Notulen ledenvergadering
6 april 2017
1. Opening en verificatie van de agenda
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 7 april 2016
3. Mededelingen :
Bouwvergunning is verleend voor het bouwen van de turnhal.
Voorstel voor wijziging recreantenzwemmen. De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen het voorstel van Marian
om de recreanten een keuze te geven in het aantal malen trainen. Het bestuur komt nog terug op de contributie.
Vanwege ontbreken van trainers is het onmogelijk om de Waterpolotrainingen vroeger te zetten.
• Ledenaantal
174 in totaal,72 waterpoloers, 44 zwemmers (8 SG) en 58 recreanten.
• Oproep voor zwemtrainer(s) van zwemgroep 1 en 2
Vera kan niet garanderen komend seizoen nog training te geven.

Zwemgroep 1, 2 (Vera):
klasse twee van zuid op de 9e van de 17
1 nieuw e jongen van 7 wedstrijd zwemmen è niet gedisd worden, wel aandachtspunten meegekregen
wedstrijdzwemmen:
Nikki Bolder, Merenque Dinnissen, Kristyan Popadic, Elsemarijn Hijweege, Colinda v.d. Zanden, Nick
Wientjes, Vera Hendriks en Lynn Raaijmakers
Recreanten (Jos)
Hardwerkende groep voor ma en woe meer afwisseling in de training, lengte duur van de trainingen is
beperkingen tot conditie
Hopelijk kunnen trainingen langer worden, maandaggroep toch liefst wel 5 minuten erbij.
Vrijdag grotere afstand mogelijk
Vragen
Wel gevoel dat trainingen vroeg stoppen, mogelijkheid om langer door te gaan (tot juli)
Training van recreanten en waterpologroep misschien combineren zodat de waterpolo-ers ook goed voor
hun conditie.
• Verslag zwem commissie, startgemeenschap Noord Limburg, clubkampioenschappen;
Nicolette doet verslag.
• Oproep voor Heren- en Damespolotrainer(s) en scheidrechters
Harrie, Jack, Gerardo en Ruud zijn onze waterpolotrainers.
Irma, Hans en Loek zijn onze waterpoloscheidsrechters. We hebben twee heren teams en een dames teams
ingeschreven. Daarnaast is een actie in gang gezet om de jeugdpoloers samen met kinderen van Merlet te laten
deelnemen aan wedstrijden. Hiervoor kan Cuijk een scheidrechter leveren.
• Verslag polocommissie, toernooicommissie, materiaalcommissie
Harrie doet verslag

Dames: trainingsbezoek is goed, als mensen kunnen zijn we er. 3e geeindigd in de competitie.
in trainingen willen mensen leren en doen, uitdaging nodig.
Heren
Dipje gehad rond de kerst, nu bezoek weer goed en ook mogelijkheden om meer te doen en harder
te werken. Wisselende samenstelling in middenmoot geeindigd
Naar trainingen kijken omdat bezoek wisselvallig is en als trainingen gecombineerd gaan worden
dan kun je ook meer doen…

Jack en Harry houden na volgend jaar op… (willen zelf ook blijven spelen)
Gerardo is bezig met de opleiding, dat gaat wel voorspoedig. Maar is dan wel alleen
Jeugd
graag team gaan vormen in samenwerking met Merlet Cuijk
1 x per maand samen trainen (trainer mee) in C of B
Competitie zal in Cuijk gespeeld moeten worden
Kosten gedeeld (contributie omhoog voor onze jeugd)
Jureren ook delen, dus wij ook juryleden leveren
December evalueren.
Vragen
Kunnen jeugdteams ook twee keer in de week gaan zwemmen. (nieuwe tijden gaan huren)
probleem van de scheidsrechters… als er een vierde team komt (Hans, Irma & Loek) er zal
aanwas in scheidsrechters moeten komen (heren 1 spelers/ vrijwilligers heren 2) moeten er ook
nieuwe mensen komen…
16 + zou na W official cursus scheidsrechterscursus moeten kunnen worden
Scheidsrechters moeten zelf wel mobiel zijn.
Woensdag is er geen training voor jeugdpolo
Kan er geschoven worden tussen de teams…
• Verslag feestcommissie,
Mattijs en Daan gaan stoppen.
Martijn en Timo nemen over
Komende BBQ is 17 juni (is ook weekend van de Vaart, nog even naar kijken ) bij Esser, naar site
gemaild om datum te reserveren
Met aanhang, vergoeding voor eten & drinken op eigen rekening.
einde seizoenstoernooitjes worden ook door feestcommissie georganiseerd.
• PR / Sponsorcommissie
Marian Peter en Lieke (Carina en Marlou)
website is vernieuwd
sponsoren werven (voor de website) dat lukt wel maar gaat langzaam.
actie gericht op clubkas actie… leden drie stemmen uitbrengen op verenigingen…
promotiefilmpje gemaakt om op BZ&PC te stemmen en / of orginaliteitsprijs te krijgen
Workshop van de KNZB (Peter Fransens……) presteren met communiceren. Handvatten aangereikt
krijgen om mensen aan de club te verbinden.
gebruik facebook en zet jeugd in om dat te vullen.
• Ledenwerving (Linda, els, martijn) & PR
we hebben wel meer leden nodig, hoe kunnen we een positieve boost geven terwijl:
Bestuur is geminimaliseerd en we een trainers- en scheidsrechtersprobleem hebben.
suggesties:
- Fons: zwemclub zijn is niet zo sexy, kun je iets combineren met andere clubs
ander moment van trainen (beschikbaarheid sporthal)
- Vera & Jos: Mensen die informeren bij zwemclub, krijgen vaak geen informatie terug.
daar moet een slag geslagen worden
- Is er een plek waar wij onze mededelingen kwijt kunnen è zichtbaarheid bij evenementen
- informatievoorziening moet beter: contactformulieren (met juiste info), info voor aspirantleden
Op website drie emailadressen (waarom niet 1) è helder aangeven waar welk adres voor is…
- Is er een knop op de website waar nieuwe mensen snel naar toe kunnen voor algemene informatie:
Voor de eerste keer op deze website è dan een eigen knop.
- je weet waar je naar wilt kijken
- is ie toegankelijk voor mensen van buiten…
Vera geeft aan dat ze vindt dat het wel beter kan… wil zich daar wel voor inzetten.
en als basis:
Informatie meegeven bij uitreiken van (C en zwemvaardigheids) Diploma’s Promofilmpje maken
Instuif organiseren

Mag je op scholen zwemmen promoten… (nakijken)
Goede informatievoorziening rond sjors sportief (ook voor trainers)
Facebook: actief filmpjes en wedstrijdverslagen… dat meer en actief weergeven… zeker aan het begin van
het jaar, groot bereik.
Stukjes in de krant voor naamsbekendheidWebsite (Peter & Marjan)
- Nieuwe leden commissie: Vera, Elsemarijn en Nicolette
• Korte en lange termijn visie van onze vereniging
4. Trainingstijden seizoen 2017–2018

* nieuwe indeling trainingen maar de bloktijden blijven gelijk
Vrijdag 16 juni is de laatste trainingsdag
Eerste trainingsdag is 4 september (tot 15 juni 2018)
recreanten groep voor maandag graag 5 min erbij
• Clubkampioenschappen
Gaan niet door ivm te weinig animo
• Laatste trainingsdag op vrijdag 16 juni 2017
• Eerste trainingsdag volgend seizoen
4-9-2017…15-6-2018
5. Financiële zaken
• Balans 2016

we hebben ingeleverd op eigen vermogen maar dat is nog wel ruim
verschil in binnenhalen van sponsoren…
subsidie is wat minder omdat we geen scorebord hebben aangeschaft en daar dus ook geen
subsidie voor hebben ontvangen.
minder badhuur kwijt
geen scorebord aangeschaft
toename van zwemkosten ( jeugdteamaanmelding is wel in rekening gebracht maar niet
geeffectueerd)
Vragen:
Contributie dekt de kosten niet, wat doen we met dat gat.
Contributie wordt geindexeerd met de verhoging van de badhuur… we hebben wel structureel ook andere
inkomsten (subsidie, rabobank, opbrengst website), dus dat middelt wel
• Begroting 2017

We zijn voornemens om contributie omstreeks oktober te gaan innen (zoals dat ook in reglement
beschreven staat) mensen worden daartoe aangeschreven om hen daarop te wijzen en daarin ook te
verhelderen dat zij zich tijdig af moeten melden wanneer zij stoppen.
Meer sponsoren (interviews op de website, klantenbinding van ons uit)
Lukt het om met weinig kosten de trainingen te bekostigen.
Insteek is gekozen dat de inkomsten de uitgaven dekken
hoe kan het nu dat die minkosten van 2016
begroting is nog niet definitief..
• Verslag kascommissie (Daan & Bob)
contributies gecontroleerd
(kan zichtbaar worden wie per automatische incasso betaald… per groep zichtbaar maken)
(tien/ zes of zeven keuren mensen de automatische incasso niet terug)
Ledenadministratie kan verbeterd
advies is dat mensen eerder gaan betalen….
checks in uitgaven, bonnetjes gecontroleerd
KNZB depot was vorige keer vraag over, Tinie betaalt wanneer er uitgaven aankomen, en ook bijstellingen

van betalingen vanuit KNZB zijn inzichtelijk.
Er is geen lopende kas meer. Dat is ok
Alles ziet er goed uit!
Vergadering verleent discharge…..
• Contributie indexering
Conform de CPI wordt de contributie geïndexeerd met 2,5%.
Tinie doet verslag.
Fons/Bob doen verslag van de kascommissie
Tip van Irma om in sportlink de mutaties in het KNZB te volgen
Nieuwe kascommissie: Bob en …
De vergadering verleent het bestuur decharge.
6. Bestuursverkiezing
• Aftredende leden: Ton Gerrits & Martijn de Bruin
• Werving nieuwe bestuursleden
Nicolette Hijweege (geen stemming gehouden)
Carina van Hooij, Marlou van der Cruijsen hebben hun bestuurslidmaatschap in beraad.
We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger voor Rob als clubsectretaris en nu ook voor een nieuwe
voorzitter. Rob Stopt volgend seizoen na 12 jaar in het bestuur.
Na de vergadering meldt Maurice zich als voorzitter vanaf sept 2017
• Leden administratie

wordt (buiten bestuursbelasting) door Don & Riet overgenomen
Begin van het seizoen goed op orde
Sportlink moet goed ingevoerd zijn
Grote opschoonactie nodig.
Nieuwe leden staan er ook nog niet op.
7. Jubilea en/of onderscheidingen
• 25 jaar • 40 jaar • 50 jaar Hans van Haren (Ere lid)
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
9. Rondvraag

Paul: hoe lang duurt scheidsrechtersopleiding (10 avonden)
KNZB wil vanaf volgend jaar 2 scheidsrechters per team hebben (die voldoende fluiten)
Vera: mail gekregen of trainers emailadressen van leden door willen geven. Stellen we uit tot begin volgend
seizoen.
Jos: punten die eerder door Jos genoemd zijn.
Hans: Scorebord als scheidsrechter voel ik me wel knullig dat het digitale bord er niet is… kunnen we niet toch
iets doen (kunnen we ook beter op gaan spelen). Wie wil het uitzoeken…. Mobiel bord zowel voor polo als voor
wedstrijdzwemmen. Tinie stuurt de offertes door. Informatie voor nieuwe leden bij balie van zwembad en bij
diploma’s moet zsm geregeld zijn.
Carina: Voor de waterpolo-ers: de i-pad moet even aangesloten worden na de wedstrijden. Powerpack erbij
Er moet een instructie hangen.
Muntjes schriftje
10. Sluiting
De vergadering sluit om 22:00
Namens het bestuur van BZ&PC
Rob Stevens, Secretaris, Maart 2017
Nicolette Hijweege 6 april 2017

