BOXMEERSE ZWEM & POLOCLUB
Notulen: Ledenvergadering 21 april 2011 door Rob Stevens
1. Opening en verificatie van de agenda door de voorzitter Hans van Hooij
20:34 geopend
15 leden en 5 bestuursleden waren aanwezig
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 22 april 2010.
Geen
3. Mededelingen :
• Ledenaantal: Huidig ledenaantal is 197 leden
• Contractonderhandelingen:
Het contract is ondertekend op 29 juni 2010. Voorwaarde bij het contract is dat
BZ&PC zelf het toezicht langs het bad verzorgt door middel van vrijwilligers die een
getest zijn op hun zwemvaardigheden. De test wordt op gezette tijden afgenomen door
Sportijn.
• Zwemcommissie, Startgemeenschap Noord Limburg, Clubkampioenschappen: Jos
Hendriks heeft zijn verslag voorgelezen.
• Alle ouders van de wedstrijdzwemmers leden hebben in maart dit jaar een brief
ontvangen om vrijwillig BZ&PC te vertegenwoordigen in het bestuur van de SGNML.
Buiten de huidige twee vertegenwoordigers, bleek niemand geïnteresseerd.
• Hans heeft het verslag van Erik voorgelezen
• Pupillen waterpolo: 3 leden hebben interesse om te gaan poloën. Samen trainen is nog niet
mogelijk in verband met de jonge leeftijd (8 jaar) in combinatie met de (late) trainingstijden.
Hier is momenteel nog niets mee gebeurd. De groep moet namelijk groot genoeg zijn,
minimaal 10 personen, uitbreiding van de uren badhuur moet mogelijk zijn en we moeten
een trainer kunnen faciliteren.
• Activiteitencommissie: Loek Reijnen heeft zijn verslag gedaan. De Activiteitencommissie
stopt in deze samenstelling vanwege het lage animo, maar de huidige activiteiten blijven
gehandhaafd. Mogelijk dat een alternatief voor de barbecue meer deelnemers trekt. De
activiteiten commissie is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
• Clubkampioenschappen vinden plaats op 11 juni 2011 om 14:00h.
• Sponsoractiviteiten / Reclameborden: is teruggelopen. Moet weer nieuw leven worden
ingeblazen. Mogelijk is een nieuwe kartrekker gevonden.
4. Trainingstijden seizoen 2010–2011
• 15 juni laatste training en voor vrijdag groep 17 juni. Op 24 augustus begint het nieuwe
seizoen.
• De trainingstijden blijven ongewijzigd;
5. Financiële zaken
• Balans en exploitatie overzicht 2010
• Begroting 2011.
• Verslag kascommissie: de boekhouding is akkoord.
• Irma heeft verslag gedaan van de financiële status hierna verleende de vergadering het
bestuur decharge.
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Kascommissie was Anne van Elst en Ine Hendriks. De nieuwe kascommissie is Anne van Elst en
Riet Hinke.

6. Bestuursverkiezing
• Geen aftredende of herkiesbare bestuursleden.
7. Jubilea en / of onderscheidingen
Hans heeft de volgende jubilarissen toegesproken en de onderscheidingen uitgereikt.
• 40 jaar Pim Remmen
• 25 jaar Jos Raaijmakers
• 25 jaar Kitty Lely van Raay
Pim Remmen ontvangt nog zijn onderscheiding omdat Pim verhinderd was om te komen.

8. Ingezonden stukken.
Geen
9. Rondvraag
Ton: verzoekt het bestuur om een boetesysteem voor opkomst van W-officials te overwegen. Wordt
besproken in de volgende bestuursvergadering.
Loek: 50 jarig jubileum van de Club moet gevierd worden. Anne en Suzan wil wel mee helpen met
het organiseren van een feest.
Het wordt tijd dat er gelobbyd moet worden voor ondersteunende functies binnen de club. Wordt
besproken in de volgende bestuursvergadering.
Anne: leden kunnen zich ook zelf laten sponsoren b.v. voor de clubkampioenschappen

10. Sluiting
22:10 wordt de vergadering gesloten.
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