
Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
Datum:             Donderdag 4 april 2019

Tijd:                  20.00 uur

Locatie:            De Springberg

Notulen
1. Opening en mededelingen

Henk-Jan opent de vergadering en meld dat de club een promotie heeft gemaakt van de 3e 
klasse naar de 2e klasse.

 Het verlies is een stuk minder dan begroot dankzij acties van de activiteitencommissie.

Er zijn vorig jaar 2 nieuwe trainers bijgekomen, Adri Pasman en Henkjan Nagelholt en we 
hadden 10 nieuwe leden.

We doen het als club heel goed. We zijn aan het ontwikkelen. Hebben wel mensen nodig 
voor diverse functies. Hoe krijgen we nieuwe vrijwilligers. Hoe blijven we financieel gezond. 

2. Vaststellen van de Agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Verslag vorige vergadering 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld

4. Verenigingsverslag, jaarverslag activiteiten- en zwemcommissie.

De verenigingsverslagen worden goedgekeurd 

5. Financiële verantwoording

5.1 Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2018 en de balans per 31-12-2018

Er zijn veel zaken volgens de begroting afgehandeld. Uitgaven KNZB depot lijkt weinig, 
volgend jaar is er een groot gat.

De sponsoren gaan we weer oppakken.

5.2 Verslag Kascommissie

Goedgekeurd 

Het zag er netjes uit en er waren geen op en aanmerkingen.

5.3 Dechargeverlening aan het bestuur over 2018

Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

5.4 Verkiezing kascommissie.



Reintje Vlieger zat voor de 2e keer in de kascommissie en Elle Griek voor de 1e keer. 
Volgend jaar zal Elle Griek dit samen met Karin van Hooren gaan doen. 

5.5 Vaststellen van de begroting voor 2019

De begroting wordt vastgesteld.

5.6 Vastellen van de contributietarieven

Er wordt voorgesteld om de contributie voor 2020 te verhogen. De zwembadkosten gaan
ook met 2 a 3 % omhoog. De contributie gaat met 5% omhoog. Om tegemoet te komen 
aan de zwembadhuur. Zwembad in Hattem is het goedkoopste in de omgeving en Johan 
Krooneman is de goedkoopste met bus huur. De leden gaan akkoord. Dit wordt 
vastgesteld per 1 juli. Bestuur zal hierover communiceren.

6. Nieuwe structuur vrijwilligerstaken.

Er gaat een brief met taken voor de leden eruit. Deze taken moeten vervuld worden, het zijn 
kleine hand en spandiensten. Het vrijwillige gaat eraf. Iedereen moet een taak doen. Er komt 
een formulier met taken en de tijd dat je ermee bezig bent. Het is de bedoeling om in 
september te beginnen. De leden gaan akkoord. Het bestuur gaat ermee aan de slag.

We moeten bekender worden. We worden vaak geassocieerd met het zwembad. We moeten
nieuwe acties bedenken b.v. een ladies night zodat we meer bekendheid krijgen. Dit vergt 
wel veel energie en organisatie. 

De buurtgenoot is een nieuw blad. Misschien elke keer hier een stukje in zetten.

7. Verkiezing van Bestuursleden

7.1 Volgens het rooster van aftreden:

7.1.1 Voorzitter activiteitencommissie Thyrsa Drost (wil aftreden er moet actief 
gezocht worden naar vervanging. Thyrsa wil zich hiervoor nog max. 2 jaar 
beschikbaar stellen)

We moeten op zoek naar vervanging.  De leden gaan akkoord.

7.1.2 Algemeen lid: Connie Kroneman (stelt zich niet herkiesbaar)

Connie wordt bedankt.

Marianne Doornbos draait mee als algemeen lid en gaat de ledenadministratie 
doen omdat Anita Groothuismink is gestopt. De leden gaan akkoord.

7.1.3 Secretaris: Nynke Leusink van Dijken(stelt zich niet herkiesbaar)

Nynke stopt. Moeten we weer opnieuw een brief maken. Gooi het in social 
media. Praat erover in de club.

7.2. Buiten het rooster van aftreden:                                                                                                                   
7.2.1. Voorzitter Zwemcommissie                                                                                                                         
Deze vacature moet ingevuld worden. We gaan hiermee aan de slag.



8. Rondvraag

*Er zijn 2 ouders bereid gevonden als vertrouwenspersoon dit zijn Henk Leusink en Bettina    
Beldman

*Doen we nog wat met de zwemdiploma’s. Ze krijgen een flyer van de zwemclub

*Er wordt gevraagd of de acties meer verdeeld kunnen worden over het jaar. Hier zal naar 
worden gekeken.

*Johan Hut geeft een groot compliment voor hoe we het allemaal doen. Hij heeft de volgende 
vraag: Kan de vereniging het boekjaar gelijk laten lopen met het zwemseizoen? Het bestuur vind 
dat het boekjaar gelijk moet zijn met het kalenderjaar.

9. Jubilarissen

Gert-Jan Visch was 12½ jaar lid van de club, maar was niet aanwezig.

10. Sluiting 

Henk-Jan bedankt alle leden voor hun komst.


