Bijlage A

Notulen
Algemene Ledenvergadering 2015
Datum:
Locatie:

Donderdag 21 mei 2015
Verenigingsruimte (zwembad De Kulk) Vlaardingen

1 Opening:
De voorzitter Jeroen van Niel opent om 19:45 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Peter Jansen kan
helaas niet aanwezig zijn i.v.m. zijn werk.
2 Mededeling(en):
Graag zien we dat de mobiele telefoons uit zijn of op stil staan.
3 Gastspreker Ger van der Bend:
Ger is helaas verhinderd.
4 Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV:
We hebben 2 stukken, die van de kascommissie en de brief van Stephan van Dorp.
Op de vraag of er opmerkingen zijn over de brief vraagt Ruud uitleg, omdat hij de brief niet begrijpt. Hij wil meer dingen
meer structureren, meer leden aantrekken. Bij evenementen komen er altijd mensen tekort. Elly merkt op dat Stephan
het te professioneel wil hebben. Jeroen legt nog uit dat iedereen zich kan aanmelden bij Stephan voor vrijwilliger.
5 Notulen BALV 2014:
Pagina 1 Ruud merkt op: onderwerp 2, Stefan van Doorn wordt aangegeven maar die is er nooit.
En hoe is het met de btw, die wordt definitief niet vergoed.
Elly punt 2 we zijn bezig een beloningsstructuur te doen, is nog niet definitief.
Jeroen legt uit dat dit een onderwerp is op de bestuursvergadering.
Huug vraagt zich af of het financieel haalbaar is.
Pagina 2 Harro moet vervangen worden door Remco.
Elly: het bestuur zorgt voor het verslag v.w.b. de ALV, dit is niet gebeurd dus dit komt nog op de site.
Verslagen commissie, Elly wil deze graag eerder op de site hebben.
Pagina 3 geen commentaar.
6 Verslagen Commissies:
Er zijn er 2 verslagen rondgedeeld, zijn hier vragen over?
Ruud feliciteert de OWH. Er waren 2 trainers, Kim en Chiel en wilde graag ondersteuning. Hij legt verder uit hoe de
trainingen gegaan zijn. Er is een nieuw talent, Chantal. Die is uitgenodigd voor trainingen bij het Nederlandse team,
misschien mag ze mee naar de WK OWH in Spanje. Naast Chantal is er Natasja, zij gaat ook mee naar het Nederlandse
team.
7 Financieel jaarverslag 2014, begroting 2015 (via powerpoint):
Jeroen van Niel geeft een presentatie hiervan. Er wordt goed uitgelegd waar de verschillen uit bestaan. Harold vraagt of
de kerstpakketten niet bij relatiegeschenken horen, Jeroen vindt van niet. Hugo vraagt wat er met de toezegging van het
Schiedam Vlaardingen Fonds gebeurt, Jeroen legt uit dat deze is vervallen. Ruud vraagt of er winst is gemaakt omdat de
spaarrek is toegenomen. Ja klopt, er is € 11.000 winst gemaakt. Ruud vraagt of de cijfers niet eerder op de site kunnen
komen, het wordt nu moeilijk om decharge te verlenen. Jeroen legt uit dat je alles aan Jeroen kan vragen en dat de
Kascontrole hiervoor is. Er wordt geopperd dat bij de volgende uitnodiging alles opgevraagd kan worden bij Jeroen als
reminder.
Begroting: Jeroen hoeft er niet veel bij te betalen. Frits Jan heeft een vraag over de subsidie van 2015, Jeroen legt uit
dat deze al uitgekeerd is. Voor 2016 is de subsidie nog onzeker. Ruud heeft een vraag over de inkomsten, deze is
hetzelfde als vorig jaar. Je zou omdat je nu winst hebt gemaakt minder contributie hoeft te vragen. De verhoging is
doorgevoerd omdat de gemeente ons verplichtte de verhoging te doen. Nu hebben we een reserve zodat we in 2015 en
2016 geen verhoging hoeven te vragen. Bij gelijkblijvende badhuur zou dit zo zijn, maar er komt ook meer badhuur.
Harold vraagt hoelang je het volhoudt zonder subsidie. Frits Jan legt uit dat als je in 2018 niet meer leden erbij krijgt je
gaat interen op de reserves.
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11 Pauze:
Pauze
8 Verslag Kascontrole, goedkeuring kascontrole 2014:
Arno en Natasja hebben de controle gedaan. De verslagen zijn doorgenomen en hebben gezien dat Jeroen alles naar
eer en geweten heeft gedaan. Ze hebben kas bank en giro nagekeken en zij adviseren om de penningmeester decharge
te verlenen. Alles was niet koek en ei, ze hebben een aantal bevindingen. Ze hebben gekeken naar alle achterstallige
betalingen, er zijn zeer weinig leden met achterstallige betalingen, dus er wordt keurig betaald en bijgehouden. Vorig jaar
is er besloten dat alle rekeningen boven de € 200 afgetekend moeten worden. Er is niet 1 rekening gevonden die is
afgetekend dus dit moet verbeterd worden voor dit jaar. De begroting is uitgevraagd en de opstelling is veranderd en dit
is uitgelegd. Er is een check gedaan op betalingen, er is geen dubbeling gevonden. De kas is 2x uitgezocht, de beginkas
was gelijk aan de eindkas. Alle zakjes zijn verzameld en niet geboekt. Dit was vergeten. Er is een correctie geweest
hierop. Ze missen ook een reçu bij in- of uitgaven, advies is om dit te gaan doen. Er was ruim € 600 in kas, soms is dit
nodig voor een borg. Gevaagd is om dit te storten en als het nodig is weer op te nemen. Er is nog een kas in Maassluis,
die is vorig jaar niet onderzocht, voor dit jaar is dit wel gedaan. Remco accepteert geen activiteiten meer per kas. Alles is
dan zichtbaar via de bankafschriften.
Jeroen is verantwoordelijk voor Vlaardingen en Maassluis maar er wordt geadviseerd om Remco ook decharge te
verlenen als penningmeester van Maassluis. Natasja heeft de controle nu 3 jaar gedaan. Arno en Natasja vinden dat er
voor dit jaar minimaal 1 nieuw persoon bij komt, zijn het er 2 dan leggen zij hun functie neer. Het verslag is goed
gekeurd.
9 Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester:
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.
10 Benoeming kascontrole commissie:
Deborha de Jong stelt zich beschikbaar.
11 Dr. Fransen Trofee:
Jeroen vraagt of iedereen weet wat dit inhoudt, dat weet iedereen.
Voor dit jaar zijn het 2 personen, zij werken altijd hard op de achtergrond, het zijn Stephan van Dorp en Gabrielle Voogd.
Jeroen reikt deze aan hun uit.
13 Bestuursverkiezing:
Marko legt uit waarom dit niet op de site stond.
Arno heeft een opmerking dat je niet gekozen kan worden als er een achterstand is.
Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuur:
Bestuurslid 1
Bestuurslid 2
Bestuurslid 3
Bestuurslid 4
Bestuurslid 5
Bestuurslid 6

Peter Jansen
Jolanda de Boom
Jeroen van Niel

Aftredend
Niet aftredend
Aftredend

Herkozen

Elvera Donkersloot
Frits Jan Edelijn
John de Krieger

Aftredend
Niet aftredend
Aftredend

Herkozen

Lou wiggeman

Aftredend

Herkozen

Herkozen

Herkozen

We gaan proberen dit collectief oplossen en alle leden zijn gekozen.
14 Statuten:
Er is al over gesproken, ze worden uitgedeeld en Lou gaat dit toelichten. Jeroen legt uit hoe we de statuten goedgekeurd
gaan krijgen, dit moet met een BALV, deze wordt gehouden op een dinsdag, 6 weken na deze uitreiking. De vragen
kunnen gesteld worden aan Lou per mail. Arno zegt dat er 2 personen zijn aangewezen en ziet die niet terug. Dit staat in
het verslag. Ruud zegt dat je de leden moet mailen dat de statuten op de site komen. FJ vraagt om de stukken mee te
sturen, helaas kan via de mail geen bijlage mee gestuurd worden. Natasja vraagt hoe het zit met het goedkeuren
hiervan, Marko legt uit hoe het werkt. FJ zegt dat de mensen die hieraan gewerkt hebben om een uitleg te geven hoe ze
hieraan gekomen zijn, Ruud legt uit dat je de oude statuten pakt en je haalt statuten van Internet in een nieuwe versie.
Dit leg je naast elkaar. FJ vraagt aan Jeroen wie er met het bestuur naar heeft gekeken. Lou en Marko hebben dit
nagekeken en verbeterd. Dit is weer voorgelegd aan het bestuur.
15 Huisvesting:
Frits Jan: huisvesting gaat stroef, het gaat met namen om de brandweerkazerne. Dit was eerst bestemd voor zzp-ers, dit
is afgeketst omdat er te veel huur werd gevraagd. Nu wordt er gekeken wat er mee moet gebeuren. Ook is er in het Hof
ruimte voor de VRB, dit wordt bekeken en dan nog een pand bij de haven maar die is afgehaakt omdat die gesloopt gaat
worden. Het gaat dus erg moeizaam.
Hugo vraagt om in de omgeving van Vlaardingen een stuk van een boerderij te krijgen, Frits Jan gaat hiermee aan de
slag. Ruud en Stephan zijn langs de havens gereden om te kijken of er een pand leeg staat, het zijn er heel veel. Frits
Jan gaat hiermee aan de slag.
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16 Badindeling:
Jeroen vertelt over de bijeenkomst die er geweest is v.w.b. de badindeling. Er zijn veel onderhandelingen geweest en er
is een concept. We gaan naar de woensdagavond van 18.30 tot 21.00 uur in het wedstrijdbad. Dit kunnen we zelf
indelen, hier moeten we vanavond over gaan stemmen.
Kevin vraagt waarom het wedstrijdbad een kwartier later pas vrij komt, dit is gekomen door de onderhandelingen met
ZVVS. Natasja vraagt hoe de indeling wordt gemaakt en wanneer dit bekend wordt gemaakt. Het bestuur wil dit heel snel
weten.
Stephan vraagt of de dinsdag zijn uur behoudt voor de KNBRD, wij gaan hiervoor puzzelen.
Hans vraagt of alles naar de woensdag gaat, Jeroen legt uit dat dit zo is.
Elly vraagt met wie we om de tafel gaan zitten, zij vindt dat dit met de hoofdtrainers moet. Dat is ook zo en zal zo wel
gebeuren. Zij zegt dat ze mail hierover heeft gestuurd en antwoord heeft gekregen van Peter Jansen.
Elly is het er niet mee eens dat de OWH niet op de woensdag komen, maar die zijn er wel.
Ruud heeft een half verhaal gehad een tijd geleden, waarom doen wij dit? En moeten we vanuit de vrijdag ook naar de
woensdag?
FJ legt uit dat van der Bend zijn bad rendabel moet maken vandaar deze wijziging, de Kulk zet ‘s avonds geen personeel
meer in.
De vrijdag blijft gewoon in Maassluis.
Elvera legt uit wie wat moet schoonmaken, Elly zegt niet schoon te maken.
Stephan vraagt of er geen combi kan worden gemaakt met de nieuwe commissie die leden gaat opleiden.
Er wordt gevraagd of we uren inleveren, maar we gaan meer uren krijgen.
Arthur vraagt waarom er voor de woensdag is gekozen, Elvera legt uit dat dit voor de jeugdleden is gedaan, de kinderen
zijn op woensdagmiddag vrij. Gabriel vraagt hoeveel er dan opzeggen, Elvera zegt de helft. Lou legt ook uit dat de
kinderen nu zien hoe je verder kan gaan met zwemmen en daardoor eerder kiezen voor doorstroming.
Stemming voor deze switch om naar de woensdag te gaan:
Voor: 12
Tegen: 6
Neutraal: 2
17 Rondvraag met betrekking tot de ALV:
Gabriel noemt het Loggerfestival, hij wil groots uitpakken en ze staan nu met zijn 4-ren, dit is te weinig, dus meld je aan
om te helpen.
Astrid vraagt of er op de dinsdag trainers bij kunnen komen omdat zij niet altijd langs de bakrand kan staan, nu staat zij
alleen en dat kan niet. Ze hoopt dat er trainers van de woensdag misschien naar de dinsdag kunnen om te komen
helpen. Jolanda en Astrid gaan een mail opstellen voor de leden om te vragen om mee te helpen met trainen.
Ruud heeft een suggestie: oude leden die niet meer lid zijn eens te benaderen.
Frits Jan wil graag een kleine commissie voor opleidingen oprichten, hij vraagt of er iets tegen is om hier eens rond te
gaan vragen. Ruud vindt het een goed idee maar wel snel. Goed voorstel.
Hugo gaat morgen het stadhuis benaderen voor vrijwilligers.
18 Sluiting:
Jeroen van Niel bedankt iedereen en sluit deze vergadering.
Voorzitter vergadering:

Notulist vergadering:

Jeroen van Niel
Penningmeester

Jolanda de Boom
Secretaris
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