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Notulen Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 

december 2019 
 

Deze werd gehouden om 20.00 uur in de kantine van Rhienderoord te Brummen. 

Aanwezig:  

• Bestuur:   Aanwezig:  Ria Karman, Myluska Schröder,   

Geo Smith, Maaike Thomassen  

Afwezig:  Arein Lazonder 

• Leden:   10 in totaal 

Afmelding van:  

• Bestuur:  Arein Lazonder 

• Leden:  Koen van Galen, Guus Verbeek en Jeffrey Romeijn  

    

AGENDA  

1) Opening 

Ria opent de vergadering en geeft aan dat Arein afwezig is.  

2) Vaststelling van de Agenda 

De agenda is zonder aanpassingen vastgesteld.  

3) Mededelingen 

De beleidsplannen voor de komende jaren zijn klaar en worden in de volgende ALV behandeld. 

Deze kunnen op verzoek ingezien worden. De gedragscode maakt onderdeel uit van het 

beleidsplan. Alle mensen die aan de badrand staan moeten een VOG verklaring hebben. 

Onzedelijk gedrag kan hiermee niet altijd voorkomen worden, maar we doen er wel alles aan om 

het te voorkomen. De reeds aanwezige VOG’s worden regelmatig opnieuw opgevraagd.  

Naar aanleiding van de vorige ALV: 

De samenwerking met DWV uit Doesburg is wel onderzocht, maar er bleek uiteindelijk geen 

grond voor een samenwerking.  

4) Notulen van dinsdag 26 maart 2019 

De notulen bleken per abuis niet op de website te staan, maar zijn verder zonder opmerkingen 

geaccepteerd.  
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5) Contributie 

Aan de aanwezige leden is gevraagd of zij ermee akkoord gaan dat er in 2020 geen verhoging van 

de contributie plaatsvindt. De aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan.  

6) Begroting 2020 

Ria bespreekt de verschillende afdelingen, daarbij kijkt zij naar de inkomsten en uitgaven tot nu 

en het effect hiervan op de begroting van het komende jaar:  

Bestuur:  

Op de begroting zijn geen opmerkingen. 

Waterpolo: 

Op de begroting zijn vanuit de leden geen opmerkingen. Vanuit het bestuur is aangegeven dat 

van de Waterpoloteams zelf gezocht wordt naar sponsoren om de eigen kosten meer te dekken.  

Zwembrigade:  

Op de begroting zijn geen opmerkingen. 

PR commissie:  

Op de begroting zijn geen opmerkingen. 

7) Goedkeuring begroting 2020 

De begroting is door alle leden goedgekeurd. Ria en de financiële commissie worden bedankt 

voor hun inzet.  

8) Rondvraag 

Lex Verbeek: geeft aan dat de week van de scheidsrechter een aantal weken geleden geweest is. 

Normaal gesproken krijgen scheidsrechters dan een presentje. Dat is dit jaar verzuimd. Bekeken 

wordt of hier nog iets aan gedaan kan worden. Deze week is normaal gesproken in oktober. 

Volgend jaar moet hier in elk geval iets mee gedaan worden.  

Mark Donatz: Vraagt zich af of het zin heeft om door te gaan met de ALV op deze wijze. Het 

aantal komende leden is zeer beperkt. Bestuur gaat kijken hoe dit eventueel anders kan zodat de 

opkomst wellicht wat groter is. Marco Hol onderschrijft dit.  

Communicatie blijft een aandachtspunt binnen de vereniging. Deze communicatie wordt 

momenteel onder de loep genomen en gekeken hoe deze het beste kan plaatsvinden zodat je 

zoveel mogelijk leden kan bereiken. Zo ook voor de aankondigingen van de ALV’s.   

9) Sluiting  

Ria sluit de vergadering 


