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Verenigingssecretariaat

(concept)Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 21-11-2016
Aanwezig: ·zie presentielijst, namens het bestuur: Kees Verhulst (VZ), Erik Reasen
(penningmeester), Serge vd Wegen (namens trimmers), Peter Mario Harskamp
(namens tc), Patricia Aarssen (namens SYN), Wendy Jonkergouw (namens triatleten)
Afwezig met kennisgeving: Diane Elsenaar (secretaris)
1. Opening:
 De VZ opent de vergadering om 19:35 en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 21-06-2016
 N.a.v. opmerking Jan Koen meldt Kees Verhulst dat we bezig zijn met een inhaalslag m.b.t. de
VOG. Kees benadrukt nogmaals dat iedereen die aan of om bad staat en in aanraking komt
met kinderen ( óók chauffeurs en begeleiders) in bezit dient te zijn van een VOG en deze dient
aan te bieden aan bestuur. De kosten voor aanvraag VOG worden vergoedt door de vereniging.
 Er is controle geweest op de uren en hierin bleek dat er 0.75 uur ten onrechte gefactureerd
wordt aan de Trimmers. Dit zijn uren WP. Correctie is verwerkt in de cijfers van dit jaar zodat we
een zuiver beeld krijgen.
 Notulen vastgesteld en goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
 Er is binnenkort een regiobijeenkomst van de KNZB met als thema “individuele speltakken”.
Kees vraagt iedereen met creatieve ideeën te komen en deze door te geven aan het bestuur.
Het gaat vooral om inventieve spelvormen.
 Rick Hartmans (WP) heeft vraag ingestuurd hoe het staat met badwater. Er is al diverse malen
door de partijen gesproken en beiden zijn van goede wil. Helaas door rechten uit het verleden
nog steeds niet veel opties om te schuiven. WP kan al wel op maandag terecht in 1 baan bij
baantjeszwemmen. Op korte termijn is er weer overleg. Alleen ziet het er nu nog niet naar uit
dat dit het gewenste resultaat oplevert, maar het bestuur wil graag alle opties openhouden en
de dialoog gaande houden. Hans Broere (WZ) spreekt zijn zorg wel uit omtrent dit onderwerp.
Meer uren betekent meer kosten en als logisch gevolg meer contributie. Kees vertelt hoe de
contracturen zijn opgebouwd bij de Stok en dit zou gaan om incidentele uren. Hier kunnen we
als vereniging nog vanaf. Deze vallen namelijk buiten de uren die we contractueel in de
huurovereenkomst hebben vastgelegd als “onze” uren. Deze staan wel voor de komende vijf
jaar vast en daar komen we dus niet zomaar vanaf.
4. Financiën
 Kees legt de reservering uit die we als bestuur hebben voorgenomen. Hiermee willen we op
termijn nieuwe, gezamenlijke clubkleding aanschaffen. Na uitleg ontstond er wat discussie met
Hans Becx over de term “reservering”. Hert bestuur gaat samen met hem kijken naar een
betere term.
 Kascontrolecommissie zoekt twee nieuwe vrijwilligers. In de ALV heeft Kees hier al een oproep
toe gedaan. Hans Becx heeft zich namens WZ aangeboden en WP gaat intern kijken voor een
afvaardiging zodat alle takken vertegenwoordigd zijn in de commissie.
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Opmerkingen uit begroting
 Synchroonzwemmen: Voor akkoord aangenomen.
 Triatleten: Hans Becx merkt op dat in resultaat rekening geen baten lasten verrekening is te
zien uit de zwemloop. Kees en Erik nodigen hem graag uit de balans te komen bekijken en
eventuele opmerkingen met hem te bespreken. Erik legt uit dat hij juist de begroting zo plat
mogelijk heeft geslagen om hem te verduidelijken. Normaal bespraken we op de ALV zo’n 36
kantjes begroting en dit is gewoon veel duidelijker. De complete begroting is natuurlijk voor de
afdelingen via de penningmeester inzichtelijk.
 Trimmers: Hans Becx plaatst de opmerking dat de term “vrijwilligersbijdrage” verwarring schept
omdat deze ook elders aangewend kan worden. Voorstel is hier een andere term voor te
verzinnen en samen met hem zal er hier van gedachten over gewisseld worden zodat de term
wel voldoet aan de boekhoudregels.
 Wedstrijdzwemmen: Hans Becx geeft aan dat hij behoefte heeft aan een afdelingsoverleg om
e.e.a. te bespreken. Dit zijn onderwerpen die de afdeling aangaan en die niet thuishoren op de
AVL. Kees zegt toe dit te gaan organiseren.
 Waterpolo: Rick Hartmans vraagt waarom het bedrag in overige inkomsten zo hard terugloopt
deze keer. Erik geeft aan dat dit te maken heeft met het anders boeken van de inkomsten van
de waterpoloschool. Dit geeft een scheef beeld op de balans en daarom heeft bestuur ervoor
gekozen deze opbrengsten dit jaar anders te boeken zodat resultaat WP zuiverder is. Ze zitten
nu geboekt in post “badhuur”.
 Verenigingsinkomsten: Het overschot wordt aangewend voor een reservering met als doel het
aanschaffen van clubkleding. Dit wordt in de ALV goedgekeurd, wel met de opmerking (zoals
eerder gemeld) dat de term “reservering” niet correct is en dit dus anders geboekt dient te
worden. Een reservering is hard en mag niet aangewend worden om een tekort aan te vullen.
Hierdoor zou resultaat negatief kunnen uitvallen en zouden we reserves moeten aanspreken.
Met een andere term kan deze constructie wel. Hans doet voorstel om het een
“bestemmingsreserve (clubkleding)” te noemen. Hans Becx vraagt zich nog wel af waarom er
geen winst gedraaid wordt op de bar terwijl er toch genoeg wordt geconsumeerd. Erik geeft aan
dit uit te zoeken, maar kan op het moment van de ALV hier geen antwoord op geven. Het
bestuur komt er later op terug.
9. Rondvraag
 Lieke Penders: Zij zou graag een actuele uitvallijst ontvangen. Het bestuur gaat zorgen dat
deze z.s.m. wordt verstuurd.
10. Sluiting
Kees sluit onder dankzegging voor de interesse en positieve input de vergadering om 20:30 uur.
De volgende ALV staat gepland in mei 2017.
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