BOXMEERSE ZWEM & POLOCLUB
Notulen: Ledenvergadering 22 april 2010 door Rob Stevens
1. Opening en verificatie van de agenda door de voorzitter Hans van Hooij
20:39 geopend
15 leden en 5 bestuursleden waren aanwezig
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 16 april 2009.
Geen
3. Mededelingen :
 Vernieuwde website BZ&PC: Jack Heijnemans wordt bedankt voor het opzetten van
de nieuwe website. Als leden wat willen plaatsen kunnen ze tips ideeën, stukjes of
foto’s aandragen. Op de website staat ook de link naar SGNML.
 Ledenaantal: Huidig ledenaantal is 201
 Contributie inning eenmaal per jaar in plaats van twee maal per jaar. Dit doen we om
te voorkomen dat we twee maal per jaar achter de feiten aanlopen. Indien dit voor
leden een belemmering is dan kan door het voor 1 augustus schriftelijk melding te
maken bij Bob Vervoort. Het bestuur neemt hier in het eerst volgende overleg een
besluit over.
 Contractonderhandelingen:
Besprekingen met Optisport waren positief. Er is nog een ‘hobbel’ te nemen en wel
het toezicht langs het bad. Voorstel is om vrijwilligers van onze club een test af te
leggen die door Optisport ook voor eigen personeel wordt afgenomen. Optisport testje
wordt rondgestuurd en later op de website gezet.
 Zwemcommissie, Startgemeenschap Noord Limburg, Clubkampioenschappen: Jos
Hendriks heeft zijn verslag voorgelezen.
Alle leden krijgen een brief betreffende de vraag om BZ&PC te vertegenwoordigen in
het bestuur van de SGNML.
 Polocommissie, trainers, opvolging Ton Gerrits: Hans heeft het verslag van Erik
voorgelezen en Ton bedankt voor zijn inzet.
Dameswaterpoloërs van BZ&PC (7 dames) gaan samenspelen en trainen met Merlet (9
dames).
Pupillen waterpolo: 3 leden hebben interesse om te gaan poloen. Samen trainen is nog niet
mogelijk ivm de leeftijd (8 jaar) en vanwege de late trainingstijden. Het bestuur neemt dit
mee naar de volgende bestuursvergadering.
 Activiteitencommissie: Loek Reijnen heeft zijn verslag gedaan.
De activiteiten commissie is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
 Clubkampioenschappen 5 juni 2010 vallen samen met een SG zwemwedstrijd met
gehandicapte. Wordt nader besproken door Loek en Jos.
 Sponsoractiviteiten / Reclameborden: is teruggelopen. Moet weer nieuw leven worden
ingeblazen.
4. Trainingstijden seizoen 2010–2011
 De trainingstijden blijven ongewijzigd;
 De vraag wordt gesteld of de recreanten een uurtje eerder kunnen trainen. Dit is helaas niet
mogelijk.
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5. Financiële zaken
 Balans 2009
 Begroting 2009.
 Verslag kascommissie: de boekhouding is akkoord.
Irma heeft verslag gedaan van de financiële status.
Er wordt gevraagd welke acties er worden ondernomen om het tekort op te heffen. Antwoord: op
dit moment wordt gezocht naar vrijwilligers die acties willen ontplooien. B.v. Vlaggen bij de ronde,
opruimen met de carnaval.
De vergadering verleend het bestuur decharge.
Kascommissie was Daan en Ine. Nieuwe kascommissie is Anne van Elst en Ine Hendriks
6. Bestuursverkiezing
 Aftredende leden:
Tonny van Duren wordt bedankt voor zijn inzet
 Aftredende leden en herkiesbaar: Hans van Hooij, Irma Verweijmeren, Rob Stevens
aantal stemmen Hans 19 voor 0 tegen 1 onthouding
aantal stemmen Irma 19 voor 0 tegen 1 onthouding
aantal stemmen Rob 19 voor 0 tegen 1 onthouding
7. Jubilea en / of onderscheidingen
 25 jaar lid: Richard Donderwinkel is toegesproken door Hans en heeft zijn
jubileumgeschenk ontvangen.
8. Ingezonden stukken.
Geen
9. Rondvraag
Richard oppert een idee voor promotie van de club door b.v. basisscholen gratis 10 lessen mee
laten lopen om de club te promoten.
Loek doet oproep voor ideeën voor de activiteitencommissie.
10. Sluiting
22:19 wordt de vergadering gesloten.
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