Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering ISV Kameleon gehouden op
25 november 2019, in het verenigingsgebouw.
Aanwezig: 23 leden, inclusief de bestuursleden.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet een ieder welkom. Deze vergadering is noodzakelijk aangezien op de algemene
vergadering gehouden op 3 juni jl. niet alle stukken gereed waren en de verspreiding onder de leden
niet vlekkeloos is verlopen. In verband met het voldoen aan diverse regels door de gemeente Den
Haag aan de orde gesteld is deze vergadering eveneens van belang. (zie punt 8).
2. Mededelingen van het bestuur.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer P.v d. Engh; J. Langeweg; J.v.d. Wiel;
M. Schuit.
3. Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 3 juni 2019.
De heer Simon Vrouwenvelder merkt op dat hij hetgeen hij heeft gezegd bij punt 8 van de notulen
de zinsbouw van de 2e volzin iets ander geformuleerd wil hebben. We moeten niet vragen of zij
bezwaren hebben enz. maar dat wij vragen om gebruik te mogen maken van enz.
Voor het overige worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen/Uitgaande stukken.
De voorzitter deelt mede dat ons gebouw op 12/13 en 14 december a.s. beperkt toegankelijk is. Er
worden bomen gekapt, ook op ons terrein. De geplande bijeenkomst met betrekking tot het maken
van Kerststukjes kan doorgaan. Daar wordt met de werkzaamheden rekening mee gehouden. Met
de gemeente worden over verschillende onderwerpen gesprekken gevoerd. Zo wordt een aanvang
gemaakt met de verduurzaming van ons gebouw. Tevens dringt ons bestuur aan op aanpassing van
de subsidieregeling. Er vinden veel meer sporten plaats in ons gebouw en de zwembaden. Dat
betekent dat de opleiding van onze vrijwilligers en het inhuren van professionals ook uitgebreid
wordt. Zo is ons gebouw geen 36 uur in de week geopend maar het gaat naar de 74 uur toe.
5. Benoeming bestuursleden. En
6. Herverdeling functies.
In de vorige algemene vergadering heeft de heer P.v.d. Engh zich bereid verklaard kennis te gaan
nemen van de werkzaamheden rond het secretariaat. Hij is zo enthousiast geworden dat hij deze
functie gaarne wil gaan vervullen, aldus de voorzitter. De vergadering gaat akkoord met zijn
benoeming.
Het bestuur ziet er met in acht neming van enkele details als volgt uit:
De heer H. Bosboom is voorzitter;
De heer P.v.d. Engh secretaris;
De heer W.Jipat penningmeester;
De heer Th. Van Oppen coördinator binnen- en buitensporten, tevens vice voorzitter;
Mevr. M. v.d. Berg en de heer M. Schuit coördinatoren ABC zwemmen;
Mevr. M. Helfrich en mevr. A. Janse coördinatoren WWF en het bijhouden van het ledenbestand;
De heer J. Wingelaar 2e secretaris en 2e penningmeester.
De vergadering stemt in het met deze voorstellen.
7. Vaststellen van de begroting 2020.
Conform het voorstel van het bestuur wordt de begroting vastgesteld.
Tijdens de behandeling worden de volgende zaken aan de orde gesteld.
- Is er geen sprake van woekerprijzen bij de verkoop van de dranken.
- Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat de qua prijzen altijd achter de feiten aanlopen. De
BTW is per 1 januari 2019 met 3% omhoog gegaan. Is niet doorberekend. Per 1 juli jl. zijn de
prijzen bij diverse leveranciers behoorlijk omhoog gegaan. Nieuwe CAO afspraken.
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De opbrengst van de kantine gaat nogal omhoog. Wat is de reden om dit zo te begroten.
Geantwoord wordt vanuit het bestuur dat het aantal uren wat we open zijn aanzienlijk is
toegenomen.
- Gevraagd wordt of we naast André ook nieuwe medewerkers aannemen. André werkt 36 uur en
dat is eigenlijk het maximum.
Geantwoord wordt dat de gemeente Den Haag vanuit diverse gremia ons probeert te helpen
met meer personeel. Dat lukt aardig. Er melden zich ook vrijwilligers aan die de vereniging op
verschillende terreinen willen ondersteunen. Helaas hebben ons ook enkele vrijwilligers verlaten
door diverse omstandigheden. Ook moet er weleens een vrijwilligersvergoeding gegeven
worden. De vrijwilligers worden een behoorlijke termijn begeleid alvorens ze zelfstandig gaan
opereren. De vereniging telt een divers gezelschap aan leden maar ook aan bezoekers.
- Vindt het bestuur niet dat het bedrag aan donaties niet te hoog wordt ingeschat.
Geantwoord wordt dat zulks niet het geval is. We hebben nog wat donaties te goed. Ook is er
sprake van een toename van het aantal activiteiten en ontvangen daarbij eveneens wat subsidie
en sponsoring.
Vrijwilligersplan; Gedragscode vrijwilligers en Meldprotocol vrijwilligers.
De vergadering stemt in met de vaststelling van voormelde regelingen. Het bestuur wordt
gemachtigd om de verschillende gemaakte opmerkingen te verwerken in het plan en de regelingen.
Tijdens de vergadering ontspint zich een levendige discussie over de inhoud van deze voorstellen. Bij
de gedragscode wordt geadviseerd de introductie aan te passen. Toegezegd wordt dit te doen. Het
woord minderjarige is niet zo op zijn plaats. Dit wordt erkend. Het had tussen haakjes moeten staan.
Wordt gewijzigd in leden/deelnemers/ vrijwilligers op de diverse plaatsen. Het vrijwilligersplan is
leidend. De overige regelingen zijn volgend. Er komen bij een volgende algemene vergadering
wellicht nog meer regelingen. Uitgangspunt van dit handelen door het bestuur zijn uiteindelijk de
statuten. In het vrijwilligersplan wordt onder 3.2 nog vermeld dat de privacy regels zijn aanvaard. Bij
punt 3.9. wordt toegevoegd dat er voor de vrijwilligers een verzekering is afgesloten. Vermeld wordt
waar dat is terug te vinden. Willen de leden nadere informatie dan kunnen ze zich melden bij PEP,
Riviervismarkt 4 te Den Haag. Uitvoerig wordt van gedachten gewisseld op welke wijze wordt
gehandeld wanneer zich een ernstig incident voordoet. Bij wie komt zo iets het eerst ter kennis en
hoe is verdere verloop. Geantwoord wordt dat dit vrij kort na het incident bij het bestuur aan de
orde komt. Alle coördinatoren van de verschillende sporten bij Kameleon te beoefenen zitten in het
bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en die bepaalt de marsroute.
Doen ze dat niet goed dan is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan om te oordelen.
Rondvraag.
Tom Ruygrok deelt mede dat hij op korte termijn zijn gastheerschap op de zaterdagmiddag bij het
WWF zal neerleggen. Het bestuur vindt dit jammer maar respecteert zijn beslissing.
Het is de bedoeling dat de telefoon in het zwembad bij WWF alleen bestemd is voor het afmelden
van deelname. Voor andere aangelegenheden dient met het algemene nummer van de Vereniging
te hanteren. Op de website zal dit worden vermeld.
Mevrouw Bosboom vraagt of er een bestuurders aansprakelijkheid verzekering is afgesloten.
Dit is het geval.
Gevraagd wordt of er ook verjonging onder de vrijwilligers te bespeuren is. Deze vraag wordt
bevestigend beantwoord. Zelfs zeer jeugdigen melden zich aan.
Afscheid Hans van der Zwan.
De heer Van der Zwan is ziek.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor het nuttigen van een drankje en een
hapje

