Notulen
Algemene Ledenvergadering
ZV De Vennen
vrijdag 21 april 2017
Aanvang
: 20.00
Locatie
: Aerobicruimte Zwembad De Vennen
Aanwezig:
Johan Spronk, Jeroen Ballemans, Wim Breedveld, Roel Hinz, Henriette Mulder, Judy
Goossens, Naomi van Bragt, Ilse Mulder, Claudia van Parijs, Demi Waijers, Franz Wolf, Fleur
Wolf, Steven Hofstee, Tom Wolf, Arjan Hamelink, Mark Lodewijks, Corne Horsten, Peter de
Vet, Ilona Kuijten, Paul van Oers, Kevin Koreman, Merel v/d Heijkant, Koen Haast, Minet
Peeters, Geert Huijben, Miranda Beerens, Lars van Oosterbosch.
1. Opening en welkom
Voorstelrondje:
Ine Spijkers, afgevaardigde zwemcommissie
Erna Bouman, notulen bestuursvergaderingen/ALV
Jeroen Ballemans, PR commissie
Manon van Leijsen, activiteiten commissie
Roel Hinz, waterpolocommissie
Adri Kouwenberg, aftredend penningmeester
Bert Evers, voorzitter
2. Mededelingen
- dames 2 waterpolokampioen van derde klasse district seizoen 2016/2017, zijn gehuldigd tijdens
eindfeest na laatste waterpolowedstrijd.
- wedstrijdzwemploeg is 11e geworden in de competitie district 1e klas
- dames 1 heeft klassebehoud in bond klasse 1 en is sportploeg van het jaar Dongen seizoen
2015/2016 geworden.
- aanstelling combinatiefunctionaris in samenwerking methet Beweegburo. Dit vanuit gemeente
Dongen. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest en vanaf 1 december is het gestart, gericht op
goede organisatie scholentoernooi en bij waterpolo en zwemmen voor de jeugdtrainers een goede
opleiding. Tot einde van seizoen 2016/2017 (eind mei) blijft de combinatiefunctionaris bijdrage
leveren aan trainingen. Opmerking: HenrietteMulder heeft hem (nog) niet gezien tijdens
donderdagavondtraining.
- op 13 mei a.s. pubquiz in het restaurant. Er kunnen nog 12 teams (max 5 pers) inschrijven.
Inschrijfbijdrage 30 euro per team, daarvoor een muntje pp en een leuke gezellige avond.
- op zaterdag 24 juni a.s. Dongense zwemkampioenschappen, bij deze een oproep ook voor de
waterpoloers om zich op te geven.
3. Ingekomen stukken
- afmeldingen
Marion de Kort, Dennis Menssen, Rachel de Vet, Fam. Zijlmans, Renee Nieuwenhuizen,
Quin Oostrom, Richard van Gent, Harm Dankers, Piet Oomens, Els Koot, Ward van Strien,
Amber van Hazenberg, Laura Evers, Carina Spronk, Rik in ‘t Groen, Judith van Heteren, Raoul van
Ginneken, Sander v/d Heijkant en Mieke v/d Heijkant.

4. Notulen van Bijzondere Algemene ledenvergadering 17 juni 2016.
Geen op of aanmerkingen waardoor notulen worden vastgesteld.
5. Jaarverslagen zie website www.zvdevennen.nl
- Waterpolocommissie geeft samenvatting vanuit het jaarverslag (zie website). Dank voor de
mensen die de toernooien mogelijk maken, dank voor de heren die afgelopen seizoen de trainingen
en coachmomenten verzorgd hebben.
- Zwemcommissie, 3 nieuwe leden, geeft samenvatting vanuit het jaarverslag. Ook vanuit
zwemcommissie de vraag aan de waterpoloersm.b.t. deelname aan Dongense kampioenschappen.
Oproep: dringend op zoek naar ondersteuning voor Henriette Mulder bij de training op
donderdagavond. Wordt op Facebook gezet door Minet Peeters.
-PR commissie, er is geen jaarverslag. Deze commissie bestaat uit Jeroen Ballemans en Harm
Dankers.
Vriendenloterij is succesvol geweest; op site van de Vennen kun je ook via sponsorclicks de club
ondersteunen; veel activiteiten vanuit waterpolo waardoor er veel sponsoren bij zijn gekomen.
Sponsorcontract met Plugro is beëindigd. Nieuwe kledingsponsor is Intersport uit Oosterhout.
Vraag van Franz Wolf: Vrienden van de Vennen, waar hoort dat thuis? Jeroen Ballemans komt daarop
terug. De Vrienden van de Vennen op het publicatiebord zullen worden aangeschreven met het
verzoek of zij voor het jaar 2017 hun “vriendschap” willen continueren in de vorm van een bijdrage
ad EUR 25,-- p.p.
Oproep: mensen nodig voor ondersteuning aan de mediakant. De voorzitter vult aan en doet een
dringende oproep om meer aandacht te schenken aan onze sponsoren in de media, dit staat ook in
het contract wat we hebben met de sponsoren. Minet Peeters: sponsoren kunnen ook via Facebook
genoemd worden, dit geldt ook voor activiteiten.
Tenslotte doet Jeroen Ballemans een dringende oproep voor aanmelding van extra ledenvoor de
PR-commissie.
- AC Commissie: geeft korte samenvatting. Nogmaals aandacht voor de pubquiz op 13 mei.
Henriette: graag uitnodigingen van activiteiten ook doorsturen naar de trainers, zodat zij vragen
kunnen beantwoorden. Dit zal AC voortaan doen.
Voorzitter: vraag aan Steven Hofstee: hoe staat het met organisatie voor een triatlon? Is in 2017 niet
van de grond gekomen. Geen medewerking van de Wielervereniging “ de Kleppers”
6. Financieel jaarverslag
Penningmeester geeft toelichting op cijfers: 2016 jaar van de grote omwenteling, negatieve eigen
vermogen verminderd met EUR 11.500,-- . Van de gemeente is eenmalig een bedrag van EUR
10.000,-- ontvangen. Er zijn uren badwater ingeleverd en de inkomsten uit sponsoring zijn
substantieel verhoogd. De opbrengsten uit de verkoop van barmunten is een aanmerkelijke bijdrage.
De gevolgen van de belaktie i.s.m. de Vriendenloterij werpt ook zijn vruchten af. OngeveerEUR 250,-per maand.
Rekeningen worden door leden nog steeds niet allemaaltijdig betaald.De penningmeester benadrukt
dat dit ook een verantwoordelijkheid van de leden is. De breuk met Plugro kende ook een
onaangename verrassing.Er bleken nog facturen te zijn van geleverde kleding uit de kledinglijn, die in
eerste instantie naar het verkeerde adres verstuurd waren. Gelukkig is het grootste gedeelte daarvan
nog wel doorbelast aan de leden kunnen worden. Positief laatste bericht: in september wordt de
kledinglijn verlengd, omdat in tegenstelling tot wat vorig jaar juni in de ALV is besloten, de cijfers
geen aanleiding hebben gegeven om de dotatie 2017 aan de winst toe te voegen.
Dit is laatste bijdrage van de huidige penningmeester. Er staat gelukkig iemand klaar om deze taak
over te nemen.

Penningmeester bedankt iedereen voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en wenst de
vereniging zowel financieel als sportief veel mooie jaren toe.
Vraag: Steven,Hofstee: wat is de reden van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage met EUR
3000 ,--euroin 2017? De voorzitter legt uit dat conform de Sportnota van de gemeente de vereniging
verplicht is om 34 % van de commerciele huurprijs van het zwembad voor hun rekening te nemen.
(+/- 41000 euro gebaseerd op 700 uur huur per jaar)). Wij krijgen facturen van het zwembad die nog
gebaseerd zijn op een in de loop der jaren geindexeerdefixedprice, van zo’n EUR 70.000,-- per jaar.
We hoeven maar die EUR 41.000,-- te betalen. Wat overblijft is dus die 29.000 euro subsidie.
Vraag Franz Wolf: verhouding bijdragen competitiekosten en bondsbijdrage waterpolo/zwemmen.
Antwoord: wordt nog aangepast in overleg met ZC. Doordat we in andere zwembaden zijn gaan
zwemmen komen er meer kosten. Met het doorbelasten naar leden is daar nog onvoldoende
rekening mee gehouden.Dat komt volgend boekjaar. Johan Spronk merkt op: het bedrag moet
gesplitst worden in competitiebijdragen en bijdragen voor kampioenschappen en overige
wedstrijden. Dit gaan de penningmeester en Johan nog bespreken.
Vraag Peter de Vet: waarom niet meer wedstrijdzwemmen in ons eigen bad? Daardoor meer
inkomsten en minder kosten.Antwoord van Johan Spronk: op zondag kunnen we pas laat in
zwembad, de temperatuur van het badwater is te hoog (ondanks dispensatie) en de ruimte rondom
het bad is te klein. (combi ook nog met veel bezoek boventemperatuur nog hoger). Dit blijft
onderwerp van gesprek met de directie van het zwembad.
Opmerking Wim Breedveld: terugkomend op de woorden van de penningmeester inzake de
financiële omwenteling wil hij het bestuur complimenteren met het financiële resultaat.
Opmerking voorzitter: de kledinglijn, per 1 september wordt deze vernieuwd, er zijn ooit stemmen
opgegaan om shirts alleen te vervangen. Hoe staat ALV tegenover dat idee? Besloten wordt om
bestaande leden te laten kiezen of ze ook een short willen. Dit gaat dmveen enquete geregeld
worden door Pr commissie.
7. Verslag kascontrolecommissie
Op 8 april hebben Corne Horsten,Judith van Heteren en Johan Spronk de 1econtrole gedaan.
Vragenlijst opgesteld naar aanleiding van de eerste controle en verstuurd naar penningmeester, er
moet nog een 2e kascontrole plaatsvinden die nog gepland moet worden. Er kan hierdoor nu nog
geen verslag gedaan wordenen decharge worden verleend. Er wordt spoedig een afspraak gepland.
Verslag van kascommissie wordt via zc en wpc verspreid zodra het is.
Noot juni 2017:
In de Algemene Ledenvergadering van 21 april jl. kon de kascontrolecommissie om diverse redenen
geen voorstel doen aan de vergadering om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid over 2016.
Inmiddels heeft er een 2e kascontrole plaatsgevonden en kunnen wij u meedelen dat naar aanleiding
daarvan de kascommissie haar eindverslag heeft uitgebracht,
waarin het voorstel aan de leden wordt gedaan om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid in 2016.

8. Benoeming kascontrolecommissie
- Judith van Heteren, Johan Spronk en Corne Horsten zijn de huidige commissie leden.
Johan en Cornezijn aftredend maar herkiesbaar, er zijn geen bezwaren dat deze heren herkozen
worden.

- Judith is gestopt met waterpolo, hierdoor is er meteen dringend behoefte aan een nieuw lid, vraag
wordt gesteld en Steven Hofstee stelt zich kandidaat. Is bij deze akkoord.
9. Pauze (wordt overgeslagen)
10. Begroting 2017
Vraag van Wim Breedveld: het lijkt erop dat door de eenmalige gemeentelijke bijdrage in 2016 een
heel positief resultaat is behaald. Heeft twijfel over de haalbaarheid van de begrote winst in 2017. De
voorzitter geeft aan op welke posten de winst van 2017 is begroot en geeft daarmee voor de heer
Breedveld voldoende verklaring .
Vraag Corne: begroting steeds meer afhankelijk van sponsoren en extra activiteiten. Zijn dat
eenmalige activiteiten? Voorzitter geeft aan dat door het herhalen van de belactie Vriendenloterij,
het opnieuw organiseren van de Pubquiz, het blijven organiseren van Pinkster- Paas- en
scholentoernooi al blijkt dat dit geen eenmalige zaken zijn. Daarnaast wordt door de voorzitter
expliciet een compliment gegeven aan de zwemcommissie voor de organisatie en het succes van het
sponsorzwemmen. Een activiteit die zeker weer herhaald zal worden dit jaar.
Fleur Wolf vraagt in dit verband om hierbij ook de waterpolo-afdeling te gaan betrekken.
De voorzitter doet het verzoek aan de AC en PR-commissie om de belactie Vriendenloterij te
organiseren, rondom de Dongense zwemkampioenschappen.
11. Jubilea en bijzondere prestaties
Gehuldigd12,5 jaar lidmaatschap:Fleur Wolf, Naomi van Bragt, Tom Wolf, Rachel de Vet (afwezig),
Dennis Menssen (afwezig), Alex in t Groen (afwezig)
25 jaar: Ilona Kuijten, Richard van Gent (afwezig)
12. Af- en aantreden bestuursleden
Aftredend:

B. Evers, voorzitter, aftredend, herkiesbaar voor 1 jaar. Benoeming akkoord.
A. Kouwenberg, penningmeester, aftredend, niet-herkiesbaar. Mark Lodewijks is
kandidaat en wordt meteen voorgedragen voor 2 jaar. Benoeming akkoord.
Vacature voor secretariaat staat nog steeds open. Erna Bouman is nu de notuliste.

13. Rondvraag
Peter de Vet: kunnen we op onze site de data voor de wedstrijden vermelden van zowel waterpolo
als wedstrijdzwemmen? Idee is bij deze opgepakt door de zwemcommissie. Voornemen van ZC is om
meer gebruik te maken van de website en Facebook in het komende seizoen.
Claudia van Parijs:
- idee voor ac, zc een nachtzwemmarathon? Antwoord van ZC: Hebben we willen doen maar is
overvolle wedstrijdkalender,
- kunnen in zomerperiode badwater huren bij Ganzewiel buiten de openingstijden er moet dan wel
een begeleider zijn. (40 euro per uur)
Afgesproken wordt dat eerst een regeling met zwembad de Vennen zal moeten worden besproken.
Iedereen is vrij om te gaan of staan, waar hij of zij wil.

14. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering en dankt een ieder
voor diens inbreng.

