor de vernieuwing als voor het onderhoud rekening is gehouden in de 
begroting. De voorzitter meldt dat er nog overlegd wordt met de bouwers van de site 
en ook over het onderhoud.   
 
10. Vanuit SRO. 
Op 22/4  gaat het bad open. Zie brochure en site van SRO voor alle data. 
Enkele activiteiten worden genoemd: 
28/6 Opblaasmiddag. Neem je eigen opblaas-drijfspullen mee.  
Houtvaart party-week voor kinderen van 10/7-14/7 
3/9 Afsluiting met bommetjesmiddag.  
Onno Visser stelt zich voor aan de leden. Hij is de nieuwe bedrijfsleider. Werkt 13 
jaar bij SRO in Amersfoort e.o. Zijn nieuwe functie in Haarlem is voor hem een 
nieuwe uitdaging.  
Hij vindt het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen SRO en de Vrienden. Hij 
erkent dat binnen SRO het onderwerp BHV gevoelig ligt.  
Hij informeert de vergadering over een scène van een speelfilm die in de Houtvaart 
wordt opgenomen. De film heet: “Bankier van het verzet”. Op 6 april vinden de 
opnames plaats. Vrijwilligers gezocht. Gevraagd om contactpersoon vanuit bestuur 
met de regisseur. Jos van der Geest treedt op als contactpersoon. Gedacht wordt 
aan de zogenaamde Wedzwemmers.  
Lia van Velzen meldt dat vanwege groot onderhoud er niet door ons zal worden 
schoon gemaakt. 
Voor de kaartverkoop zie de site van SRO. Voorverkoop eindigt voor het bad 
opengaat( =  21 april 2017)  
Hoe is de 3 weken verlenging SRO bevallen? Goed bevallen. Eén augustus wordt in 
overleg met bestuur een besluit genomen over de eventuele verlenging van dit 
zwemseizoen. Bestuur is voorstander van 2 weken verlenging. De dag van de 
hondenplons was een succes. Herhaling is afhankelijk van het besluit over een 
verlenging.  
 
11. Wat verder ter tafel komt. 
Claire Wijngaarden vraagt waarom op de nieuwjaarsborrel ook enkele niet-
toezichthouders aanwezig waren. De voorzitter licht toe dat alle vrijwilligers (o.a. ook 
de bezorgers van de koerier) waren uitgenodigd.  
Truus Happel pleit voor een tegelasbak. Dit voorkomt verspreiding van peuken.  
Lia van Velzen brengt het overlijden van Piet Biezenbeek (eerste secretaris) onder 
de aandacht. Hij is vorig jaar nog in de Houtvaart geweest.  
Om 21.25 sluit de voorzitter de vergadering waarna een drankje gedronken kon 
worden.  
 
 
  


