Notulen
Algemene
ledenvergadering
Wanneer: 22 maart 2018 van 20:00-21:30
Waar: Pub Esser, Steenstraat 37, Boxmeer

1. Opening en verificatie van de agenda
20:06 start en aanwezig: 31 leden.
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 6 april 2017
Geen opmerkingen.
3. Mededelingen :
 Ledenaantal:
156 leden.
Redenen voor teruglopen van het leden aantal zijn over alle groepen meer afmeldingen dan aanmeldingen en de
ledenlijst is nu opgeschoond.
 Verslag reacreanten, zwem commissie, startgemeenschap Noord Limburg, clubkampioenschappen
Arjan vertelt hoe het met de zwemgroepen en de startgemeenschap gaat. Van BZ&PC uit staan nog vier zwemmers
opgesteld. Twee zwemmers van Vivalo en Spio komen ook bij ons trainen. De traininingen worden tot nog toe
verzorgd door Arjan, Irma, Hanna en Martijn K. Na dit seizoen stoppen Arjan en Irma met training geven. Hanna blijft
komend seizoen nog helpen en Martijn tot 1 januari 2019. Oproep voor een Hoofdzwemtrainer. Misschien dat er
kandidaten zijn bij de HAN. Mocht deze niet gevonden worden dan worden de ouders ingezet.
Annelies en Marian vertellen hoe het bij de recreanten verloopt. De recreanten zijn erg tevreden hoe de trainingen nu
door Jos worden verzorgd. Naast het trainen van de recreanten zwemmers treedt Jos in de weekenden ook nog vaak
op als scheidrechter bij zwemwedstrijden.
De activiteiten commissie gaat de clubkampioenschappen organiseren.
 Verslag polocommissie, toernooicommissie
Jack doet verslag van de dames en heren waterpoloteams. Gestelde doelen zijn gehaald en de teams scoren in de
bovenste helft van de competitie. De trainingsopkomst is echter te mager dus er moet gekeken worden hoe we dit
kunnen verbeteren. Jack en Harry stoppen na dit seizoen met het geven van trainigen. Gerardo blijft volgend seizoen
de waterpolotrainingen op de maandagen verzorgen voor de jeugd, dames1, heren2 en heren1. Oproep voor Herenen Damespolotrainer(s) voor de woensdagen. Mocht(en) deze niet gevonden worden dan zullen de waterploers op
toerbeurt als trainer opgesteld worden.
Gerardo doet verslag van het jeugd waterpolo. Het team is ingedeeld in een te zware competitie. Kijken hoe dit voor
volgend seizoen verbeterd kan worden. Mogelijkheden liggen bij inschrijving in lagere leeftijdsklasse. Gerardo en
Ruud blijven volgend seizoen de waterpolotrainingen voor de jeugd verzorgen.
Per ingeschreven waterpoloteam dient de club een scheidrechter te leveren. Volgend seizoen willen we een
jeugdteam (Merlet/BZ&PC), een damesteam en twee herenteams inschrijven. Merlet levert de scheidrechter voor het
jeugdteam, Hans en Loek blijven scheidrechter en Irma denkt er nog over na. Oproep voor waterpoloscheidrechters.
Het bestuur heeft inmiddels al diverse pogingen ondernomen voor het werven van trainers en scheidrechters. Via andere
zwemclubs Merlet, Spio en Vivalo zijn kandidaten benaderd, maar dit heeft nog niets opgeleverd. Het dringende verzoek
aan alle leden om in hun omgeving eens rond te vragen of er wellicht trainers en/of scheidrechters interesse hebben.

 Verslag activiteiten en feestcommissie (Rob, Timo en Martijn K)
Timo verteld wat de activiteitencommissie heeft gedaan en wat nog op de rol staat. Het oliebollentournooi was
gehouden in december vorig jaar en was goed en gezellig verlopen. Er komt nog een vrijwilligersfeest in april,
clubkampioenschappen in mei, het laatste trainingstoernooi in juni en de clubBBQ in juni. Specifieke data moeten
nog worden gepland.
 Verslag PR (Tinie, Marian, Peter F, Sam en Hanna)
Marian geeft aan dat de nieuwe Website goed loopt. Twee nieuwe rubrieken zijn toegevoegd namelijk “uit de oude
doos” en “van de bestuurstafel”. Naast de website heeft BZ&PC ook een facebookpagina die met veel plezier en
toewijding wordt beheerd wordt Hanna en Sam.
Tinie meldt dat we als BZ&PC wederom aangemeld zijn voor de “Rabo clubkas”. Iedereen die een rekening bij de
RABO heeft kan eenvoudig RABO-lid waardoor zelf op onze club gestemd kan worden.
 Verslag Sponsorcommissie (Marlou en Carina)
Nieuwe commissieleden gezocht die actief aan de slag gaan.
 Verslag ledenwerving
Nieuwe commissieleden gezocht die actief aan de slag gaan.
 Verslag materiaalcommissie (Ton en Martijn K)
Ton meldt dat de slechte ballen zijn vervangen en nieuw luchtpistool is aangeschaft. De goals zijn nog steeds kapot. Dit is al
meerdere malen gemeld aan Optisport maar geen terugkoppeling ontvangen. Toch nog maar een keer aangeven dus.
 Korte en lange termijn visie van onze vereniging
Gezellig zwemmen, goed trainen en winnen bij de wedstrijden.
4. Trainingstijden seizoen 2018–2019
 Indeling trainingen
Voor de zwemgreopen en de recreanten volgen er geen wijzigingen. Voorstel is om na de laatste waterpolowedstrijd op 14
april 2018 de trainingen van dames en heren poloers te combineren en/of een traningsavond te laten vervallen. Check
optisport voor reductie van het aantal uren badhuur.
 Clubkampioenschappen
Activiteiten commissie zal een plan opzetten en voorstellen aan het bestuur.
 Laatste trainingsdag 2017-2018
Vrijdag 15 juni 2018
 Eerste trainingsdag volgend seizoen
Maandag 27 augustus 2018
 Laatste trainingsdag volgend seizoen
Vrijdag 14 juni 2019
5. Financiële zaken
 Balans 2017
Tinie presenteert en verklaart de cijfers. Natrekken waar de sponsorgelden van de borden op zijn gebaseerd.
 Begroting 2018
Tinie presenteert en verklaart de cijfers
 Verslag kascommissie
Kascommissie, Bob en Daan, verklaren dat de financiele boekhouding er correct en verzorgd uitziet. Volgend seizoen zal de
kascommissie gevormd worden door Daan en Fons.
 Contributie indexering
De contributie zal worden geindexeerd en de nieuwe tarieven komen op de website te staan.
De vergadering verleend het bestuur decharge.
6. Bestuursverkiezing
 Aftredende bestuursleden:
Nicolette Hijweege en Rob Stevens
 Verkiesbare bestuursleden:
Carina van Hooij, bestuurslid/waterpolosecretariaat
Marlou van der Cruijsen, bestuurslid/waterpolosecretariaat
Maurice de Best, bestuurslid/voorzitter
Don van Elst, bestuurslid/ledenadministratie
Peter Francissen, secretaris
 Werving nieuwe bestuursleden:

Alle vijf verkiesbare bestuursleden zijn gekozen met 30 stemmen voor en één onthouding.
7. Jubilea en/of onderscheidingen
 25 jaar  40 jaar Fons Janssen en Peter Linders
 50 jaar 8. Ingezonden stukken.
Deze dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering ingezonden te zijn.
Post: R.Stevens, Sambeekseweg 14, 5831 GK Boxmeer, secretariaat@bzpc.nl
9. Rondvraag
Temperatuur badwater is regelmatig veel te hoog (boven de 28grC) voor de trainingen en wedstrijden. Maatregelen naar
optisport treffen.
Irma meldt dat Colinda inmiddels op hoog niveau meetraint in Sittard en dat ze v nederlandse limiten heeft gehaald.
Gerardo meldt dat er verschillende activiteiten zijn ingezet voor de jeugdpoloers. Deelname aan verschillende
toernooitjes en meetrainen in de selectie in Eindhoven.
Cor heeft een voorstel gemaild betreffende het oprichten van een trainerspool. Dit zal in het volgende bestuurs- en
trainersoverleg worden besproken.
10. Sluiting
21:30

