Notulen Algemene Ledenvergadering
ZV De Vennen
Vrijdag 20 april 2018
Aanvang
: 20.00
Locatie
: Aerobicruimte Zwembad De Vennen
Aanwezig: Paul van Oers, Johan Spronk, Manon van Leysen, Ine Spijkers, Henriette Mulder, Anita in ‘t
Groen, Marcel Mallee, Laura Evers, Fleur Wolf, Arjan Hamelink, Annemieke Verboom, Franz Wolf,
Nicky van Lier, Klaartje v/d Laken, Antoinette Ijpelaar, Anja de Smit, Ramon Vrede Irma de Koninck,
Murielle van Vessem, Judy Goossens, Koen Haast, Mart Graauwmans, Rowin in ‘t Groen, Demi
Waijers, Roen Hinz, Jeroen Ballemans, Steven Hofstee, Carina Spronk, Merel v/d Heijkant, Ilse
Mulder, Raoul van Ginneken, Bert Evers (voorzitter), Erna Bouman (notulist)
Afmelding: Peter de Vet, Harm Dankers, Rudy Kimenai, Wim Breedveld, Corne Horsten, Marc van
Geijn, Timo en Pedro Koreman, Ilse Laurijssen.
1. Opening en welkom
Welkom door de voorzitter.
Een ieder dank voor zijn aanwezigheid. Speciaal welkom aan Jan Posthumus, directeur van het
Beweegburo, waarvan de combinatiefunctionarissen bij jeugdtrainingen zijn geweest. Er is afgelopen
dinsdag een analyse gemaakt en geëvalueerd met trainers. Nu is de voorzitter met Jan in gesprek
over een mogelijk vervolg. Is uitsluitend aanwezig als toehoorder bij de ALV.
2. Mededelingen
- Op nadrukkelijk verzoek van Mark, de penningmeester, samenvoeging van een drietal agenda
punten, punt 6 (financiële jaarverslag), punt 7 (vaststelling contributie) en punt 11 (begroting).
- Waterpoloafdeling: morgen kan heren 1 kampioen worden.
- Zwemafdeling: a.s. zondag nog een competitiewedstrijd.
- PR commissie is helemaal uit elkaar gevallen en dat is zeer jammer. Vorige commissieleden zijn er
mee gestopt. Heuglijk feit is dat er een paar mensen zijn opgestaan in de vereniging om deze
commissie nieuw leven in te blazen.
- Eindfeest waterpolo is op 21 april a.s.
- Sinds een paar maanden hebben we de beschikking over pinautomaat voor het betalen van de
muntjes. Voorzitter is blij dat dit een succes aan het worden is.
- Invoering AVG per 25 mei a.s. Dit houdt in dat we als vereniging gedwongen worden daaraan te
voldoen. Vanuit KNZB zijn er handvatten voor aangeleverd die we gaan implementeren.
3. Ingekomen stukken
Naast afmeldingen zijn er verder geen ingekomen stukken.
4. Notulen van Algemene ledenvergadering 21 april 2017
m.b.t. pagina 2, agendapunt 5 (AC Commissie) geeft Manon aan dat de uitnodiging voor de
activiteiten nog niet door de AC zijn doorgestuurd naar de trainers. AC is voornemens dit vanaf nu te
doen.
m.b.t. pagina 3 agendapunt 7 (Noot juni 2017) wordt door middel van applaus goedkeuring verleend
aan het voorstel van de kascontrolecommissie om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiele beleid in 2016.
Verder geen op- of aanmerkingen, waardoor notulen worden vastgesteld.

5. Van de commissies
Verzoek vanuit commissies geweest om geen jaarverslagen meer te hoeven maken.
Voorzitter geeft aan dat vanuit huishoudelijk reglement de ZC en WPC een verslag moeten maken.
De PR-commissie en AC hebben die verplichting niet.
De vergadering gaat ermee akkoord dat de WPC voor deze vergadering geen schriftelijk jaarverslag
heeft gemaakt, maar dit mondeling te doen.
Vanuit WPC vertelt Raoul van Ginneken over het fenomeen de vrijwilliger. “ Wij zorgen er voor dat
we met alle leden kunnen poloën met veel plezier. Er wordt gezorgd voor competitiezaken, roosters,
teamopgave, indelingen etc. zodat de competitie kan starten. Als het seizoen loopt is er
communicatie met diverse partijen zoals KNZB-bond, district, trainers, w-cursusleiders en
scheidsrechters. We zorgen ook voor de sociale kant zodat er feestjes, huldigingen en toernooien
worden georganiseerd. Iedereen helpt mee en zorgt ervoor dat ons credo “ieder op zijn eigen niveau
naar de top” wordt bewaakt. Met name de commissie bestaande uit Laura Evers, Minet Peeters,
Maud van Loon en Roel Hinz (sinds januari geen lid meer van de commissie maar nog wel betrokken
als beheerder jeugdportefeuille) moeten worden gecomplimenteerd voor hun inspanningen. Wat
hebben we vorig jaar bereikt? We zitten in de lift met de heren. Met de dames gaat het minder maar
dit was vorig jaar omgedraaid. We presteren op leuk niveau voor een clubje in Dongen. Er zijn
nieuwe trainers gekomen, Klaartje van der Laken is er voor de dames, Marcel Verhagen is er voor de
heren.
Er is zij-instroom van andere verenigingen en er is aanwas bij de jeugd. Er kunnen dingen beter. De
organisatie van het pinkster- en scholentoernooi is erbij ingeschoten. De organisatie van trainers-,
w-official- en scheidsrechterscursussen is weer opgepakt. De uitstroom van de jeugd is minder
geweest waardoor nu aansluiting gemist wordt. Inmiddels is er de overtuiging dat dit over een paar
jaar ingehaald gaat worden”.
Raoul vraagt aan de aanwezigen een applaus voor Bert Evers omdat daarvoor de afgelopen 12 jaar
tijdens de ALV nog geen podium is geweest. Raoul herinnert de vergadering vooral aan het feit dat
Bert 12 jaar geleden begon met te zeggen dat ie dat wel voor een periode van 1 jaar wilde doen,
maar dat ie er nog steeds zit. Bert bedankt de vergadering en vraagt meteen om ook applaus voor
Raoul voor zijn inmiddels jarenlange inzet.
Vanuit AC voert Manon het woord. De AC bestaat uit 4 personen momenteel. Doet oproep voor
vrijwilligers voor de activiteiten. Er is veel gesponsord waarvoor veel dank.
Bijna alles kan gedraaid worden op sponsoren wat heel fijn is voor de vereniging. 3e versie van de
pubquiz als 18+ activiteit is dit jaar weer op 25 mei.
Applaus voor de AC. De voorzitter voegt nog toe dat inmiddels in het bestuur is afgesproken dat de
AC naast de activiteiten die ze organiseren ook de helikopterview gaan krijgen over de activiteiten
die door WPC en ZC worden georganiseerd. Voorzitter hoopt dat we daar in het komende seizoen de
vruchten van gaan plukken.
De ZC wordt vertegenwoordigd door Ine Spijkers. Zij wil eerst even stilstaan bij de organisatie van de
Dongense Zwemkampioenschappen.
De Dongense is een ongedwongen zwemwedstrijd voor de gehele vereniging. Er is een uitnodiging
gestuurd naar alle leden, maar helaas is er geen enkele aanmelding gekomen vanuit de waterpoloafdeling. De animo was te gering en de Dongense van 15-4-2018 is daarom niet doorgegaan. Er volgt
een poging om in 2018 toch deze wedstrijd nog te doen en ze hoopt met behulp van de AC op een
succes. Ine meldt verder dat er van de ZC afscheid genomen gaat worden van 4 commissieleden.
Natuurlijk zijn ze naarstig op zoek naar opvolgers, waar voor het einde van het seizoen duidelijkheid
over moet zijn.
Tenslotte leest Ine het jaarverslag 2017 voor. Er volgt applaus voor het werk van de ZC van het
afgelopen jaar.

Namens de PR -commissie heeft Jeroen Ballemans aan het begin van het seizoen aangegeven dat hij
na het uitrollen van de kledinglijn er mee zou willen stoppen. In het jaar 2017 zijn er aardige
successen geboekt bij het binnenhalen van sponsoren, dankzij de volledige inzet van Jeroen. Jammer
dat Jeroen te weinig hulp heeft gekregen om aantal taken uit te kunnen voeren. We hopen dat we in
het jaar 2018 daar verandering in aan kunnen brengen. Het is gelukt om de kledinglijn volledig uit te
rollen en er is voldoende sponsorgeld binnengekomen. Er volgt wederom applaus.
6. Financieel jaarverslag
Voorzitter is heel blij met het penningmeesterschap van Mark. Sinds hij het overgenomen heeft is de
financiële administratie doorgelicht en zijn daar waar noodzakelijk correcties doorgevoerd. Vooral de
debiteurenadministratie is op orde. Mark geeft aan dat het lastig was om alles over te nemen, maar
hij heeft het nu aardig onder controle. Bij de cijfers 2017 valt het volgende op:
In 2016 is er in een aantal gevallen teveel ten onrechte geïncasseerd en is er om diverse andere
redenen incasso niet meer gelukt. Daarom ong. 5000 euro af moeten boeken aan onterechte
contributiegelden. Derhalve bedraagt het resultaat 4000 euro waar 10.000 euro was begroot. Verder
valt bij de cijfers van 2017 op dat de opbrengst van de loterijen bijna verdriedubbeld is vanwege
belavond Vriendenloterij door verschillende leden van de vereniging.
Natuurlijk zal zo’n belavond spoedig worden herhaald. PR-commissie gaat dit zeker oppakken.
Verder zijn de bijdragen van de “Vrienden van de Vennen” in 2017 geïncasseerd, waar dit in 2016
niet was gebeurd.
Trainerskosten bij waterpolo zijn gedaald ivm ontbreken van een trainer bij de heren in het eerste
halfjaar 2017.
7. vaststelling contributie
Conclusie van 2017 dat contributie niet omhoog hoeft in 2018. Mark geeft wel aan dat er moet
worden bezuinigd op kosten. Anders zeker noodzakelijk om per 1-1-2019 wel een verhoging door te
voeren.
11. Begroting 2018
Belangrijk punt betreft het wegvallen van de sponsoring door Kok Assurantiën voor een bedrag van
3000 euro. Het is zaak dat iedereen zich er van bewust is dat er daardoor een negatief resultaat kan
komen over 2018 als niet voor vervangende sponsoren kan worden gezorgd.
Vraag van Johan Spronk: wat zijn de boetes die er staan, die zouden toch verhaald worden op de
sporters. Mark antwoordt dat dit de boetes betreft van de KNZB voor te weinig geleverde
scheidsrechters bij waterpolowedstrijden.
Vraag van Franz Wolf: is de begrote opbrengst van het sponsorzwemmen een reële verwachting? Ine
antwoordt dat dit bedrag gebaseerd is op de opbrengst van vorig jaar. Johan Spronk voegt toe dat
dit gaat lukken omdat er al geld is binnengehaald.
Vraag van Roel Hinz: wordt er nog invulling gegeven aan PR? Bert antwoordt dat er inmiddels
toezegging is van Steven Hofstee, Koen Haast en Tom Wolf om met z’n drieën de PR-commissie te
gaan bemannen. Jeroen Ballemans blijft betrokken met adviezen. Steven Hofstee geeft nog aan dat
ze vorige week al met elkaar gesproken hebben en wat lijnen hebben uitgezet. Ook is er al contact
opgenomen met nieuwe sponsoren. Steven geeft verder aan dat de PR-commissie graag ook
ondersteuning vanuit de andere commissies wil hebben.
8. Verslag kascontrolecommissie
Op 13 maart jl. hebben Steven Hofstee, Johan Spronk en Corné Horsten de kascontrole gedaan op de
administratie van de penningmeester.
Er is steekproefsgewijs gecontroleerd. De enige opmerking die Johan namens de commissie doet is
om meerdere malen per jaar de ledenadministratie te laten controleren door de WPC en ZC.

Verder zag de administratie er netjes, verzorgd en compleet uit. Daarom complimenten van de
kascommissie voor de penningmeester. Johan vraagt derhalve om door middel van applaus
decharge te verlenen voor het financiële beleid van het bestuur over het boekjaar 2017. Applaus
volgt.
9. Benoeming kascontrolecommissie
Johan Spronk is in 2016 voor de 3e keer herkozen voor een periode van 2 jaar. Conform statuten
moet hij derhalve worden vervangen. Dit is door de voorzitter inmiddels vooraf besproken met
Johan. Er zal iemand op moeten staan die vanaf het boekjaar 2018 toe wil treden tot de
kascommissie. Johan treedt af en krijgt applaus.
Annemieke Verboom stelt zich verkiesbaar. Door applaus wordt zij voor een periode van 2 jaar
benoemd.
Corné Horsten is vorig jaar herkozen voor een periode van 2 jaar en derhalve in 2019 aftredend.
Steven Hofstee is vorig jaar benoemd voor een periode van 2 jaar en derhalve in 2019 aftredend.
10. Pauze
Wordt overgeslagen
12. Jubilea, leden van verdienste en bijzondere prestaties
- Carina Spronk en Rick in ‘t Groen zijn afgelopen jaar geslaagd voor de trainerscursus en krijgen
hiervoor een bos bloemen.
- de aanwezige jubilarissen worden gehuldigd en krijgen medaille en een bos bloemen:
40 jaar: Ruud Kimenai, Peter de Vet (wordt op 21 april gedaan) en Marcel Mallee
De vergadering geeft dmv applaus aan akkoord te gaan met de benoeming van Ruud, Peter en
Marcel als leden van verdiensten.
25 jaar: Jeroen Ballemans (lid sinds 1-9-89) en Harm Dankers (lid sinds 1-1-93 )
12.5 jaar: Dennis Bakk (lid sinds 1-9-2005). Mart Graauwmans(lid sinds 6-6-2005) en Martijn de
Voogd (lid sinds 1-9-2005)
13. Af- en aantreden bestuursleden
Aftredend: Bert Evers, voorzitter, herkiesbaar voor 1 jaar.
Raoul van Ginneken stelt aan alle aanwezigen voor om dmv applaus hiermee akkoord te gaan.
Applaus volgt, waardoor Bert voor de periode van 1 jaar is herkozen.
Vacature voor secretariaat staat nog steeds open. Voorlopig wordt de voorzitter geassisteerd door
Erna Bouman.
14. Rondvraag
Henriette Mulder: Zij heeft vorig jaar verzoek gedaan voor ondersteuning bij de groep op
donderdag. Omdat zij gaat stoppen als trainer van swimkick/recreanten ontstaat een vacature van
17.45 tot 18.30 uur op donderdag. Ine meldt dat de ZC er mee bezig is om deze vervanging te
regelen.
15. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor diens inbreng en aanwezigheid en sluit om 21.25 uur de
vergadering.

