
 

Zwem- & PoloClub Montferland 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 

’s Heerenberg, 2 November 2018 

 

Afmeldingen: Bernadet Derksen (moeder van Rens Derksen), Gerard Geers, Greet Lukassen, 

Angela Giezen, Hèlen Doeleman, henri dijkman, Femke Dijkman, Harrie Giezen, Kelly Bockting, 

Maik Steenkamp, Nathalie Bos (ouder van Debora Hoppenbrouwers), Eric Holkenborg, Harrie 

Giezen sr, Pieter den Heijer (vader van Kiki), Ronald Kraan, Irma de Winter, Tom Korts, Alice 

Frerix, Gerda Damen, Ineke Smit – Damen, Truus Nijland – Damen, Nikki Leusden (moeder van 

Ryan), Ilse Bekker, Lucienne Minnebo, Ronnie en Renate Kuiper, Peter en Sylvia Doeleman, Joyce 

Kuster, Mirjam Raayman (moeder van Lot), Noa Esman, Diana Heuvel, Mandy Delleman 

 

Aanwezig op basis van register: 

Niels Klomp (ouder van Jesse), Hanneke Heymen, Kaylee Keuben, Saskia Messing, Hans Dijkman, 

Ellian Zwemstra, Martin Gerrits, Martijn Garretsen, Inge Geurts, Dirk Sloot, Sandra Helmink 

(ouder van Jennifer), Wilma Lammers, Wilko Doeleman. 

 

Bestuur: Leo Vos, Melanie Witt, Ferdinand Teitink, Esther van Maastrigt.  René Loskamp heeft 

zich afgemeld. 

Agenda: 

 

1. Opening 

Leo heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Sinds de verandering van het 

boekjaar verandert ook het tijdstip van de ledenvergadering. Die zal voortaan in november 

gehouden worden. Rene heeft zich af moeten melden voor vandaag. Er zijn 13 leden aanwezig. Dit 

is zeer weinig. Het bestuur vindt dit erg jammer. Misschien heeft iemand een idee om de ALV 

aantrekkelijker te maken? Het ledenaantal is afgelopen jaar teruggelopen naar +/- 120 sportende 

leden. Nieuwe leden zijn welkom. We vragen onze leden om te helpen met mond tot mondreclame 

bij familie en kennissen. Als idee wordt aangegeven om aan de scholen te flyeren. Een ander idee 

is om een stukje te schrijven in het Montferland Nieuws. De grote Clubactie loopt ook nog tot 

midden november. De loten zijn ook online te koop. 

 

2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering  d.d. 11-

04-2018 

De statuten zijn vastgelegd bij de notaris en zijn nu officieel. Er zijn geen verdere opmerkingen 

en de notulen zijn goedgekeurd. 

 

3. Verslag en benoeming kascommissie 

In de communicatie is er iets niet helemaal goed gegaan en Martin en Wilko (i.p.v. Hanneke) 

hebben de kascontrole gedaan. De toegestuurde gegevens waren duidelijk en vragen zijn direct 



beantwoord. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester wordt aldus 

gedechargeerd door de kascommissie namens de leden. 

4. Penningmeester, resultaten jan-aug 2018 en begroting / contributie  

Het ledenaantal is teruggelopen naar 135. De meeste afmeldingen zijn vanwege verhuizing of 

studeren. De nieuwe zijn, op 2 na, allemaal uit de gemeente Montferland. Dit is belangrijk voor de 

subsidieaanvraag. De balans voor het boekjaar 2018 jan-aug valt positief uit. Daarmee vullen we 

het tekort aan van boekjaar 2017. Het bestuur heeft besloten om de contributie voor seizoen 

2019/2020 niet te verhogen. De uitgebreide presentatie van Ferdinand komt op de website te 

staan. 

5. Jaarverslagen / beleidsplan 

De verslagen/beleidsplannen zijn per mail door de secretaris aan de leden gestuurd ter inzage. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen hierover en de stukken worden goedgekeurd. 

 

6. Gezocht: Zwemcommissielid.  

Aangezien Melanie’s functie als zwemcommissielid tijdelijk was, zijn we op zoek naar een 

vervanger. De zwemcommissie regelt alle zaken voor de zwemmers binnen onze vereniging. wil je 

graag praktisch bezig zijn voor de club? Neem contact op met Esther, Wilma of Hanneke. Er 

heeft zich nog niemand aangemeld dus dit blijft actueel. 

 

7. Gezocht: bestuurslid namens de sponsorcommissie.  

Momenteel is er geen sponsorcommissie en het bestuur kan hierin dringend ondersteuning 

gebruiken. Weet jij voor de waterpoloërs een nieuw shirt- of doelsponsor te vinden en vind je 

het leuk om te proberen bedrijven uit de regio aan de club te binden? Meld je dan aan bij het 

bestuur. Er heeft zich nog niemand aangemeld dus dit blijft actueel. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

9. Sluiting 

  Leo bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 20.47 uur. 
 


