Notulen ledenvergadering
12 April 2012

1. Opening en verificatie van de agenda door de voorzitter Hans van Hooij
Agenda punt “begroting 2011” moet zijn “begroting 2012”
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 21 april 2011
Geen
3. Mededelingen :
• Ledenaantal
Huidig ledental is 200. Vroeger tegen 300 geweest.
• Contractonderhandelingen
31 personen Life guards zijn opgeleid.
• Zwemcommissie, Startgemeenschap Noord Limburg, Clubkampioenschappen
Jos heeft verslag gedaan over afgelopen seizoen. Momenteel 17 wedstrijdzwemmers van de 60 in totaal van SGNL.
Vader van Kevin wil ook helpen aan bad.
Robert van Haren (vader van Ruben) heeft zich aangeboden voor hulp met ledenadministratie.
Twan stelt voor om ouders uit te nodigen en betrekken bij het trainen.
Recreanten zijn erg tevreden.
• Polocommissie, trainers
Maurice doet verslag van het afgelopen waterpolo seizoen. Trainingsopkomst is sterk afgenomen sinds januari. Streven
is om het ‘jeugdteam’ minimaal twee jaar bij elkaar te houden.
Twan stelt voor om meer te mixen tussen wedstrijdzwemmers en waterpoloërs. Wordt meegenomen in de volgende
bestuursvergadering.
Zwemmers kunnen altijd al bij waterpolo meetrainen.
• Activiteitencommissie
Jubileum commissie: Anne, Roy, Loek, Daan, Hans, Suzan, Pim en Rob. Zij zullen ondersteuning zoeken bij de overige
leden.
• Sponsoractiviteiten / Reclameborden
Een bord is weer ‘verkocht’.
Web site voor alle wetenswaardigheden nieuwtjes maar ook regelementen.
Aanmelden voor RABO verenigingen dag zaterdag 2 juni.
4. Trainingstijden seizoen 2012–2013

Vrijdag15 juni is de laatste training,
Woensdag 22 augustus 2012 starten we weer.

5. Financiële zaken
• Balans en exploitatieoverzicht 2011
• Begroting 2012
• Verslag kascommissie
Irma doet verslag van afgelopen seizoen.
Kascommissie (Anne en Riet) beoordeelt de boekhouding als netjes en overzichtelijk.
Innen van de contributie is niet volledig inzichtelijk in de boeken. Volgend jaar wordt dit verwerkt.
Gevraagd wordt of contributie eventueel in termijnen kan worden geïnd. Streven is nu om het eenmalig per jaar in
september/oktober te innen. Een voormelding zal in het vervolg worden verzonden.
Contributie wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd.
De vergadering verleend het bestuur decharge.
Nieuwe kascommissie moet nog gekozen worden.
6. Bestuursverkiezing
• Aftredende leden:
Geen
• Aftredende leden en herkiesbaar:
Bob Vervoort
Aantal stemmen voor: 16, aantal stemmen tegen: 0, aantal onthoudingen: 1
Maurice de Best
Aantal stemmen voor: 16, aantal stemmen tegen: 0, aantal onthoudingen: 1
Hans meldt dat hij volgend jaar wil stoppen als bestuursvoorzitter.
7. Jubilea en / of onderscheidingen
25 jaar: Marcel van der Hagen
8. Ingezonden stukken.
Geen.
9. Rondvraag
Boete voor niet opdraven bij W-official beurt: Lijst met rooster laten aftekenen door betreffende W-officials. Nieuwe
cursus staat op de rol. Boete systeem wordt niet als oplossing gekozen.
Wat is de limit voor het aantal zwemmers. Dit wordt bepaald door de trainers. Eventueel wordt een ledenstop
afgekondigd.
Er wordt weer een damesteam ingeschreven voor komend seizoen. Liefst in dezelfde klasse. Mogelijkheid wordt
bekeken. Merlet leden dienen zich wel al vast in te schrijven bij BZ&PC.
10. Sluiting
Om 22:15uur

Namens het bestuur van BZ&PC
Rob Stevens,
Secretaris
12 april 2012

