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Notulen Algemene Ledenvergadering van maandag
31 augustus
Deze werd gehouden om 20.30 uur bij het Tjark Riks centrum in Eerbeek
Aanwezig:
•

•

Bestuur:

Leden:

Aanwezig:

Arein Lazonder, Ria Karman, Myluska Schröder,
Geo Smith, Maaike Thomassen

Afwezig:

Arein Lazonder

xx in totaal (zie presentielijst)

Afmelding van:
•
•

Bestuur:
Leden:

-

AGENDA
1) Opening
Arein opent de vergadering
2) Vaststelling van de Agenda
André Hoetink brengt een agendapunt in over communicatie. Deze wordt meegenomen.
3) Mededelingen
De ALV had eigenlijk in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar is vanwege Corona uitgesteld.
Vanwege de wens om de ALV live te houden en de eis vanuit de KNZB om deze voor 1-9 te
houden is deze op deze datum gepland.
4) Notulen van dinsdag 10 december 2019
De notulen bleken per abuis niet op de website te staan, maar zijn verder zonder opmerkingen
geaccepteerd.
5) Actiepunten
Er is ervoor gekozen om dit jaar geen jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit wordt weer
gedaan zodra de coronamaatregelen het toestaan.
6) Terugblik 2019
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Het ledenaantal zit in de lift.

7) Financieel jaarverslag en de balans door de penningmeester

Ria bespreekt de verschillende afdelingen, daarbij kijkt zij naar de inkomsten en uitgaven het
afgelopen jaar en de invloed hiervan op de eerder gemaakte begroting
Bestuur:
Het negatieve saldo van het bestuur is kleiner dan in eerste instantie verwacht.
Waterpolo:
Er is relatief weinig sponsoring, daardoor een wat groter negatief resultaat. De vraag is waarom
er zo weinig sponsoring is. De dames zijn zelf op zoek naar mogelijke sponsors.
Zwembrigade:
De zwembrigade heeft een positief resultaat.
PR commissie:
Geen opmerkingen op het resultaat.

8) Verslag kascommissie
De kascommissie geeft aan op 24-8-2020 de controle van de boeken uitgevoerd te hebben.
Hierbij geven zij aan dat de administratie goed en gestructureerd is uitgevoerd. Zij keuren deze
dan ook goed.
Lex Verbeek wordt benoemd als nieuw kascommissielid. André Hoetink biedt zich aan als
reserve.
9) Huishoudelijk reglement
Iedereen is akkoord met het vernieuwde huishoudelijk reglement.
10) Presentatie PR commissie
André Hoetink geeft namens de PR commissie een presentatie over de ideeën om de
communicatie binnen de club te verbeteren.
Deze ideeën zijn als volgt:
•
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Aanmaken mailgroepen/mailboom voor optimale communicatie met de leden.
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•
•
•

4x per jaar maken nieuwsbrief door het bestuur
Maken van een statische website, nieuwsberichten zijn nu nauwelijks recent, dus geven
weinig meerwaarde
Stoppen van de Spetter, hiervoor wordt nauwelijks content aangeleverd en hij wordt
minder gelezen

11) Herbenoemingen bestuur
De positie voor PR is vacant, hier is nog geen invulling voor.
De termijn van Geo Smith vanuit de Waterpoloafdeling loopt af. Hij wordt tijdens de vergadering
herkozen.
12) Rondvraag
Anouk Streppel: De vraag is welke leverancier gebruikt moet worden voor zwemkleding. Er is nu
geen vaste leverancier. Logo’s zijn wel aanwezig. Dames mogen zoeken. Het zou mooi zijn om de
blauwe lijn in de zwemkleding aan te houden en als team één uitstraling te hebben. De logo’s
worden aan de dames verstrekt.
Anton Jansen: Geeft de financiële commissie een compliment.
Geo Smith: Er zit bij de waterpolo nog een gat in de leeftijdsopbouw. Dit is een zorg voor de
toekomst.

13) Sluiting
Arein sluit de vergadering.
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