
 

 

 
NOTULEN  ALG. LEDENVERGADERING   6 april  2018  
                                            2017/2018 
 
 
 
 

1)  OPENING 
Alexander opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 
 50e ALV van de club 
De opkomst was matig. 
 

 
 

2)  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
Een aantal afmeldingen. 
 

 
 

3)  NOTULEN JAARVERGADERING  APRIL 2015/ 2016 
De notulen zijn per email naar de leden verzonden. Er zijn geen op of aanmerkingen gekomen. 
 
 

 

4)   JAARVERSLAG  Bestuur 

We hebben het afgelopen jaar op de achtergrond toch wel weer het een en ander verwezenlijkt   

 De VOG’s  zijn geregeld. 

 We hebben 2 personen  bereid gevonden als vertrouwenspersoon.  

 Contacten met Laco lopen een beetje moeilijk omdat de manager al sinds zomer 2016 ziek 

is. 

 Het afgelopen jaar hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld. Zelfs 8 ouders 

starten met de official  cursus. 

 De voorzitter van Regio Zuid heeft ons een zilveren legpenning uitgereikt vanwege het 50 

jaar bestaan.   

 

 

 

 

 



 

 

 Nieuwe plannen voor dit jaar:  

 Cursus Borstcrawl door Anthony, Susan, Quinty is in februari al gestart 20 deelnemers 

  Nieuwe website  door Gust vd Wal  hopelijk 1 juli klaar 

 Uitrollen nieuwe huisstijl 

 Comité Fotobeleid : Cees v Eijk Mincke Claessen, Fons Peeters hebben zich hierover 

gebogen. Tzt. komen hun bevindingen op de website. Er komen ook formulieren voor leden 

waarop ze wel of geen toestemming kunnen geven voor het plaatsen van foto’s op de 

website. Facebook en watts app is lastiger daar hebben wij niet altijd controle over. 

 AVG [algemene verordening gegevensbescherming] 

 Clubkascampagne van de Rabobank 

 Clubkampioenschappen 

 

 

5) Bestuurs wissel / Bestuursverkiezing:  
 
Volgens de statuten zijn we dat verplicht 
Aftredend en niet meer herkiesbaar: Leny vd Schoot 

Patricia Peeters en Janneke Boeijen hebben zich een poosje geleden aangemeld als 

bestuurslid. Draaien dus al enige tijd mee. 

Ben Vlemminx heeft zich aan gemeld als nieuwe kandidaat. 

De vergadering gaat Akkoord met de wisseling. 

Hiermee zijn we dan ook weer op sterkte, een bestuur van 5 personen 

 

Leny vd Schoot wordt door de voorzitter bedankt voor haar jaren lange trouwe dienst. En om 

die reden benoemd tot  ERE LID 

 

      

6) UITREIKING PRIJZEN EN ATTENTIES  

              

 Zwemmer en Zwemster van de Junior en jeugdclub 
                    Miek van Ham en Guus van den Oord 
   
Zwemmer en Zwemster van de wedstrijdgroep 
                     Jelle Veenhuis en Floortje Heerebeek 
 

 
    Jubilarissen: 



 

 

 
    10 jaar lid       Pepijn v Heerbeek, Gust vd Wal, Eef vd Wal. 
    15 jaar lid       Peter Vlemminx 
    20 jaar lid       Milou Heijmans, Ben Vlemminx 
    25 jaar lid       Frank Kemps 
    30 jaar lid       Martijn vd Berk 
 
 
 

 

 

7)   FINANCIEEL VERSLAG 2017  en  BEGROTING 2018 

Robert geeft uitleg over de Financiën wat het afgelopen jaar ons gekost heeft. En over de 

reservering en begroting 2018 

 

 

8)  Kascontrole 

Yvonne Aerts en Maaike Cusiel hebben de boekhouding en de kas gecontroleerd in Febr. 
2018. Maaike en Yvonne doen hiervan verslag, alles zag er keurig netjes uit. Aan de 
penningmeester wordt Decharge verleend. 
Benoeming nieuwe Kascommissie: 
Maaike Cusiel heeft het twee jaar de kascontrole gedaan en treedt nu af. Sabine Denissen 
volgt haar op voor 2 jaar. Samen met Yvonne Aerts. 

   
   

 
10)  RONDVRAAG 

 De wedstrijdgroep vraagt of ze mee mogen denken met de aanschaf van de nieuwe shirts.    

 We kregen nog een compliment van ouders dat de overstap naar ENVOZ  zo soepel is 
verlopen 

 Volgend jaar graag grotere letters.!!! 
   

 
Alexander sluit om 21.30 uur af. 

 

 

 

   

 

                    



 

 

 


