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Zwem- en Polo vereniging Hieronymus
Postbus 1045
4700 BA ROOSENDAAL
@: info@zpv-hieronymus.com

Verenigingssecretariaat

(concept)Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 05-06-2018
Aanwezig: zie presentielijst, namens het bestuur: Kees Verhulst (VZ), Erik Raesen
(penningmeester), Diane Elsenaar (secretaris), Serge vd Wegen (namens
trimmers), Wendy Jonkergouw (namens triatleten)
Afwezig met kennisgeving: Peter Mario Harskamp (TC), Patricia Aarssen (namens SYN), Nathalie Bacx
(namens WP)
1. Opening:
• De VZ opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 13-12-2017
• Notulen niet (meer) te vinden op site. In vervolg wat later plaatsen, anders is hij “weggezakt”.
• Geen op of aanmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Mededelingen
KV geeft aan dat er een bericht van overlijden is binnengekomen van Kitty Meijer. Voor velen van ons
nu geen bekende, maar zij is 30 jaar lang zeer actief betrokken geweest bij de vereniging.
Binnengekomen post
Ondertekend verslag van de kascontrolecommissie
4. Financiën
Erik Raesen licht resultaat 2017 toe per afdeling:
SYN geen vragen
Triatleten geen vragen
Trimmers geen vragen
WZ Mark vd Hout (WZ) vindt de boetes vrij hoog. Dit komt omdat de boetes grotendeels niet doorbelast
konden worden. Advies kascontrolecommissie was ok nog nauwkeuriger te kijken naar de boetes. Ook
vindt Mark verschil van afdelingskosten tussen begroting en resultaat groot. Dit komt door inzetten van
een bus naar wedstrijden.
WP Patty Pellis (WZ) vraagt zich af waarom er zoveel leden zijn gestopt. Voor WP geldt dat herenteam
is weggevallen. Voor WZ geldt dat er veel breedtesporters zijn gestopt.
Resultatenrekening
Er is een groot gat tussen begroting en realisatie 2017.
Andre van Loon (WZ) vindt baromzet curieus. Erik geeft aan dat dit 2 oorzaken heeft:
 Contract met Stella Maris voor fusten bierverkoop.
 Tot nu toe geen goede modus gevonden voor uitgaven flesjes water en versnaperingen
officials. Dit moet beter gespecificeerd gaan worden.
Individuele wedstrijden geen boekjes meer om kosten te besparen.
Reservering clubkleding mist op begroting 2018. Dit jaar gezien resultaat 2017 niet nog eens extra
reserveren voor clubkleding.
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Fors verlies door gat in begroting en resultaat contributie. Verlies zal ten laste komen van reserves.
Voor komend seizoen staan de ledenaantallen onder druk. Per 2e helft 30 afmeldingen tegenover 10
aanmeldingen. Toch doen we het als vereniging niet slecht gekeken naar cijfers andere verenigingen
KNZB.
Kascontrolecommissie langs geweest en heeft de controle uitgevoerd. Astrid Scholten en Hans Becx
hebben adviezen opgesteld voor reserves aanschaf balans.
• Activalijst niet op de balans, maar wordt wel gebruikt als referentielijst.
• Kosten spreiden, reserveringen maken op balans.
• Bij zwemwedstrijden onderscheidt maken tussen geluidsinstallatie en elektronische
tijdwaarneming.
• Baromzet kosten inzichtelijker maken.
• Overzicht boetes maken.
• Strak monitoren om herhaling verlies te voorkomen.
De jaarrekening wordt bij deze vastgesteld en de penningmeester wordt decharge verleend.
Voor wat betreft de kascontrolecommissie zijn Hans Becx en Astrid Scholtens herkiesbaar. Er zijn 2
plaatsen vacant. Kijken wie er interesse heeft binnen de afdelingen.
Patty Pellis geeft aan dat zij indruk heeft dat we weinig aan PR doen. KV geeft aan dart de Bode steeds
minder plaatst en dat was voor ons een goede PR. We vragen leden dan ook met initiatieven te komen.
Verder zal de website echt een update moeten gaan krijgen. Foto’s zijn verouderd en de lay out is niet
meer spectaculair. Hans Broere (WZ) zou dit op zich nemen.
De optie reclamezuilen is voor ons financieel niet haalbaar.
Verdere PR ideeën:
 C(l)ubcakejes voor de verkoop bakken. De afdeling SYN doet dit al een tijdje met de eindshow
die zij elk jaar geven.
 Verkoop clubkleding iets verhogen.
 Verjaardagskalender maken.
5. Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
Wendy Jonkergouw is namens bestuur naar meeting geweest hierover. Het houdt in dat we (nog)
nauwkeuriger moeten omgaan met persoonsgegevens.
• Foto’s die gemaakt worden tijdens wedstrijden moeten vooraf van ieder lid/ouder toestemming
krijgen voor publicatie. Er komt een formulier ter ondertekening aan begin nieuwe seizoen.
Ieder nieuw lid zal deze meteen gaan krijgen bij inschrijving.
• Alle vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsverklaring.
• Er worden documenten opgesteld wie wat mag/moet weten.
Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt en voordeel is wel dat we als vereniging al heel
voorzichtig omgaan met persoonsgegevens.
Voor vragen omtrent de avg kan men altijd mailen naar: privacy@zpv-hieronymus.com
6. Rooster aftredend bestuur
Vraag aan de leden mee te kijken naar opvolging bestuursleden.
 Voorzitter in 2019 aftredend en niet herkiesbaar.
 Secretaris in november 2018 aftredend en niet herkiesbaar.
 Penningmeester in 2020 aftredend.
 Peter Mario Harskamp (Technische commissie) in 2018 aftredend en niet herkiesbaar.
Binnenkort om de tafel met iemand van Triatleten die deze taak wellicht wil overnemen.
 Serge vd Wegen in 2019 aftredend en niet herkiesbaar.
 Ledenadministratie. Astrid Scholtens kan dit niet meer doen i.v.m. werkzaamheden en er is
komend weekend een afspraak gepland met iemand die dit wellicht wil overnemen.
7. Update Huishoudelijk reglement/statuten
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Statuten
Erik Raesen geeft aan dat er eigenlijk 2 redenen zijn om de statuten aan te willen passen.
 Bestuurders niet oneindig herkiesbaar
 Vanuit KNZB aantal wijzigingen die meteen worden meegenomen.
We kunnen nu nog niet overgaan tot goedkeuring, want dan moet op deze ALV 2/3 van de leden
aanwezig voor goedkeuring. Daarom wordt er op dinsdag 26 nog een ALV ingepland waarbij er dan 2/3
van de stemmen van de dan aanwezigen nodig is voor goedkeuring. Vervolgens laten we ook de KNZB
nog controleren en dan kan de notaris evt. nog opmerkingen hebben.
Verder is er nog een correctie in artikel 19 alinea 3 leden ipv lenden. Alinea 4 anders zonder spatie
tussen r en s. Alinea 7 personen ipv persoenen.
Huishoudelijk reglement
Hier een aantal correcties die nog doorgevoerd gaan worden, te weten:
 Artikel 3 aanpassen met “als zij daartoe door de vereniging worden uitgenodigd/geselecteerd.
Dit geldt voor landelijke en regionale competitiewedstrijden en circuitwedstrijden. Landelijke en
circuitwedstrijden gaan voor limietwedstrijden. Dit ter beoordeling coach.
Opmerking André van Loon (WZ): 1 persoon/coach waar alle afmeldingen binnenkomen.
 Artikel 10 administratieve heffingen i.p.v. boetes.
 Artikel 12 Voor 15 mei dan ook zoveel mogelijke info beschikbaar hebben voor komend seizoen
trainingen.
HR wordt goedgekeurd met deze aanpassingen en zal op de website gepubliceerd worden.
8. Update kledingcommissie
De kledingcommissie heeft de nodige voorbereidingen getroffen en gekeken wat er allemaal mogelijk
is. Er komt een “smal” pakket wat verplicht wordt gesteld en de eventuele uitbreidingen of specifieke
wensen is voor de leden zelf.
Het financiele plaatje is nog niet helemaal rond en op de volgende ALV zal er meer duidelijkheid zijn.
Dan zou er een voorstel moeten liggen. De urgentie is hoog.
9. Rondvraag
Patty Pellis (WZ) geeft aan dat er nieuwe leden in de zaal zitten en vraagt het bestuur zich even voor te
stellen.
Kees van Akkeren (Trimmers) vraagt of de Trimmers doorzwemmen in de zomervakantie. Er is
goedkeuring gegeven voor1x per week trainen en Kees van Akkeren sluit zwembad af.
Een nieuw lid (WZ)vraagt zich af of er trainingen worden aangeboden in de zomervakantie. Kees
Verhulst geeft aan dat we gaan kijken naar de mogelijkheden. Dit zal wel tegen extra betaling zijn. Ook
kijken hoe te faciliteren aan bad. Er zal een toezichthouder /EHBO-er aanwezig moeten zijn namens de
vereniging.
Robert Elst (WP) vraagt waarvoor de inkomsten van de Grote Clubactie worden besteedt. Vaak om
materiaal aan te schaffen voor trainingen, maar iedere afdeling is vrij om het door de eigen afdeling
opgehaalde bedrag te besteden.
Wil vd Hout (Trimmers) vraagt hoe ze de dames gaan uitleggen dat er contributie betaald wordt in de
vakantie. Geen extra toeslag rekenen in de vakantie voor extra zwemmen
10. Sluiting
De ALV wordt om 21:30 gesloten.
De volgende ALV is dinsdag 26 juni om 19:30 uur in de MFR van de Stok ivm goedkeuring statuten.
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