Notulen ledenvergadering
10 April 2014
1.

Opening en verificatie van de agenda door Ilse Potjewijd 20:30uur

Irma heeft zich afgemeld vanwege familieomstandigheden en de honneurs voor de “financiële zaken” zijn
waargenomen door Bob
2.

Notulen van de vorige ledenvergadering 25 april 2013

Typefout pagina 2: …ledenvergadering verleent….
3. Mededelingen :
Ledenaantal: 190 leden
 Waterpolo probeerdagen zijn opgestart en aanstaande zaterdag is de tweede sessie;
 Alvertjes waterpolo zal wederom opgestart worden. De contributie zal 75 euro zijn voor één keer per week
trainen;
 Studenten regeling zal worden geïntroduceerd. De contributie zal 75 euro bedragen en geldt voor ver weg
wonende leden die alleen trainen of alleen wedstrijden doen;
 Er is een groot tekort aan vrijwilligers voor hulp bij trainingen, wedstrijden, commissies en bestuur.
Binnenkort zullen alle leden een brief ontvangen met het verzoek zich aan te melden.
Zwemcommissie, Startgemeenschap Noord Limburg, Clubkampioenschappen: Jos Hendriks heeft verslag
gedaan zie bijlage. De belangrijkste opmerkingen waren dat het voor Jos onmogelijk is geworden om nog
goede training wedstrijdzwemmen te geven. Redenen zijn: onvoldoende trainers aan het bad,
ongehoorzame zwemmers en onvoldoende toezicht in bad en kleedruimte. De motivatie binnen de
zwemgroep is laag.
 Bé van der Woude: Instellen van kassadienst om betere controle te krijgen;
 Cor Reijnen: Opstellen en verspreiden van een gedragscode;
 Pieter Evers heeft verslag gedaan mbt StartGemeenschapNoordLimburg;
Polocommissie, trainers
 Erik van den Berg heeft verslag gedaan en neemt dit seizoen afscheid na 10 jaar hoofdtrainerschap. zie bijlage;
 Brief van Suzan Schuurs mbt Heren3 is voorgelezen. Zie bijlage;
 Jack Heijnemans geeft aan dat er initiatieven zijn voor het trainen van de (Heren) waterpolo. Definitieve plannen
zijn in de maak;
 Be van der Woude: Het gebrek aan vrijwilligers is op te lossen door formaliseren en aanwijzen met een
verplichte inzet
 Ton Gerrits: weigeren of niet komen opdagen bij een W-official gaat een boete opleveren na de tweede maal.
Deze boete komt dan ten goede van de vervanger.
 Hans van Hooij: Er dreigt ook een tekort aan scheidsrechters. Hiervoor zullen een aantal mensen moeten
worden opgeleid komend seizoen.
 Paul Gommans: Voorstel is om ook de jeugd leden meer te betrekken en te motiveren voor hand en
spandiensten
Activiteitencommissie
 Jubileum 50jaar BZ&PC is kort verslagen door Hans van Hooij
 Activiteiten commissie zal komend seizoen weer nieuw leven worden ingeblazen
Sponsoractiviteiten / Reclameborden.
 Er is nog maar één betalende sponsor.

 Door de KNZB is een Clinic van een topsporter aangeboden voor ons 50 jarig jubileum. De leden is gevraagd om
ideeën aan te dragen voor uitvoering. Jack wijst op mogelijkheid om het te combineren met de open dag van
Optisport.
 Els Kuijpers: Wellicht een idee om geld op te halen met activiteiten. Voor de SGNL wordt dit al veelvuldig gedaan
maar voor BZ&PC al geruime tijd niet meer. Moet weer opgepakt worden.
4. Trainingstijden seizoen 2014–2015
Ton Gerrits heeft nieuw voorstel voor de maandag gepresenteerd. Hierin wordt specifiek tijd gereserveerd voor de
Alvertjes.
Jack Heijnemans: Voorstel is om tijden te verschuiven zodat aansluiting komt tussen de waterpologroepen. Dit zou
inhouden dat de recreanten op ma en wo op andere tijden komen. Dit moet nog nader besproken worden en vergeet
niet de dames.
5. Financiële zaken






Balans 2013
Begroting 2014
Verslag kascommissie wordt gedaan door Maria en Nando
Bob Vervoort doet verslag van de financiële situatie
Pieter Evers: Afgelopen jaren is er teveel contributie geïnd van de deelnemers van SGNL. Het bestuur heeft
besloten om de betreffende contributie aan te passen miv nieuwe seizoen en het teveel betaalde bedrag te
gebruiken voor de zwemgroepen.
 Roy Janssen: Voorstel om ook een reservering te doen voor het oplossen van trainersproblemen want voor een
nieuw scorebord wordt wel een reservering gemaakt. Bob geeft aan dat hier deels rekening mee gehouden wordt
in de vorm van een reservering voor opleidingskosten.
 Harry Heijnemans en Nando Miggiels vormen volgend jaar de kascommissie.
6. Bestuursverkiezing
 Aftredende leden: Hans van Hooij en Maurice de Best
 Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de functies: Voorzitter, Clubsecretaris, en
Penningmeester
 Paul Gommans meldt zich aan voor het bestuur
7. Jubilea en / of onderscheidingen





40 jaar
40 jaar
40 jaar
50 jaar

Harry Heijnemans
Eef Hendriks
Be van de Woude
Cor Reijnen

8. Ingekomen stukken.







Verslag van Jos Hendriks
Verslag van Pieter Evers
Verslag van Erik van den Berg
Verslag van Suzan Schuurs
Brief aan alle leden mbt vrijwilligers gezocht
Brief Opendag van ‘t Hoogkoor

9. Rondvraag
Hans van Hooij: Er is een stagiaire gestart bij ’t Hoogkoor dus idee om mee te laten draaien bij ons?
Ton Gerrits neemt contacten over van Hans van Hooij met beheerder van ’t Hoogkoor
Jos Hendriks vraagt animo na bij kinderen om te gaan waterpoloën
Cor Reijnen: Is bekend wat de status is van de grootse verbouwingen van ’t Hoogkoor? Het is namelijk belangrijk om op
de hoogte te blijven om zo min mogelijk overlast te krijgen. Het bestuur heeft hier nog geen informatie over.
10. Sluiting
22:20h
Namens het bestuur van BZ&PC
Rob Stevens,

Secretaris
@@ april 2014

