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Beste zwemvrienden, hierbij het verslag van de jaarvergadering BZ&PC van afgelopen 

donderdag 18 april jl., 20.00h bij cafe ‘t Vertrek te Boxmeer. 

 Aanwezig inclusief bestuur 33 leden 

1. Opening mededelingen voorzitter 20.10h, er wordt contact gezocht met een van de 

jubilarissen.  

2. Notulen ALV 22032018, worden zonder op- of aanmerkingen gearresteerd. 

3. Aankondiging survey onder de leden. Er is een digitale enquête uitgezet, 2 vragen. 

Waarin gepeild werd of er bereidwilligheid bestond om vrijwilligerswerk te doen. 

Oordeel is dat mensen niet op een functie binnen het bestuur zitten te wachten. Een 

afgeronde taak wordt door het merendeel van de respondenten aangegeven. Mensen 

willen meewerken aan: 3 PR, 15 aan een afgeronde taak, 3 scheidsrechter. Nadere actie 

verloopt via de secretaris. 

Secretaris licht toe wat de actie Uniek Zwemmen inhoud en wat dat betekent voor het 

zwemmen in de maand mei. 

4. Info ledenadministratie, Don heeft het systeem Sportlink opgeschoond. Feitelijk hebben 

we 161 leden. Er volgt een kleine discussie mbt de stijging van het ledental. Wanneer het 

ledental met 10 stijgt zou dit onze financiële situatie aanzienlijk verbeteren. Momenteel 

hebben we nog 1 lid bij de startgemeenschap, punt van aandacht. Hierna een grafische 

weergave mbt herkomst van onze leden 
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Ledenadministratie 18-04-2019  
Waar zitten onze leden?  
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5. Verslag trainer, p.s. Laatste training  14-06-2019 

Gerardo, verteld de stand van zaken van het voorbije seizoen: 

Jeugdpolo draait goed, het voorbije mini-polotoernooi was een grandioos succes. We willen 

daar een terugkerend iets van maken. H2 hebben hun doel bereikt, geen degradatie. H1 heeft 

2 doelen bereikt geëindigd in de top3 en dus promotie. Er is een werkwijze gevonden mbt de 

trainersbelasting. Deze werkwijze zal gecontinueerd worden. 

Hanna: het gaat goed binnen haar groep, ze kan nog wel ondersteuning gebruiken. DB zegt 

toe dat er een oplossing komt. 

Jos: Een en al lof, met speciale aandacht voor baan 1 de zzp-baan.  

6. Waterpolo zaken, Carina  verteld over de a.s. W-officialcursus. Alle kandidaten krijgen 

bericht. Er is een wijziging mbt wedstrijdregels. Hier komt samen met het nieuwe rooster 

een schrijven over met uitleg. Er zijn diverse aanpassingen nodig aan de klok en de 

belijning in het bad. Technische realisatie hiervan heeft de aandacht. Er wordt gestreefd 

naar een eenvoudige oplossing die makkelijk te installeren, en weer weg te nemen is. 

Vanaf 29 april zal er tegelijkertijd training zijn dames/heren dit ivm minder aantal 

deelnemers aan de trainingen. Kostenbesparing 

Trainingstijden nieuwe seizoen hetzelfde als dit jaar. Start nieuwe seizoen 26-08-2019 tot 

12-06-2020 

Mbt aanpassingen lok heeft Hans contact gezocht met de leverancier in Duitsland. 

7. jaarverslag penningmeester/ begroting/verslag kascommissie/seizoen 19/20 vaststellen 

contributie. Fons Janssen verteld namens de kascommissie dat ze na een grondige 

controle niks hebben kunnen vinden en graag decharge verlenen. Daan Eising zal niet 

meer deelnemen. Hiervoor in de plaats meld Rob Stevens zich aan. Er zijn kleine 

detailvragen uit de zaal die adequaat beantwoord worden door de penningmeester. 

Samenvattend het gaat goed, kan beter, organisatie staat. Mbt relatie Optisport is er een 

afspraakmet de nieuwe bedrijfsleider. Hier gaan voorzitter/secretaris naar toe. De 

reclameborden zijn al een tijdje punt van aandacht, er komen nieuwe 

8. bestuursverkiezing  Marlou aftredend/ Daan Eising  verkiesbaar/ + er is een vacature voor 

kandidaat bestuurslid. De voorzitter meld hierbij de vacante plek binnen de 

waterpolosectie. Geen reactie vanuit de zaal. Daan Eising krijgt het mandaat vanuit de 

vergadering. 

9. Rondvraag 

Hanna, vraagt naar stvza mbt opvang actie Uniek Zwemmen, er is opvang. 
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Irma: stvza mbt werving zwemtrainer. Er ontstaat discussie, suggestie’s zijn welkom bij 

het DB. Haar wensen zijn gehoord door het DB. 

Paul Gommans stopt met wedstrijdpolo 

Marion Theunisse, vraagt naar een betere plek voor de I-Pad, dit wordt door DB opgepikt 

en meegenomen naar het gesprek met de bedrijfsleider 

10. Jubilarissen, Rob Stevens krijgt voor zijn 13 jaar secretaris een woord van aandacht van 

de voorzitter. Hij stopt als wedstrijdspeler maar blijft verbonden aan de vereniging. Irma 

Verweijmeren, na 21 jaar scheidsrechter op hoog niveau, zij is met de dames nog 

kampioen geweest bij de dames in waterpolo. Vereniging is trots en erkentelijk zo lang 

van haar deskundigheid gebruik te hebben mogen maken.,  Kees Heurkens als ere-lid 

krijgt zijn bloemen thuisbezorgd. Jack Heinemans is 40 jaar lid en heeft diverse functies 

vervuld binnen de vereniging. Jos Hendriks, bijna 50 jaar lid hij is begonnen in het toen 

nog buitenbad burg Nolet. Verhalen uit de oude doos passeren de revue. Eigenlijk zou je 

een avond apart kunnen beleggen om deze verhalen allemaal op te tekenen. 

Zwemgeschiedenis van en uit de gemeente Boxmeer. Een mooi voorvalletje: Carina 

zegt:”Zo dat was het dan…!” Maar,vader Hans moet dan nog! Al snel blijkt dat hier ook 

een zwemgeschiedenis staat waar je U, tegen zegt. Je merkt aan de eerbied waarmee 

voorzitter zijn woorden kiest hoeveel respect hij heeft voor de jubilaris. Hans van Hooij 

erelid, clubman pursang. Een treffend verhaal met betrekking tot het plezier na de 

wedstrijden komt voorbij. Milkshake aardbeien speelt hierbij een hoofdrol. Een 

gevleugelde uitspraak van Hans zelf:”Mensen blijf sporten”. Na de nodige foto’s, zal het 

die avond nog lang onrustig zijn in het “Vertrek” te Boxmeer. 
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