
 

Zwem- & PoloClub Montferland 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 

’s Heerenberg, 03 mei 2017 

 

Afmeldingen: Jan en Esmee Kniest, Marieke v/d Heijden-Smits (moeder van Wietske), Dennis Bosch, Christine 

Ziekman, Mandy Delleman, Marije Spangenberg (Moeder van Meike Lemckert), Sandra Peters (moeder van 

Ellemieke en Feline), Maik Steenkamp, Martine Varwijk, Eveline Bockting, Jacky Snelting, Clemens Ampting 

(vader van Ruth) 

Aanwezig op basis van register: 

Ilse Bekker, Marieke Berendsen, Raymond Berentsen, Harold Blacquiere, Maaike Blacquiere, Corine Blomsma, 

Kelly Bockting, Anke ten Brink, Henri Dijkman, Peter Doeleman, Sylvia Doeleman, Sophie Frerix, Hans Dijkman, 

Martijn Garretsen, Gerard Geers, Inge Geurts, Harrie Giezen, Martijn Giezen, Jennifer Helmink, Hanneke 

Heymen, Eric Holkenborg, Diana Kaak, Wendy Kroes, Ronnie Kuiper, Renate Kuiper, Leonie Kupers, Joyce 

Kuster, Wilma Kuster, Wilma Lammerts, Rene Loskamp, Perry van der Meer, Sanne Meijer, Saskia Messing, 

Wendy Evers, Ferdinand Teitink, Irma de Winter, Melanie de Witt, Ellian Zwemstra, Lies ten Brink, Helma 

Giesen, Martin Gerrits, Alice Frerix 

 

Bestuur: Angela Giezen, Leo Vos, Maarten Rougoor, Tony Marinus, Niet aanwezig: Tim Dijkman 

Agenda: 
1. Opening 

De vergadering wordt iets later dan gepland ge-opend,er is een grote opkomst, dit betreft een extra 
belegde vergadering wegens niet voltallig krijgen van het Bestuur op de vorige ALV. 
Punt 3 en 4 van de agenda  komen te vervallen, er wordt nog steeds aan gewerkt de financiën op orde 
te krijgen, wel verwachting dat dit op korte termijn op orde gaat komen. 
 

2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering  d.d. 12-04-2017 
Bestuur is in overleg geweest met een aantal nieuwe vrijwilligers, waarin taken en 

verantwoordelijkheden zijn toegelicht. 

De notulen van de vorige ALV d.d. 12-04 zijn bij deze goedgekeurd. 

 

3. Verslag kascommissie, vervalt 
 

4. Penningmeester, resultaten 2016 en begroting / contributie , vervalt 

 

5. Bestuursverkiezing: 

a. Aftredend en niet herkiesbaar; Tim Dijkman 

b. Aftredend en niet herkiesbaar: Tony Marinus 

c. Aftredend en niet herkiesbaar; Maarten Rougoor 

d. Benoeming drie of meer nieuwe bestuursleden  

(t.b.v. invulling secretaris, penningmeester, waterpolo en algemeen bestuurslid) 

 

Leo geeft aan, dat er minimaal 3 nieuwe bestuursleden nodig zijn, waaronder een secretaris en 

penningmeester. Verdere vacatures zijn de functies voor Waterpolocommissie, Activiteitencommissie 

en Sponsorcommissie, en algemene bestuursleden zijn sowieso welkom! 

De volgende leden stellen zich kandidaat: 



Ferdinand Teitink, voor de functie Penningmeester 

Melanie de Witt, voor de functie Secretaris 

Rene Loskamp, wil zich graag gaan bemoeien met de Waterpolo commissie!! 

Gelukkig voldoen we hiermee aan de minimale eisen van de statuten, en de vereniging zal blijven 

bestaan, de nieuwe bestuursleden worden onder luid applaus unaniem aangenomen en geïnstalleerd. 

 

 

6. Bespreken en vaststellen wijziging statuten 

Statuten zijn al aan de orde geweest, tijdens de vorige ALV, toen waren er niet voldoende aantal leden 

aanwezig, nu volstaat het met een stemronde van de nu aanwezige leden waarbij meer dan 2/3 akkoord 

moet zijn. Er zijn geen tegenstemmen, dus ook dit traject kan in gang gezet gaan worden. 

Eerst goedkeuring van de KNZB en daarna finale ondertekening bij de notaris. 

Zoals aangegeven belangrijkste wijziging is de aanpassing van het boekjaar, naar een seizoens jaar in 

plaats van een kalenderjaar. 

We gaan dan vanaf 01 januari 2018 met een gebroken boekjaar werken tot en met 31 augustus 2018 en 

daarna vanaf 01 september 2018 met een eerste volledige nieuwe seizoensjaar. 

 

 

Er moet dit jaar nog een ALV uitgeschreven worden voor 01 juli voor de vaststelling van de contributie 

en begroting 2017-2018, hiervoor dient ook de kascontrole opnieuw plaats te vinden. 

 

 

7. Rondvraag 
Geen vragen! 
 

8. Sluiting 
Na een goed half uur vergaderen sluit Leo de vergadering, en dankt iedereen nogmaals voor de 
aanwezigheid. 
 


