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Verenigingssecretariaat

(concept)Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 12-12-2018
Aanwezig: zie presentielijst, namens het bestuur: Kees Verhulst (VZ), Erik Raesen
(penningmeester), Diane Elsenaar (aftredend secretaris), Patricia Bastiaensen
(aantredend secretaris), Wendy Jonkergouw (namens triatleten)
Afwezig met kennisgeving: Peter Mario Harskamp (aftredend TC), Patricia Aarssen (namens SYN),
Nathalie Bacx (namens WP), Serge vd Wegen (namens trimmers),
Opening:
De VZ opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.
Notulen Algemene Ledenvergadering dd 13-12-2017
Notulen niet (meer) te vinden op site. Zullen opnieuw geplaatst worden en algemene goedkeuring zal
bij de volgende vergadering plaatsvinden.
Algemene Mededelingen van het bestuur
KV geeft aan dat KNZB de structuur van de contributie gaat aanpassen. Vraag is nog hoe dat effect
heeft op de uitgave kant van Hieronymus. Verwacht dat er niet al te veel zal veranderen.
Wisseling bestuursleden
Dankwoord aan Diane die na 7 jaar secretaris te zijn geweest aftreedt en zich niet her verkiesbaar stelt.
Welkom aan Patricia die zich beschikbaar stelt en met algehele stemming wordt aangenomen.
Peter treedt per direct af. Zijn functie als Technische Commissie staat hierdoor open en zal dringend
moeten worden ingevuld. Dit hoeft niet door 1 persoon opgevuld te worden maar kan worden
opgesplitst. Het meest urgent is iemand die Erik helpt met nakijken van de faktuur t.o.v. de ingevulde
loglijsten.
Zodat het juiste bedrag kan worden overgemaakt. Dit kost ongeveer 1 a 2 uur per maand. Vooralsnog
zullen Marco, Andre en Margot die taak opnemen. In januari een afspraak maken om te kijken hoe en
wat, Peter zal gevraagd worden aanwezig te zijn om verder toelichting te geven.
De andere taak is het regelmatig (5 a 6 x per jaar) contact houden met de Stok over de uitvaluren, de
indeling van de wedstrijden en de reservering van het badwater.
De tekst van de vacature zal nogmaals worden geplaats op de website en via de mail worden
verspreid.
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Begroting
Zoals in de eerdere ALV’s gemeld, staan de financiën onder grote druk. Het ledenaantal daalt, terwijl de
kosten stijgen.
Ook de stijging van de BTW van 6% naar 9% geeft een extra kostenverhoging. De vereniging heeft
geen doorbelastingsmogelijkheid.
We lopen de begroting door.
Opmerkingen:
Vrijwilligersvergoedingen:
Per uur aan het bad heeft iedere afdeling recht op een vrijwilligersvergoeding. Het is aan de afdeling
zelf hoe die besteed wordt. Inderdaad als vrijwilligersvergoeding of om andere kosten te dekken.
Bijsturing tekort mogelijk?
Er zijn reeds een aantal maatregelen genomen om de kosten te beperken. Zeker met uitval uren is heel
kritisch gekeken. En extra trainingen worden door de leden zelf bekostigd.
Een oproep om ideeën voor meer inkomsten is in de vorige ALV ook gedaan. Daar is echter niet veel
uit gekomen.
Men heeft moeite met het proces;
Blijkbaar is de begroting die door ER is gemaakt niet aangekomen bij ieder lid van de zwemcommissie.
Dat is echter niet persoonlijk te verwijten maar een communicatie punt binnen de afdeling.
Er volgen nog verdere vragen over de begroting die door ER worden beantwoord. Tevens de
opmerking om inkomsten en kosten beter naar afdeling te splitsen. Dit tast echter het
verenigingsgevoel aan. De begroting blijft dus algemeen en over alle afdelingen gezamenlijk.
Conclusie is dat we niet op deze manier verder kunnen, dan stevent de vereniging op een faillissement
af. We moeten 2019 als overgangsjaar gebruiken om de financiën weer op rit te krijgen. In deze
begroting is de oplossing een onvermijdelijke contributie verhoging.
Wederom een discussie. Als leden weigeren de begroting goed te keuren komt de opmerking KV als
voorzitter niet zijn handtekening te willen zetten onder een niet sluitende begroting. Hij is hoofdelijk
aansprakelijk voor het welzijn van de vereniging en zal zijn taak neerleggen als er geen degelijke
oplossing komt.
De vergadering wordt even stilgelegd en het bestuur gaat in overleg.
Na onderbreking komt bestuur met het volgende voorstel:
De contributie blijft ongewijzigd in het eerste kwartaal van 2019.
In januari komen de commissies, KV en ER bijeen om oplossingen en inkomsten te zoeken.
Als dit leidt tot een sluitende begroting kan de contributie ongewijzigd blijven.
Als dit echter niet tot verandering van de begroting leidt, dan gaat de contributie miv 1 april omhoog
zoals voorgesteld in de begroting en een extra verhoging om het eerste kwartaal in te halen.
Zie ook de e-mail reeds ontvangen van de penningmeester.
Nogmaals de mededeling dat de leden van de vereniging de beslissing nemen, maar dat de voorzitter
de verantwoording draagt. En onze voorzitter tekent niet voor een negatieve begroting.
De vergadering stemt in met bovenstaand voorstel. In februari zal een nieuwe ALV gehouden worden
om verdere conclusies te trekken en een beslissing te nemen.
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Kleding
Mervo sport heeft reeds een voorstel weggelegd. Voorstel sportspullen.nl komt in de loop van de week.
Voorstel KV om deze voorstellen uit werken en direct bij de commissies neer te leggen. Dus niet via de
ALV te laten lopen om tijd te besparen. Dit word door de vergadering goedgekeurd.
Rondvraag
Subsidie? Zwemverenigingen hebben geen subsidie. Wel heeft Hieronymus een voorkeursrecht bij de
Stok, gesteund door de gemeente.
De Trimmers hebben geen commissie, maar bieden aan bij het zoeken naar een oplossing. Dank
hiervoor.
Communicatie.
Er zal een algemene oproep via sportlink komen om aan te sluiten bij de commissies.
Is de huur voor het zwembad hier zo verschrikkelijk hoog?
Naar verhouding faciliteiten en tijden is het realistisch. Inderdaad wat hoger dan elders maar nog niet
het allerhoogst. En dus wel een luxe aanbod en meer uren.
Hoe komt de ledenafname?
Ledenafname is landelijk. Net alleen bij de zwemsporten.
Andere oplossingen?
We kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om samen te gaan met andere verenigingen die ook met
deze problemen kampen. En zo de kosten te delen.
Vergadering wordt gesloten met de opmerking dat de notulen en het voorstel zo snel mogelijk worden
doorgezet.
En de uitspraak tot hoop dat er in februari tot een goede, gezonde oplossing gekomen kan worden.
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