Zwem- & PoloClub Montferland
Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
’s Heerenberg, 12 april 2017

Afmeldingen: Maureen, Pepijn, Esmeé en Sylvia Doeleman, Jan Kniest, Jacques Doeleman, Maria PetersWalravens, Alice Frerix, Joyce Kuster, Marije Spangenberg, Hennie en Marieke Berendsen, Harrie en Ida Giezen,
Ellian Zwemstra, Clemens en Irma Ambting (ouders van Ruth) , Wendy Arendsen (moeder van Janne),
Ferdinand Teitink, Wilma Kuster
Aanwezig op basis van register.
Hanneke Heymen, Perry van der Meer, Maik Steenkamp, Kelly Bockting, Inge Geurts, Martijn Garretsen, Esther
van Maastrigt, Wilma Lammers, Irma de Winter, Melanie Witt, Hans Dijkman, Saskia Messing, Martin Gerrits,
Peter Doeleman, Gerard Geers, Wilko Doeleman, Wilma van Velsen.
Bestuur: Angela Giezen, Leo Vos, Maarten Rougoor, Tony Marinus, Niet aanwezig: Tim Dijkman
Agenda:
1. Opening
Welkom aan de aanwezigen en bijzonder welkom aan erelid Gerard Geers
Jacques Doeleman wordt ook nog door Leo genoemd, kan wegens gezondheidsredenen er niet meer
bij zijn.
2.

Mededelingen van het bestuur en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13-04-2016
(Bijgevoegd)
Leo noemt bij de mededelingen het Concept voorstel statuten welke op de agenda staat en geeft aan
dat hier een nieuwe ALV voor zal moeten worden belegd omdat er niet voldoende leden zijn conform
de statuten om hierover te mogen stemmen.
Deze zal gehouden worden 03 mei 2017, 20:00 uur, bij LACO, later wordt aan de vergadering
medegedeeld dat dit bij Cafe de Snor is te ’s Heerenberg.
Leo geeft aan dat onze penningmeester in de persoon van Tim Dijkman zich niet aan zijn taken
gehouden heeft en dat de penningmeester a.i. dit later nog zal toelichten.
Vervolgens deelt hij mede dat Tony stopt met bestuurlijke taken, en niet herkiesbaar is, dit is ook via
een gewijzigde agenda aangekondigd.
Verder geeft Leo aan dat ZPCM met een probleem zit, er moeten nieuwe bestuursleden bij komen,
penningmeester en secretaris, maar ook is er versterking nodig in de PoloCommissie
Notulen ALV 13-04-2016, opmerkingen?
Geen opmerkingen, goedgekeurd met dank aan de samensteller

3.

Concept voorstel, statuten (Bijgevoegd), hiervoor is een stemming tijdens de vergadering benodigd.
Er moeten 47 seniorleden aanwezig zijn om de statuten te kunnen aannemen, deze zijn er bij lange na
niet, dus volgt er een nieuwe ALV waarin de dan aanwezigen met meerderheid van stemmen besluiten
kunnen nemen.
De belangrijkste wijziging in de nieuwe statuten heeft betrekking op de wijziging in boekjaar. Dit willen
we gelijk laten lopen aan het seizoen dus van 01-09 tot en met 31-08 van enig jaar.
Inhoudelijk zijn er verder weinig wijzigingen, meer up-to-date gemaakt.

Tony vult aan; Het zijn de standaard statuten van de KNZB
Verder geen vragen
Ook gevolmachtigden mogen stemmen, dit moet dan wel schriftelijk bevestigd zijn.
4.

Verslag (en benoeming ) kascommissie
Kascommissie: Martijn Giezen en Wilko Doeleman, reserve is Sanne Meijer
Contributie voorstel 5 % verhoging de komende jaren, of 5 % icm met 10% na 2017?
Wilko leest verslag voor, Bestuur krijgt nog geen décharge, de ALV is wel akkoord met het uitstel hierin
tot 03 mei 2017
Kascommissie blijft aan in deze samenstelling.
Er is niet gesproken over een eventuele aanpassing in de contributie, omdat de cijfers van het
boekjaar 2016 ook (nog) niet volledig zijn.

5.

Penningmeester, resultaten 2016 en begroting / contributie 2017-2018
Verslag toegelicht en bijgevoegd
Geen verdere vragen

6.

Bestuursverkiezing:
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Tony Marinus
b. Aftredend en niet herkiesbaar; Tim Dijkman
c. Penningmeester, Secretaris, Polocommissie en Sponsorcommissie, voor deze
functies/commissies is het bestuur dringend op zoek naar nieuwe kandidaten, u kunt zich
hiervoor schriftelijk aanmelden bij het Bestuur tot 1 week voor de vergadering. Ook
gedurende de vergadering is aanmelding mogelijk.
Leo geeft nog aan dat ook Jan Kniest er tussentijds mee is gestopt.
Nu Tony niet meer verkiesbaar is hebben we een probleem, Angela en Maarten geven beide aan deze
functies (secretaris en penningmeester) niet over te willen nemen, dus wie wil?
Er zijn vooraf geen aanmeldingen binnen gekomen en ook tijdens de vergadering staan er geen
spontane nieuwe functionarissen op.
Huidige bestuur in deze vorm blijft zitten tot de volgende ALV, de ALV gaat hiermee akkoord.
LET OP: als er op 3 mei geen nieuwe bestuursleden bij komen, betekent dit het einde van de
vereniging…..!!!!!!!!!
We lassen een kwartiertje pauze in om dit even te laten zakken……..
Leo heropent de vergadering om 20:53
Hij geeft aan dat de uitnodiging volgt voor de volgende ALV
Punt 6 de Bestuursverkiezing zal dan ook doorschuiven naar de volgende ALV
Angela vult nog aan dat de “dringendheid” door eenieder wordt doorgegeven zoveel mogelijk waar
mogelijk.

7.

Jaarverslagen commissies
Jaarverslagen zijn gepubliceerd op de website
Zwemcommissie geen opmerkingen
Activiteiten commissie geen opmerkingen
Waterpolocommissie geen opmerkingen
Sponsorcommissie is er helaas niet

8.

Beleidsplan (Update)

Angela neemt het woord, dit verslag zal worden meegezonden in de uitnodiging voor de volgende
ALV, d.d. 03-05-2017 a.s. en staat ook op de website
Zij licht de highlights toe en geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is met betrekking tot het
voortbestaan van de vereniging dat we dringend extra mensen nodig hebben.

9.

Jubilarissen
Gelukkig ook nog een lichtpuntje tijdens de vergadering, we hebben een jubilaris in ons midden en
niet zomaar 1 maar liefst 45 jaar lidmaatschap!!
-

45 jaar Hans Dijkman
De bijbehorende oorkonde en het traditionele doosje Merci wordt onder applaus uitgereikt.

10. Rondvraag
Martin Gerrits; doet de mededeling, 40 jaar official, dat hij wenst te stoppen, inmiddels 75 jaar!! Hij
dankt de vereniging dat hij dit altijd heeft mogen doen, en andersom danken wij hem voor zijn trouwe
diensten die hij altijd met plezier heeft vervuld.
Wilma van Velsen; indien nieuw bestuur, in functie is, kunnen we dan geen verplichte vrijwilligers
taken in het leven roepen, of afkopen als alternatief, kan en mag dit conform de statuten, we zullen
dit na moeten vragen bij de KNZB
11. Leo sluit de vergadering om 21:18 nadat Tony nog de bloemen in ontvangst heeft genomen en sluit af
met een drankje, en dankt de aanwezigen voor hun komst.

