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Verenigingssecretariaat

(concept)Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 22-05-2017
Aanwezig: ·zie presentielijst, namens het bestuur: Kees Verhulst (VZ), Erik Raesen
(penningmeester), Diane Elsenaar (secretaris)Serge vd Wegen (namens trimmers),
Patricia Aarssen (namens SYN), Wendy Jonkergouw (namens triatleten)
Afwezig met kennisgeving: Peter Mario Harskamp technische commissie
1. Opening:
 De VZ opent de vergadering om 20:39 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 21-11-2016
Met dank aan Serge vd Wegen.
Hans Broere geeft aan dat er nog een vergadering tegoed staat.
Hans Becx geeft aan foutje (reservering) en geeft dit door aan Diane Elsenaar.
Notulen verder goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Mededelingen
 Volgende keer de ALV op andere dag ingepland vanwege starttijd.
 Melissa van Opstal wordt voorgesteld als nieuw vertrouwenscontactpersoon. Haar partner is lid
bij de vereniging en zelf staat ze ver van de vereniging af. Ze is 27 jaar en persoonlijk
begeleidster in een jeugdinstelling. Ze heeft inmiddels de cursus vertrouwenscontactpersoon
afgerond. Als contactpersoon gaat ze proberen aan te sturen waar nodig en lijnen uitzetten,
maar niet het probleem oplossen. Voor oplossingen werken we via protocol NOC-NSF. Ze krijgt
een apart telefoonnummer en mailadres voor bereikbaarheid en er zal hier een stukje van op de
site komen.
Ingekomen stukken
 Stukken ALV zwembond zijn binnen en daarin zitten stukken die Erik Raesen meeneemt in het
nieuwe huishoudelijk reglement.
4. Financiën
Voorstel om Hans Becx mee op nemen in de kascontrolecommissie is goedgekeurd en bij deze ook
vastgelegd.
André van Loon (WZ) vraagt of de financiële stukken niet eerder in te zien zijn via site. De financiële
stukken worden niet (via de site) verspreidt, maar zijn altijd op afspraak met Erik Raesen in te zien.
Wellicht is het een optie om een week voor de AVL een avodn te plannen waarbij iedereen dan de
mogelijkheid heeft de stukken in te zien.
ER licht financiën verder toe. Opvallende post is debiteuren saldo wat veel te hoog is. Oorzaak is dat
een aantal leden niet correct zijn opgevoerd en in aantal gevallen leden die al aantal maal gestorneerd
hebben. Meeste is gelukkig opgelost. Komend seizoen leden met achterstand van meer dan twee
kwartalen worden besproken in bestuur of zij dan nog mogen trainen.
Nog te betalen kosten zijn voornamelijk kosten kamp van WP en WZ. Blijft er meer dan 5 Euro over per
deelnemer kamp vloeit dit terug naar de leden. Dit is in bestuur besloten.
Er is 20.000 Euro opgenomen als algemene voorziening clubkleding.
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Winst en verliesrekening
 SYN. Positief resultaat en een gezonde ledengroei. Aan de organisatie van de Brabantse
Kampioenschappen Synchroonzwemmen uitvoeringen hebben zij een zakcentje overgehouden.
 TRIATL. Licht positief resultaat in verhouding tot vorig jaar. Grootste verschil is de zwemloop
die break even speelde en een grote sponsor is hier weggevallen. Dit jaar zal er om
organisatorische reden geen zwemloop zijn.
 TRIM. Geconstateerd dat de badhuur verkeerd is geboekt in 2015 (3/4 uur WP i.p.v. TRIM). Dit
is gecorrigeerd in 2016.
 WZ. Bijzonder hoog positief resultaat. Dit door veel meer contributie inkomsten en veel
thuiswedstrijden georganiseerd die goed hebben opgebracht. Dit is wel incidenteel. Dit jaar bv.
geen Challenger. Hans Broere vraagt zich wel af of het de kwaliteit wel ten goede komt met
zoveel zwemmers (10) in een baan. We zijn aan het kijken in Oosterhout om daar de trainingen
te kunnen uitbreiden. Waar is de grens? Dit is al met de trainers besproken. De insteek in deze
was dan ook niet financieel, maar om de wachtlijst niet te lang te maken.
Opleidingen was een behoorlijke kostenpost, evenals materiaalkosten. Ook het huren van de
bus bij verre wedstrijden. Hier is wel een bijdrage van de leden voor gevraagd, maar vanuit de
afdeling moet daar geld bij.
 WP. Contributie goede opwaartse trend. Gezond ledenaantal en een kleine groei.
 Vereniging totaal. Kosten gedaald. Met name de opleidingen.
Belangrijk punt vanuit bestuur en penningmeester is de bar. De baromzet baart zorgen. Er zijn bijna
geen inkomsten. André van Loon vraagt hoe het dan zit met de registratie van de uitgeven? Daar gaat
het idd fout. Er wordt getracht een voorraadlijst bij te houden, maar dit wordt niet door alle afdelingen
naar afspraak gedaan. Voorstel van Erik Raesen is dat alle afdelingen samen met barcommissie
duidelijke regels opstellen. We starten in dialoog, maar toon wordt wel strenger.
Hans Broere merkt op dat baromzet nu “algemeen” te boek staat, dus waarom niet op afdeling boeken?
Dit is helaas niet haalbaar. Er is nu aan de noodklok getrokken en er moet iets gebeuren! Volgend
seizoen zal er een concrete handleiding klaar moeten liggen en daar zal men zich aan moeten houden.
Chantal ten Hove (WZ) vraagt of het niet mogelijk is een kassa aan te schaffen. Voor alsnog niet . Er
moet voorraadtelling aan begin en eind gedaan worden. Hans Becx geeft aan dat er al een periodieke
voorraadtelling wordt gedaan en deze is nagenoeg op orde. Het zit hem voornamelijk in de fusten bier
en de koffie. Dit is niet te controleren. Bij de kascontrole is dit ook besproken dat men meer voorraden
wil terugzien in de financiële stukken. Grote zorg bestuur en kascontrolecommissie. Erik Raesen zorgt
voor een plan en dit wordt met de barcommissie besproken.
Kascontrolecommissie: Hans Becx geeft complimenten aan penningmeester. Ziet er allemaal goed
uit.. Punten uit verslag worden opgepakt. Wat kleine puntjes te corrigeren/anders te doen. Akkoord
voorgelegd van de jaarrekening. Vergadering stelt bij deze de jaarrekening van boekjaar 2016 vast en
verleent de penningmeester decharge.
5. Stand van zaken sporttakken
Nathalie Bacx namens WP. De WPC is behoorlijk actief geweest met spelers. Fijn dat jongeren initiatief
nemen. Er zijn momenteel 4 jeugdteams en 2 seniorenteams. Volgend seizoen zullen dit 3 jeugdteams
zijn en 2 seniorenteams. Het leveren van scheidsrechters ligt redelijk op koers voor wat men nodig
heeft om te mogen spelen. Regels zijn erg streng! Het recreatief waterpolo spelen op de
zondagochtend loopt erg goed.
Liek Penders namens de TRIM: 40 zwemmers verdeeld in 2 groepen. De Trimmers kunnen nu ook
doorzwemmen in de zomervakantie. Genoeg leden dus. Als WP uitval heeft dit graag regelen zodat de
Trimmers eerder kunnen beginnen. Dit via uitvalurenlijst opnemen voor komend seizoen.
Mark vd Hout namens WZ: Alles gaat goed. 1e team is gepromoveerd. Manon Vermarien is naar Rio
geweest en Nienke Jonk heeft een jeugdplek bij de KNZB. Hieronymus 2 is ook gepromoveerd naar
districtsklasse 1.
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Wendy Jonkergouw namens TRIATL: Dit jaar helaas geen zwemloop. Volgend jaar weer proberen te
organiseren. Dat is erg belangrijk. De Triatleten trainen het hele jaar door, ook in de vakanties.
Patricia Aarssen namens SYN: Er zit nog steeds een stijgende lijn in leden. Planning komend jaar is 8
meisjes op wedstrijdniveau te hebben en op alle wedstrijden mee te zwemmen. In maart de NJK
mogen organiseren en dit hebben we in 6 weken uit de grond gestampt met heel veel succes. Langs
alle kanten complimenten mogen ontvangen over de organisatie.
6. Kledingcommissie
Patricia Aarssen deelt mee dat er een korte enquête wordt uitgezet onder de leden over wat de wensen
zijn qua kleding. Er wordt geprobeerd aankomend seizoen iedereen van nieuwe kleding te voorzien.
7. Huishoudelijk reglement/statuten
De statuten worden volledig herzien. Deze voldoen niet meer. Erik Raesen gaat dit oppakken in de
zomervakantie. Voorbeeld statuten NOC-NSF en KNZB. Statuut moet compact zijn, want wijzigen moet
notarieel.
Huishoudelijk reglement wordt dikker. Bij de volgende ALV is er een voorstel en dit wordt van te voren
ter inzage gestuurd naar de leden.
8. Rondvraag
Hans Broere (WZ) vraagt zich af waarom WZ steeds meer extra moet betalen en als er iets dan niet
doorgaat komt er geen geld terug. Hoe staat bestuur hierin? KV geeft aan dat vraag wordt begrepen,
maar dat er niet altijd wat aan gedaan kan worden. Wel moet er transparantie in de kosten zitten.
Verder wordt dit besproken in het overleg wat nog tegoed is.
Hans Becx (WZ) geeft aan dat de begroting wordt vastgesteld en pas na 1 ½ jaar resultaat te zien is.
Kan dit niet tussentijds gecommuniceerd worden? Wellicht de ALV in maart en september plannen.
Like Penders (TRIMM) vraagt om informatie van het afsluiten van de Stok in de zomervakantie. Dit
wordt geregeld.
Patty Pellis is hier voor het eerst en zou graag het bestuur voorgesteld krijgen. Bij deze.
9. Sluiting
De ALV wordt om 22:10 uur gesloten.
De volgende ALV is op woensdag 13 december 2017 in de MFR van de Stok om 19:30 uur
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