Notulen 88e ALV De Watertrappers
Locatie
: Clubhuis
Tijd
: 20.00 uur
Aanwezig
: Pieter Paul van Oerle (voorzitter)
Monique van der Heide (vice-voorzitter)
Johan Selles (penningmeester)
Carry Smits-Muylaert (secretaris)
Sandra Hendriks (bestuurslid)

Notulist

18 april 2019

: Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen van:
Ronald Stricker
Ronnie Westerhoven
Truus Muijlaert
Fam.Piers
Eddy Roosen
Yolanda Bouman
.
Aanwezige leden:
Mieke Goedkoop
Boris Schotman
Yvette Roozen
Toos Goedkoop
Femke Pabst
Mitchell Hupkens
Iris Pethke
Jan v.d.Laar
David de Loor
Johannes Kaspers
Arthur Stricker
Sabine Roozen
Anke Nulkes
Arie Camphens
Harrie van Geldorp
Peter v.d.Bor
Ivo Pabst
Bert Loerakker
Rob Goedkoop
Annelies Mosterd
Ineke Rohlig
Pim Hendriks
Ton van Gemert
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Opening bestuursvergadering
Pieter Paul heet iedereen welkom bij de ALV van 2019.
1.Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn 6 berichten van verhindering binnen gekomen
2.Notulen 87eAlgemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2018
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. Tevens geven de betreffende werkgroepen en het bestuur waar nodig een korte
toelichting op de jaarverslagen.








Werkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
Werkgroep leszwemmen
Geen opmerkingen
Werkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
Werkgroep waterpolo
De einduitslagen van heren 5 t/m 2 zijn niet vermeld ivm een storing op de site
van de KNZB. Deze worden later toegevoegd
Werkgroep wedstrijdzwemmen
Geen opmerkingen.
Bestuur
Geen opmerkingen

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 Ronald Stricker
om de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december
2018 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 2018.
De ALV neemt dit advies over.
5.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar 2019 uit:
 Bert Loerakker
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 Yvette Roozen
Er was al een derde persoon aangesteld als reserve, nl. Jeroen van Emmerik .
6.Bestuurssamenstelling
De aanstellingsperiode van Carry Smits en Johan Selles loopt af. Het bestuur stelt voor de
aanstelling te verlengen met drie jaar. De leden gaan akkoord.
7. Website
Jan van der Laar presenteert de nieuwe website. Het is een geheel nieuwe website, met veel
praktische mogelijkheden, iedereen is enthousiast. De website is in de afrondende fase, en
gaat over ongeveer 1,5 week live.
8.Sendenbeker
De Sendenbeker wordt later dit jaar nog uitgereikt. Aan wie is nog een verrassing.
Het bestuur stelt voor te benoemen tot erelid: Toos Goedkoop.
Zij heeft zich al vele jaren in de verschillende takken verdienstelijk gemaakt, lesgeven,
coachen pupillen, assisteren bij clubblad en bij notuleren bestuur, en nu al vele jaren in de
clubhuiscommissie. De vergadering benoemt haar tot erelid.

9.Begroting
Johan bespreekt de begroting en stelt een contributieverhoging voor per 1 januari 2020. Er
komt een voorstel van Arthur Stricker: waarom niet afronden op hele bedragen?
Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen. De tarieven vanaf 1-1-2020 worden
vastgesteld:
Lidmaatschap KNZB :
€17,00
Superspetters per kwartaal: €49,00
Uur U per kwartaal:
€45,00
Sport per kwartaal:
€73,00
10. Rondvraag
-Mitchell Hupkens vraagt hoeveel er gebruik gemaakt wordt van automatische incasso: bij
leszwemmen is dit 100%, bij de sporttakken zijn ong. 12 personen die er geen gebruik van
maken en bij het Uur U ook een paar. Mitchell vindt dit een zeer goed resultaat.
-Mieke vraagt of het clubhuis goed zichtbaar gemaakt kan worden op de website. Voor veel
mensen die op zoek zijn naar een vereniging is het hebben van een eigen clubhuis een
belangrijk pluspunt.
- Sabine Roozen vraagt aandacht voor het volgende: leszwemmen is per augustus op zoek
naar een uurleider voor de zaterdagochtend, omdat Linda Visser gaat stoppen.
Ook zijn ze nog op zoek naar lesgevers voor de vrijdagavond en de zaterdagochtend.
Suggesties zijn zeer welkom!
-Yvette Roozen vraagt of er nieuwe vlaggen kunnen komen, Johan zegt dat dat ok is, ze
moet alleen de maten doorgeven, dan worden ze besteld.
Nog een punt: er is geen duidelijk zicht op wie wel en wie geen AVG verklaring heeft
getekend. Er met een inventarisatie komen, Carry gaat dat doorsturen per sector.
11. Sluiting
Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
21.30u.
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