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Verslag : Verslag overleg werkgroep De Meermin 

Datum : 3 december 2015 

Tijd : 09.00 uur 

Locatie : Gemeentehuis, Buiten de Veste 

Onderwerp : Vorming stichting zwembad De Meermin 

   

   

Aanwezig : Werkgroep        : Adrie Kachelland, Ardo van Beers en Henk Dinkelaar 

Chef zwembad  : Leo Hoelierhoek 

Gemeente         : Peter van Oort en Marjolijn Beens 

Afwezig :  

   

   

1. Verslag van 4 november 2015  Actie door:  

 Geen opmerkingen op dit verslag.  

 

2. Begroting bij stichtingsvorm  

 Kosten abonnementen administratie 

Er zou nog een post aangeleverd worden voor kosten 

abonnementen en administratie. De werkgroep geeft aan dat 

hier 0 euro kan komen te staan. Zij willen dit via sponsoring 

regelen. 

 

Entree tarieven 

In antwoord op de vraag van de werkgroep of zij eigen tarieven 

kunnen gaan rekenen geeft de gemeente aan dat de 

entreetarieven gelijk moeten blijven met die van zwembad 

Aquadintel. De werkgroep zegt dat het goed zou zijn om eigen 

tarieven te mogen rekenen voor bijvoorbeeld zwemlessen. Op 

die manier kan de concurrentie met De Knotwilg beter vorm 

gegeven worden. Ook voor arrangementen zou een eigen tarief 

voordeel hebben.  

De gemeente geeft aan dat voor arrangementen wel eigen 

tarieven berekend kunnen worden.  

 

Extra inkomsten tegenover verhogen post sport-spelmateriaal 

De werkgroep geeft aan dat zij € 4.000 aan extra inkomsten 

verwachten.  

De post Overige inkomsten is verhoogd met € 1.000 Sena,  

€ 2000 risico-inventarisatie, reclame € 1.000,  

Marjolijn verwerkt dit in de 

conceptbegroting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolijn verwerkt dit in de 

conceptbegroting.  

 

 

3. Verzekeringen    

 De werkgroep is nagegaan hoe het zit met een 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het blijkt dat dit voor 

zwembaden een bijzondere situatie is. Er moet een aantal 

jaarrekeningen aangeleverd worden. Een nieuwe stichting heeft 

die informatie nog niet.  De kosten voor deze verzekering 

bedragen ongeveer € 300,- per jaar.   
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3. Vervolg verzekeringen   

 De gemeente deelt mee dat het zwembad plus inventaris door 

de gemeente verzekerd zijn. Wat betreft inventaris kan het een 

optie zijn dat de stichting de premie voor de inventaris gaat 

betalen.  

 

 

4. Demarcatielijst  

 De werkgroep zou nog kijken naar de demarcatielijst en wat zij 

zelf zouden kunnen onderhouden. De werkgroep geeft aan eerst 

inzicht te willen in de doorbelastingen van de afdeling Beheer. 

Daarna beziet de werkgroep welke taken zij over kunnen 

nemen.    

 

Gesproken wordt over de mogelijkheid dat de stichting opdracht 

tot onderhoud geeft waarmee mogelijk lagere kosten zijn 

gemoeid dan wanneer de gemeente opdracht verstrekt. Het 

bedrag dat bespaard wordt is een extra bezuiniging of kan 

ingezet worden ten bate van het zwembad.  

 

Bezien moet worden hoe hierover afspraken vastgelegd kunnen 

worden en betaling daarvan plus behouden van de kwaliteit.  

Peter van Oort neemt de 

doorbelastingen op met de 

leidinggevende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Beheer na 

besluitvorming (is uitwerking). 

 

5.  Risico’s stichtingsvorm in beeld brengen  

 Het inkoopbureau wordt gevraagd de risico’s en eisen bij een 

stichtingsvorm in beeld te brengen.  

Marjolijn  

  

6. Meerjarenraming bij stichtingsvorm  

 Gesproken wordt over een meerjarenraming bij een 

stichtingsvorm. Dit geeft wellicht een beter toekomstbeeld van 

de exploitatie bij een stichtingsvorm. De werkgroep stelt een 

meerjarenbegroting op.  

Ardo van Beers 

  

7. Volgend overleg   

 Het volgend overleg wordt gepland in januari 2016 op een 

woensdagochtend waar ook de wethouder bij aanwezig is. 

Marjolijn regelt het overleg met 

het bestuurssecretariaat.  

 


