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Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

11 juni 2007, tijd 19:35 – 20:45
zie presentielijst, namens het bestuur: Ralph Hamerlinck (VZ), José Vriens, Henk
Sebregts. Ingrid van Crugten.
Ton Moerkens (TM), Eric van der Laan (EvdL) (met kennisgeving), Kirsten, Charlotte
van Crugten, PM Harskamp.

1 Opening:
De VZ opent de vergadering om 19:35 en heet iedereen van harte welkom.
2 Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2006:
• punt 8: Evd L is geen 8 maar 7 jaar TC geweest
• punt 4: zit een fout in de kascontrole, verdeling van de uren en kosten is foutief. Deze is
goedgekeurd, er wordt niets meer veranderd aan de financiele stukken, maar aangetekend in
het verslag. Wordt gecorrigeerd in de afrekening van 2007 en meegenomen naar 2008
• notulen zijn verder goedgekeurd.
3 Mededelingen en ingekomen stukken:
• Er zijn geen ingekomen stukken.
4 Bestuurssamenstelling:
• vacature penningmeester wordt ingevuld door Ruud Burksen, neemt de taak over van TM.
• TM rond dit jaar als secretaris af en draagt zijn taak over aan Adie van Mechelen vanaf
november, tot die tijd is ze algemeen bestuurslid. Adie van Mechelen wordt statutair secretaris.
• EvdL treeft af als TC en loopt met de nieuwe TC mee tot eind dit jaar. Nieuwe TC Wim van de
Brand neemt de taken van EvdL in de loop van het jaar over.
• VZ stelt zich herkiesbaar als VZ en wordt gekozen door de aanwezige leden.
5 woordje voorzitter
VZ had graag persoonlijk afscheid willen nemen van EvdL. Heeft 7 jaar met toewijding zijn werk gedaan
en heeft zich altijd voor 100 % in gezet voor de vereniging. Sprong overal in waar het nodig was
Ondanks dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn door lichameijke klachten heeft hij toch de moeite
genomen om nog een en ander op papier te zetten. Op korte termijn zal EvdL namens de vereniging
een kleinigheid aangeboden worden door de VZ.
6 Rondvraag
VZ – bestuur heeft besloten mensen die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd, krijgen tijdens
de ledenvergadering van november (keert jaarlijks terug)een aandenken, huldiging van kampioenen
e.d.
VZ – Afgelopen weekend is het Hieronymus kamp geweest, samen met Tempo. Er was weinig
begeleiding vanuit Hieronymus. Ondanks slecht weer is het een leuk kamp geworden met een gezellige
sfeer waar iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Volgend jaar moet er wel meer begeleiding bij zijn.
Rob Hartmans, Tom Suijkerbuijk en Mark Jansen hebben het heel goed gedaan, leuk verzorgd
programma, maar wat gebeurt er als de 2 jongsten weg vallen ivm met studie. Dit is een punt van zorg.
Einde vergadering om 20.00 uur. Met dank aan alle aanwezigen.
Zwem- en polo vereniging Hieronymus biedt mensen de mogelijkheid tot het leveren van steeds hogere sportieve prestaties binnen de
zwemsport. Zij richt zich met name op de jeugd, zonder daarbij de leden boven zestien de mogelijkheden te ontnemen. Leden die niet
langer een hoge sportieve prestatie willen of kunnen leveren creëren gezamenlijk de juiste sfeer en cultuur om de overige leden hun
prestaties te kunnen laten leveren. De vereniging richt zich op semi-individuele sport, waarbij zowel competitie als toernooien belangrijk
zijn.

