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Verenigingssecretariaat

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Aanwezig:

21 april 2008, tijd 19:30 – 20:45
zie presentielijst, namens het bestuur: Ralph Hamerlinck (VZ), Ruud Brucksen (PM),
José Vriens, Henk Sebregts. Wim van den Brand, Addy van Mechelen (SC), Ingrid
van Crugten.

Afwezig:
1 Opening:
De VZ opent de vergadering om 19:30 en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat er veel jeugd
aanwezig is. De stukken van het secretarieel en financieel jaarverslag heeft iedereen ter inzage. We
staan even stil bij het overlijden van Lili Sebregts.
De prestaties van de verschillende wedstrijdtakken zijn goed vooruit gegaan en hebben dan ook
diverse kampioenen opgeleverd.
2 Notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2007:
• Er staan wat typefouten in het verslag (3tal) Een regel loopt niet verder en kan vervallen. Verder
geen opmerkingen of vragen.
3 Mededelingen en ingekomen stukken:
• Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
4 Financieel verslag 2007 door de penningmeester:
• Op de exploitatierekening staan ledenaantallen die niet helemaal juist zijn. Trimmers moet zijn
47 ipv 50 en bij WP 95 ipv 107 leden. Correctie op de expl.rekening is veroorzaakt door posten
van 2006 die pas in 2007 betaald zijn. Deze kunnen niet meer in de jaarrekening van 2006
gecorrigeerd worden.
• Trimmers is een vrij duidelijk plaatje. Er zijn weinig posten. Het positieve resultaat verandert
naar negatief ivm niet meegetelde personeelskosten in de zomervakantie die wel op de
rekening van trimmers thuishoren.
• Triatleten: afdeling die behoorlijk in de plus staat met 1125 euro. Verder geen bijzonderheden.
• Synchroonzwemmen: negatief resultaat van 375 euro vanwege de gestegen kosten aan
badhuur. In het verleden werden uren ten onrechte op een andere afdeling geboekt, waardoor
het resultaat van 2006 ook anders is dan voorgesteld. De uren zijn nu de juiste uren die
gemaakt worden. De zondagochtend is hier bij gekomen voor SZ.
o Vraag van Kascontrolecommissie: waarom in het verleden wel inkomsten en uitgaven
en nu niet? Er zijn geen wedstrijden georganiseerd in 2007. Kosten worden veroorzaakt
door inschrijfgelden van goed presterende leden die landelijk meedoen.
• Wedstrijdzwemmen: het positieve saldo is verlaagd door posten die in eerste instantie niet
meegenomen zijn en die er wel bijhoren, dit zijn kosten uit 2006 die toen niet meegeteld zijn.
Hebben een behoorlijk resultaat gedraaid.
o Eenmalig gebeuren dat er posten van vorige jaren op de jaarrekening drukken, dit door
overgang van PM in het jaar 2007.
• Waterpolo: het tekort van 3093 euro is verminderd met competitiebijdrage die er nog niet
bijstond en verkoop van caps die niet meegeteld werd. Resultaat van WP 2265 euro negatief.
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Ongeveer gelijk aan 2006. In 2007 staat er wel een fors bedrag van sponos- en
kledinginkomsten, anders was het resultaat nog slechter geweest.
o VZ: WP moet er aan gaan werken om dit resultaat omhoog te brengen. De inkomsten
van de sponsors en kleding trekt nu het negatieve resultaat op, maar dit mag niet meer
voorkomen. De inkomsten van sponsoring moeten ten bate van de afdeling komen en
niet van de badhuur. Dringend verzoek aan WP om dit plaatje gezond te krijgen.
o Guido de Mol: zijn er plannen bij wp om deze situatie te verbeteren? Zijn die voorgelegd
aan het bestuur?
o VZ: het is nu eenvoudiger om door het jaar heen de rekening te bekijken hoe een
afdeling er voor staat zodat we sneller de resultaten kunnen bekijken. De begroting van
2009 zal beter bekeken moeten worden en naar rato van de leden bijdragen aan het
saldo van de vereniging. De verschillen zijn nu te groot en te vaak gebeurt het dat over
de begroting heen gegaan wordt. Dit wordt in het vervolg niet zonder meer
geaccepteerd. De afdelingen moeten aan het bestuur melden als er geschoven wordt
in de begroting of als er over de begroting heen gegaan dreigt te worden door
onvoorziene uitgaven.
o Guido de Mol: blijft het negatieve of positieve saldo rusten op de balans van de
afdeling?
o VZ: nee, in principe niet. De potjes die nu nog bestaan moeten opgemaakt worden. Een
positief resultaat blijft niet bij de afdeling staan.
o Guido de Mol: dus het ene gat wordt opgevuld met het andere om de balans dicht te
krijgen. WZ en triatleten vullen dus het negatieve saldo van WP en SZ op.
o Annelie Maters: door leden die stoppen is het saldo van WP een stuk lager geworden.
De uitgaven zijn wel zoals deze in de begroting opgenomen waren.
o JV: er wordt door WP gewerkt aan een gezonder saldo, door zwemuren e.d. tegen het
licht te houden.
o Guido de Mol: is dit dan het laatste jaar dat het zo gaat met de negatieve saldo's?
o VZ: we moeten naar het totale plaatje van de tak kijken en kijken of ze voldoende hun
best doen om het saldo positief te krijgen.
Totaal overzicht (niet gecorrigeerd): dit zijn de cijfers zoals ze in de boeken staan.
Exploitatierekening van de vereniging: het ledenaantal is iets hoger dan wat daadwerkelijk
geïnd is aan contributie. Dit komt omdat er leden zijn die door het jaar heen stoppen.
Contributie is iets lager dan begroot.
o Collecte gehandicapten is in 2007 nog wel gehouden, dit jaar niet meer.
o Uitgaven: onvoorziene uitgaven badhuur = extra baduren en MFR ruimte die niet direct
bij de afdelingen hoorden. Bv oliebollentoernooi en ALV.
o VZ: Er is een tekort van 1698 euro. Afdelingen hadden 3000 euro bij moeten dragen
maar staan in de min, dus een negatief resultaat van 2007.
o PM: Hierin zitten nog wel de betalingen van 2006 die in 2007 gedaan zijn. Dit staat wel
verklaard bij de afdelingen, niet op de exploitatierekening.
Balans: spaarrekening van de Rabo- en de Postbank zijn een stuk lager dan vorig jaar. Dit komt
door een post van 11.000 euro uit 2006 die nog betaald moest worden. Waterpolo heeft een
groot deel van de eigen pot opgemaakt aan kleding.
o VZ: contributie is lager openstaand bedrag dat nog te innen was, compliment aan Ruud,
vooral Monique dat ze zich er sterk voor maken om de contributie tijdig binnen te halen.
o PM: contributie die al veel langer openstond zijn afgeboekt omdat deze toch niet meer
te innen was.

5 Verslag kascontrolecommissie 2007:
• Namens de kascontrolecommissie zijn Jack Beerendonk en Annelie Maters aanwezig. Jack
geeft de conclusie van de commissie weer. Ook zij vinden dat de contributie goed geïnd is. PM
heeft de resulaten genormaliseerd onderaan de afdelingen om alles te verduidelijken. Post
badhuur wel goed begroot, desondanks toch overschreden met 10%. Dit kan wel beter begroot
worden. Verder zag alles er keurig uit en hebben antwoord gekregen op vragen die ze hadden.
Kascontrolecommissie tekent het financieel verslag van 2007.
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VZ: bedankt voor jullie inspanning. De commissie wordt gedechargeerd en de ALV verleent het
bestuur en de PM in het bijzonder, decharge voor het gevoerde financiële beleid.

6 Verkiezing van de kascontrolecommissie 2007:
• Er worden nieuwe kandidaten voor de nieuwe kascontrolecommissie gezocht. Keswin
Corporaal is een nieuwe kandidaat. Er wordt nog een 2de man/vrouw gezocht. Het 2de lid
wordt tijdens de volgende ALV gekozen. Vraag aan de huidige kascontrolecommissie om nog
een jaar erbij te zitten om alles over te dragen en de nieuwe kascontrolecommissie te helpen.
Annelie en Jack stemmen hierin toe.
7 Jaarverslag 2007 van de vereniging en afdelingen door de secretaris:
• Het verslag is opgesteld door de secretaris met een belangrijke bijdrage van de afdelingen. Het
is opgemaakt met plaatjes, ook om richting Gemeente en sponsoren een goed beeld te geven.
Het verslag is voorgelezen door de SC en uitgereikt en tevens op de website beschikbaar.
Opvallende punten.:
o Bestuurswisselingen
o Communicatie met o.a. nieuwsbrief en website
o Aanstellen van de toezichthouders
o Vooruitgang met financiële administratie door PM
o Verslag van de afdelingen, zeker met alle bijzondere prestaties die zijn geleverd op
individueel niveau
• Het verslag wordt vastgesteld door de vergadering.
• VZ: de vereniging heeft het afgelopen jaar weer veel gedaan en is actief op een breed vlak met
veel succes.
8 Rondvraag:
• Silvana Francken (vraag aan SZ): hulde aan iedereen die zijn/haar tijd in de club steekt.
Jammer dat alleen de beste kinderen heel veel aandacht krijgen. Er wisselt te vaak in de
groepen vanwege de beter presterende kinderen die van niveau wisselen tussentijds naar
andere groepen. Dat is niet prettig voor de kinderen die niet goed meekunnen en daardoor
minder aandacht krijgen en een beetje aan de zijkant komen te staan.
o AvM: kinderen moeten limieten halen en die worden dan overgezet om toch mee te
kunnen doen aan de NK. Er is geen andere keuze dan meisjes over te zetten om op
niveau te blijven. Deze vraag wordt nader uitgelegd binnen de eigen afdelingstijd, er is
sprake van een communicatiestoornis hierover.
o VZ: in eerste instantie moet inderdaad de afdeling dit zelf verhelderen. Lukt dat niet,
dan kan het bestuur inspringen.
• Angeline de Jong: ieder jaar wordt er een Roosendaals Treffen gehouden. Waarom doen wij
daar niet aan mee?
o VZ: dit wordt wel aan afdelingen gevraagd of er interesse is, wordt om de 2 jaar
gehouden, iedere afdeling is daar vrij in om mee te doen.
Einde vergadering om 20.35 uur.
VZ: Bedankt voor de komst. Vergeet vooral het eindevenement niet.
Korte uitleg door JV wat het in zal houden. Waterspektakel, sponsorzwemmen,barbecue,
discozwemmen voor de jeugd en de vrijwilligers worden in het zonnetje gezet, Dus kom allemaal 31
mei vanaf 13.00 naar de Stok.
Opmerking van IvC om vooral gebruik van de website te maken, kijk er eens naar en lever stukjes en
foto's aan zodat de website up-to-date zal blijven.
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