Notulen ledenvergadering
23 April 2015
1.

Opening en verificatie van de agenda door Ilse Potjewijd
Ilse opent de vergadering om 20:31
Agenda is akkoord
Pieter Evers is vehinderd

2.

Notulen van de vorige ledenvergadering 10 april 2014
Geen opmerkingen

3.

Mededelingen :
 Ledenaantal;
Terugloop van ledenaantal naar 183 leden
 Zwemcommissie, Startgemeenschap Noord Limburg, Clubkampioenschappen;
Jos heeft verslag gedaan van de zwemgroepen
Wedstrijdzwemmersverslag ontbreekt
Vaste zwemtrainer moet worden gezocht
 Polocommissie, trainers;
Ton doet verslag over de prestaties van de poloteams
Jack doet verslag over samenstelling van de teams
Harrie en Jack zijn bereid om volgend seizoen wederom de heren en dames waterpolotraining te verzorgen
Martijn doet verslag over het juniorenpolo
Twee heren teams en een damespoloteam zijn bij de KNZB aangemeld. Besloten moet worden of een
juniorenteam via KNZB of een junioren team via onofficiële competitie wordt aangemeld.
Verzocht wordt om volgend seizoen eerder over de trainingstijden te besluiten.
 Activiteitencommissie;
13 juni 2015 BBQ
 Sponsoractiviteiten / Reclameborden
Geen voortgang. We hebben rond de 800 euro ontvangen van de SRS sponsorcommissie
 Ilse meldt de verschillende commissies:
Materiaalcommissie, feestcommissie, sponsorcommissie, ledenwerving, zwemcommissie Polocommissie en
toernooicommissie. Elke commissie heeft een bestuurslid om zo terugkoppeling in het bestuur te hebben

4. Trainingstijden seizoen 2015–2016
Moet nog besloten worden

Actie Ilse

5. Financiële zaken
 Balans 2014
 Begroting 2015
 Verslag kascommissie
Tinie doet verslag
Harrie verteld de bevindingen van de kascommissie
Gevraagd wordt of er dit jaar nog een incasso voor de contributie komt of dat dit volgend jaar komt. Antwoord is
dat de intentie is om dit jaar nog te innen, maar dat moet nog onderzocht worden.
Nieuwe kascommissie: Harrie en Fons
De vergadering verleent het bestuur decharge.
Het scorebord komt er via de RABO maatschappelijke betrokkenheid of anders via eigen middelen
6. Bestuursverkiezing
 Aftredende leden: Geen
 Werving nieuwe bestuursleden
We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger voor Rob als clubsectretaris

7. Jubilea en / of onderscheidingen
 25 jaar Bram Raaijmakers
 25 jaar Paul Gommans
 40 jaar Jos Peters
 Irma is benoemd tot lid van verdienste
8. Ingezonden stukken.
 Deze dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering ingezonden te zijn.
Post: R.Stevens, Sambeekseweg 14, 5831 GK Boxmeer, rob.stevens@hetnet.nl
Geen
9. Rondvraag
 Toekomst wordt niet gemeld in de vergadering dus wat is de visie van het bestuur? Wordt er geïnvesteerd in het
imago? PR/sponsorcommissie is opgericht. Sjors sportief en oprichting jeugdpolo en open dagen.
Verzoek is te melden in volgende ALV hoe ziet de club er in de toekomst uit. Bestuur zal dit oppakken
 Er zijn ongeveer 45 startgemeenschapleden dus er moet toekomstvisie gemaakt worden voor de
wedstrijdzwemmers,dus oppakken door zwemcommissie
 De website is nu niet up-to-date dus wordt opgepakt door de PR commissie
 Wat is de bedoeling van de Open dag 27 september 2015? Wordt dit jaar beter afgestemd met Optisport. Jolieke
meld zich aan als hulp.
 Digitale pasfoto voor de poloërs indienen volgens het toegezonden voorschrift
10. Sluiting 21:32

Namens het bestuur van BZ&PC
Rob Stevens,
Secretaris
23 april 2015

