
 

 

Op maandag 20 december 2021 was er een Algemene Ledenvergadering van ZV de Spreng.  

Deze is gehouden om 20.00 uur via Teams.  

Aanwezig: Arein Lazonder, Geo Smith, Ria Karman, Myluska Schröder, Maaike Thomassen, André 

Hoetink, Mark Donatz, Guus Verbeek, Lex Verbeek, Marco Hol en Willem Elshof.  

Agenda:  

1) Opening 

Arein opent om 20.03 de vergadering.  

2) Vaststelling van de Agenda 

Er zijn geen aanvullende punten.  

3) Mededelingen 

Arein heeft geen aanvullende mededelingen.  

4) Notulen van dinsdag 31 augustus 2021 

Geen opmerkingen, ze zijn daarmee geaccepteerd.   

5) Contributie. 

Arein geeft aan dat er geen plannen zijn om de contributie te veranderen.  

Willem Elshof vraagt naar de tarievennota die gepubliceerd is. Naar verwachting wordt de huur van 

het zwembad niet substantieel verhoogd, vanuit die zijde is er momenteel geen aanleiding om de 

contributie te veranderen.  

Arein geeft aan de tarievennota te kunnen delen. Arein stuurt hem aan de belangstellenden toe. 

6) Begroting 2022 

Ria geeft aan dat 2021 een bijzonder jaar was door de corona en de compensatie van de badhuur die 

in een later stadium verwerkt is.  

Ria geeft daarnaast aan dat door de compensatie een vertekend positief resultaat te zien is en legt 

uit waar deze uit is opgebouwd.  

 



Ria vertelt dat er door het zwembad inmiddels een compensatie is afgegeven voor de 1e helft van 

2021. Zij stelt voor dit te compenseren aan de leden door in de eerste drie maanden van 2022 geen 

contributie te innen en de bondsafdracht niet te innen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.  

Overall is de verwachting dat het jaar 2021 met een redelijk neutraal resultaat kan worden 

afgesloten.  

7) Goedkeuring begroting 2022 

De aanwezige leden hebben de begroting goedgekeurd.  

8) Rondvraag 

André Hoetink geeft aan dat niet alle leden de uitnodiging hebben ontvangen van de ALV. De 

volgende keer wordt hier meer aandacht aan besteed.  

Marco Hol vraagt zich af of er vanuit de PR commissie aandacht is besteed aan de adverteerders die 

eerder in De Spetter adverteerden en of aan hen is aangeboden op een andere manier te adverteren. 

André geeft aan dat met al deze partijen contact is gezocht. Marco geeft de suggestie de 

compensatie goed te communiceren met de leden. Ria geeft aan dat dit inderdaad in de planning 

staat.  

9) Sluiting  

Arein dankt de aanwezige leden en sluit de vergadering.  

 

 


