Notulen ledenvergadering
7 April 2016
1. Opening en verificatie van de agenda door Ilse Potjewijd
Ilse opent de vergadering om 20:30
Agenda uitbreiden met:
Status beweegbare bodem, ingezonden voorstel voor recreantenzwemmen, Grote club actie, nieuwe mailadressen
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 23 april 2015
Geen opmerkingen
3. Mededelingen :
 Status beweegbare bodem;
Rob leest brandbrief naar gemeente voor betreffende “tekortkomingen zwemhal Hoogkoor “
 Voorstel voor wijziging recreantenzwemmen;
Geen bezwaar tegen het voorstel van Marian en het bestuur komt nog terug op de contributie.
 Grote Club actie;
De leden worden geïnformeerd via de mail over de het voorstel voor de grote club actie bijgevoegd een draaiboek.
Bezwaren zijn dat volwassenen niet met loten gaan lopen, per gezin een setje loten, vijf loten misschien aan de
hoge kant.
 Ledenaantal;
Terugloop van ledenaantal naar 170 leden
Grootste verloop is binnen de poloteams
 Oproep voor zwemtrainer(s) van zwemgroep 1, 2 en recreanten
Vera Hendriks heeft zich aangemeld om trainer te worden en vraagt haar vriendin of ze ook interesse heeft want
Vera doet het niet alleen.
Jos Hendriks verzorgt komend seizoen nog de trainingen van de recreanten.
 Verslag zwem commissie, startgemeenschap Noord Limburg, clubkampioenschappen;
Vera doet verslag van het wedstrijdzwemmers
Jos doet verslag van de zwemgroepen en recreantengroepen
 Voorstel recreantenzwemmen
Marian stelt voor om keuzevonden voor de recreanten in te stellen. Keuze uit een of meerder avonden/week trainen
op ma, wo en vr
 Oproep voor Heren- en Damespolotrainer(s)
Harry en Jack blijven komend seizoen de wp Dames en Heren team trainen
Harry doet verslag van de Heren en dames teams
Er komt nog een mail met het statement hoe we komend seizoen
Ton doet verslag van de junior waterpolo
 Verslag polocommissie, toernooicommissie, materiaalcommissie
We hebben voldoende scheidrechters om drie teams in te schrijven
De heren hebben zich ingeschreven voor een toernooi in Nieuw Amsterdam
De lijnen zijn vervangen echter het zijn ‘trainingslijnen’ en niet geschikt voor wedstrijden.
Waterpolo-goals moeten worden verbeterd.
Twee kleine goals zijn aangeschaft van de opbrengst van de Jan Linders actie.
 Verslag feestcommissie, sponsorcommissie, ledenwerving
Woensdag 15 juni 2016 de laatste training wp toernooi als het bad ten minste gerepareerd is.
Zaterdag 11 juni 2016 BBQ
Lede worden verzocht suggesties in te dienen voor de naam van de nieuwe rubriek op de website
Oproep voor wedstrijdverslagen bij de aanvoerders neerleggen
 Korte en lange termijn visie van onze vereniging
Twee bijeenkomsten geweest met bestuur en de trainers. Ilse heeft kort samengevat wat de inhoud van de visie en
de missie is. Deze zal gepresenteerd worden op de website voor het volgende seizoen
Voorstel wordt gedaan om te kijken om samen te werken met alle clubs binnen ’t Hoogkoor.

Voorstel wordt gedaan om activiteiten commissie te organiseren voor de kinderen/jeugd zoals nu ook bij de
startgemeenschap gebeurd.
Brief van Optisport is via twitter beschrijft hoe zij naar de gemeente reageren mbt verbeterplannen
 Gedragsregels BZ&PC
Komend seizoen zullen gedragsregels voor leden en bezoekers worden opgesteld. Onderdeel van de visie.
4. Trainingstijden seizoen 2016–2017
Woensdag 15 juni is de laatste training voor de waterpolo start met indelen om 20:20h
Vrijdag 17 juni is de laatste training voor de recreanten
Start volgend seizoen nog niet bekend
5. Financiële zaken
 Balans 2015
 Begroting 2016
 Verslag kascommissie
Tinie doet verslag
Schriftelijk vastleggen naar optisport dat we bijhouden wat onze extra onkosten en ongemak zijn.
Fons doet verslag van de kascommissie
Tip van Irma om in sportlink de mutaties in het KNZB te volgen
Nieuwe kascommissie: Fons en Bob
De vergadering verleent het bestuur decharge.
 Contributie indexering
Conform de CPI wordt de contributie geïndexeerd met 2,5%.
6. Bestuursverkiezing
 Aftredende leden: Ilse Potjewijd
 Werving nieuwe bestuursleden
We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger voor Rob als clubsectretaris en nu dus ook voor een nieuwe
voorzitter
7. Jubilea en/of onderscheidingen
 25 jaar Ton Gerrits
 40 jaar Bart van Dinten (Lid van verdienste)
 50 jaar Herman Kersten (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
Irma, Loek en Hans zijn wp scheidrechter. In de toekomst wordt verwacht dat er twee scheidsrechters per wedstrijd
nodig zijn. Het is dus noodzakelijk om scheidrechters op te gaan leiden.
De opbrengsten van de reclameborden komen alleen de borden die in het bad hangen.
Is het mogelijk om de Waterpolotrainingen vroeger te zetten? Zaterdag of zondagochtend of voor 18:00 zijn nu nog
mogelijkheden
Het scorebord is nog niet besteld omdat optisport geen deel van de kosten op zich neemt en daardoor te duur is voor
onze club.
Wanneer de volgende opendag komt is nog niet bekend. Wel is de zwemvierdaagse gepland ergens in mei. Uitnodiging
volgt nog
W-official boetemaatregel heeft gewerkt omdat de tafel heel goed bezet wordt. W-official cursus wordt dit seizoen weer
gepland.

10. Sluiting

Ilse sluit de vergadering 22:20h

Namens het bestuur van BZ&PC
Rob Stevens,

Secretaris
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