Notulen 89e ALV De Watertrappers
Locatie
: n.v.t. digitaal ivm Covid-19
Tijd
: 20.00 uur
Aanwezig
: Pieter Paul van Oerle (voorzitter)
Johan Selles (penningmeester)
Carry Smits-Muylaert (secretaris)
Sandra Hendriks (bestuurslid)

Notulist

18 juni 2020

: Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen van:
Ronald Stricker
Bert Loerakker
Yolanda Bouman
Ineke Rohling
Arthur Stricker
Kitha Braunius
.
Aanwezige leden:
Martijn Kruizenga
Yvette Roozen
Sabine Roozen
Merel Visser
Mieke Goedkoop
Pim Hendriks
Toos Goedkoop
Rob Goedkoop
Ronnie Westerhoven
Jeroen Loerakker
Iris Pethke
Frank Muijlaert
Ronnie Westerhoven
Jim Bol
Peter van de Bor
Randy Mieremet
David de Loor
Femke Pabst
Mitchell Hupkens
Lidian Zonneveld
Mary Hoogenes
Anke Nulkes
Wesley v.d.Haak
Thijs Weustink
Martijn Kruizenga
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Frank Schoenmaker
Eddy Roosen
George Kalouss
Jeroen van Emmerik
Fedor de Groot
Annelies Mosterd
Marc van Galen
Paul Stricker
Herman Lanfermeijer
Ton van Gemert
Ted Meijer
Jurgen Kleinhout
Jan Pieter
Patrick

Opening bestuursvergadering
Pieter Paul heet iedereen welkom bij de ALV van 2020.
1.Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn 6 berichten van verhindering binnen gekomen.
Ronald Stricker complimenteert de penningmeester met het duidelijke financiële jaarverslag
2.Notulen 88eAlgemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2019
De notulen worden samen met de leden doorgenomen.
Er zijn geen bijzonderheden.
Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.
3.Bespreking jaarverslagen
De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezigen door en vraagt of er opmerkingen
zijn.
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Werkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
Werkgroep leszwemmen
Geen opmerkingen
Werkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
Werkgroep waterpolo
Geen opmerkingen
Werkgroep wedstrijdzwemmen
Geen opmerkingen.
Bestuur
Geen opmerkingen
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4.Financiële verslagen en verslag van de kascommissie.
De penningmeester neemt het woord en bespreekt het verslag met de aanwezigen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De penningmeester wordt bedankt voor de heldere uitleg.
-Kascommissie
De kascommissie is bij elkaar gekomen, bestaande uit Bert Loerakker en Yvette Roozen om
de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 te
controleren.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële administratie op orde is en stelt de
ALV voor om decharge te verlenen voor het financiële beleid over het boekjaar 2019.
De ALV neemt dit advies over.

5.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar 2020 uit:
 Jeroen van Emmerik
 Yvette Roozen
Er wordt een derde persoon aangesteld als reserve, nl. Mieke Goedkoop.

6.Bestuurssamenstelling

-Voorzitter Pieter Paul van Oerle
- Secretaris Carry Muylaert
- Penningmeester Johan Selles
- Algemene lid: Kader Sandra Hendriks
- Algemeen lid Monique van de Heide
- Algemeen lid sinds jan 2020 Jeffrey Camphens

2021
2022
2022
2021
2020
2020

Jeffrey Camphens heeft een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond, maar besluit toch
zijn energie te steken in de werkgroep, waar dat momenteel ook hard nodig is.
Monique van der Heide besluit om haar termijn niet te verlengen. Wij bedanken Monique
voor haar inzet van de afgelopen zes(!) jaar.
Jeroen van Emmerik meldt zich aan als kandidaat bestuurslid. Wij nodigen hem uit voor de
eerstvolgende bestuursvergadering.
7. Website
De nieuwe website is klaar, de meeste opstartprobleempjes zijn er uit, Johan laat het
startscherm zien. De werkgroepen houden de site zoveel mogelijk up to date.
8.Sendenbeker
De Sendenbeker is dit jaar uitgereikt aan Pim Hendriks. Johan laat een filmpje zien van de
uitreiking.
Hij heeft zich al vele jaren in de verschillende takken verdienstelijk gemaakt, maar vooral dit
jaar heeft hij zich enorm ingezet voor de werkgroep zwembaden, die zich inzetten in de
aanloop naar de nieuwe zwembaden in Haarlem.
9.Begroting
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Johan bespreekt de begroting en legt uit dat deze begroting voor een deel giswerk is ivm met
de coronacrisis. Hij stelt een contributieverhoging voor per 1 januari 2021.
Het betreft een verhoging van 1,5 procent. Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen. De
tarieven vanaf 1-1-2021 worden vastgesteld:
Lidmaatschap KNZB :
was € 17,00 wordt € 17,25
Superspetters per kwartaal: was € 49,00 wordt € 49,75
Uur U per kwartaal:
was €45,00 wordt € 45,70
Sport per kwartaal:
was €73,00 wordt € 74,10
Er zijn een paar leden die de contributie van dit jaar gewoon door willen betalen om de club
te steunen.
10.erelid
Er wordt op dit punt ingebroken in de vergadering. Er arriveert een delegatie van heren 3 bij
Johan thuis om hem de oorkonde te overhandigen die hoort bij het erelidmaatschap. Het
bestuur heeft besloten, buiten Johan om, om aan de vergadering voor te stellen hem te
benoemen tot erelid. Dit is bij deze aangenomen. Johan is zeer verrast, we schorsen de
vergadering 10 minuten voor een korte pauze.
11. Rondvraag
-Mieke Goedkoop vraagt of er leden zijn die de contributie niet kunnen betalen ivm de crisis
-Merel Visser vraagt of er iets algemeens gedaan wordt aan ledenwerving of dat het per
werkgroep geregeld wordt. Pieter Paul antwoord dat er nieuwe, hele mooie flyers gemaakt
zijn die door de hele club gebruikt kunnen worden. Er zijn per werkgroep wel wat initiatieven,
maar niets speciaal voor de hele club. Het is wel een belangrijk punt omdat het ledenaantal
toch terugloopt. Thijs Weustink biedt aan om mee te denken over de werving.
-Merel vraagt ook of er trainingspakken aangeschaft kunnen worden in de kledinglijn van de
club. We onderhandelen nog met Huyg, de laatste gesprekken waren vlak voor de crisis, dit
pakken we in augustus/september weer op.

12. Sluiting
Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
21.30u.
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