Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013
Datum

:

19 maart 2013

Aanwezig

:

namens het bestuur Roeland ten Napel (voorzitter), Maarten Bouter
(penningmeester),Peter van Proosdij, Jeroen Stens,
Ineke Koldenhof, Ilona Blees, Annelies van Hunen

Leden

:

Hennie Willemsen, Teunie ten Hage, Ab Kok, Hilly Panjer, Bep Kamp, Leny Kam
Gert Jansen, Caroline Kannegieter, C. Heg, Margareth Simons, Gerald Heethaar,
Truus Boogaard, Karin van de Leeden, Bianca Sangers, Irene Wenang, Nicolette
Verdugt

Notulist

:

Janet van Emous

Agendapunt 1 Opening
Roeland opent de vergadering en begint met een terugblik op het afgelopen jaar, welke financieel en
sportief gezond was. Er hebben wel subsidie perikelen gespeeld: de gemeente heeft de zwemverenigingen
een aparte status gegeven in de bezuinigingen. De wethouder heeft echter wel verzocht om samenwerking
tussen de verenigingen en om te komen met plannen om de subsidie omlaag te kunnen krijgen. Het
contract met de Sprenkelaar is flexibeler geworden.
In het laatste kwartaal van 2012 is bij de afdeling wedstrijdzwemmen gebleken dat beleid en uitvoering te
veel in elkaar verweven waren. De zwemcommissie is voortvarend aan de slag gegaan om deze zaken te
gaan scheiden. Het is een vervelende periode geweest. Aan ieder wordt medewerking verzocht om
optimaal mee te werken aan deze omslag. Het algemeen bestuur staat achter de zwemcommissie en zal
hen, indien nodig en gevraagd, ondersteunen. De zwemcommissie heeft echter de regie in handen.
Agendapunt 2 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Agendapunt 3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Agendapunt 4 Vaststelling jaarverslagen
De voorzitters van de afdelingen geven een korte toelichting op het jaarverslag.
Polo heeft een fantastisch jaar gehad, waarbij vier teams kampioen geworden zijn. Binnen de afdeling is
gestart met structuren. Er zijn minder leden wat wel een punt van zorg is. Hiervoor zijn al acties gestart.
Een van de bezuinigingsmaatregelen die de afdeling heeft genomen is het schrappen van de trainingen
voor de jeugdafdeling in alle vakanties.
Bij afdeling opleidingen verloopt het stickerplan goed en is het sterrenplan ingevoerd. Er worden twee van
de drie trainingen geschrapt in de vakanties.
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Leden van de afdeling wedstrijdzwemmen hebben zowel op Nederlands als op Gelders niveau mee gedaan
en goed gepresteerd. Er zullen een aantal leden gaan vertrekken vanwege studeren buiten de plaats. De
groep minioren is echter groeiende. De afdeling is trots op de masters die zeer goed presteren; dit is een
voorbeeld voor de jeugd.
Bij afdeling triatlon is het ledenaantal gelijk gebleven. Zij behalen sportief gezien goede resultaten, ook
op nationaal niveau.
Truus Boogaard vraagt of in de verslagen van de afdeling voortaan de namen van de commissieleden
genoemd kunnen worden.
Agendapunt 5 Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het boekjaar 2011
inclusief het verslag van de kascommissie
De heer Kok geeft namens de kascommissie aan dat er geen onregelmatigheden in de controle
geconstateerd zijn en spreekt zijn complimenten uit naar de penningmeester. Met algemene stemmen
wordt décharge verleend.
De voorzitter geeft aan dat het algemeen bestuur de moeilijke beslissing genomen heeft om te stoppen
met de afdeling synchroon zwemmen. Financieel was het niet meer haalbaar om deze afdeling te
behouden. Daarnaast is de afdeling de laatste jaren te veel afhankelijk van een paar vrijwilligers, iets wat
niet langer vol te houden is. Het is een gemis binnen Apeldoorn dat er geen synchroon zwemmen meer
wordt aangeboden.
Agendapunt 6 Bestuursverkiezingen
Het algemeen bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris alsmede een vice voorzitter. Hans
Simons is gestopt met zijn bestuurlijke activiteiten en ook niet meer herkiesbaar. Hij is persoonlijk niet
aanwezig, maar heeft een mail gestuurd, welke door de voorzitter wordt voorgelezen. Het bestuur
betreurt de beslissing van Hans Simons, hij was van grote waarde voor de vereniging, ook als persoon.
Wellicht is in de toekomst samenwerking nog mogelijk; de deur staat voor hem open.
Bij de afdeling wedstrijdzwemmen is Gerald Heethaar afgetreden als voorzitter van de zwemcommissie.
Zijn betrokkenheid, daadkracht en enthousiasme werd enorm gewaardeerd. Het algemeen bestuur spreekt
de hoop uit dat Gerald Heethaar nog lang binnen de vereniging actief zal blijven.
Ilona Blees stopt volgend jaar als voorzitter van de afdeling waterpolo.
Het algemeen bestuur is derhalve op zoek naar een secretaris, een vice voorzitter en algemene leden.
Agendapunt 7 Begroting 2012
De penningmeester legt uit dat het voor het ontvangen van subsidie nodig is om de begroting op 0 te laten
eindigen. De tarieven bij de afdeling polo gaan per 1 januari met 1 euro omhoog. De contributie tarieven
worden ook verhoogd. De KNZB gaat een tarief van € 2,50 per lid met startvergunning hanteren. Voorheen
werden startvergunningen apart in rekening gebracht. Deze wijziging is in het tarief opgenomen.
Aquapoldro is achtergebleven met de verhoging ten opzichte van de KNZB. Dit zal alsnog worden recht
getrokken. Met ingang van 2014 wordt de algemene subsidie van de gemeente met 65% verlaagd.
Hennie Willemsen geeft aan dat de tarieven voor deelname aan competities en kampioenschappen omlaag
gaan. Dit wordt door zwemmers niet gezien. De penningmeester geeft aan dat alle leden de genoemde
€ 2,50 betalen, ook degene die niets met de Kring te maken hebben.
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Hennie Willemsen constateert dat de begroting € 4.700 positiever uitvalt dan het jaar er voor en vraagt of
dit alleen te maken heeft met de tarieven. De voorzitter geeft aan dat lasten onderling worden
verdisconteert. Voorheen droeg afdeling opleidingen alle lasten. Deze worden nu toegekend aan de
afdelingen om het geheel zuiver te houden. De afdeling recreanten is onder gebracht bij
wedstrijdzwemmen.
De begroting en tariefswijziging worden goedgekeurd en vastgesteld.
Benoeming kascommissie
De huidige drie leden (Ab Kok, Johan Panjer en Herbert) van de kascommissie zullen dit ook volgend jaar
nog doen.
Agendapunt 8 Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup”
Vanwege zijn inzet voor zowel de afdeling triatlon als de afdeling wedstrijdzwemmen, wordt dit jaar de
Koester je Kader cup uitgereikt aan Gert Jansen.
Agendapunt 9 Rondvraag
Leny Kamp heeft geconstateerd dat het masters gedeelte op de website verouderd is. Zij wil dit graag
gaan verzorgen, samen met Bep. De voorzitter zal een afspraak met hen maken.
Hennie Willemsen vraagt of er nog aandacht besteedt zal worden aan het 20-jarig bestaan van
Aquapoldro. De voorzitter geeft aan dat hier in september op terug gekomen zal worden.
Hilly Panjer vraagt of de vereniging een vertrouwenspersoon heeft. Dit is niet het geval. Om dit
procedureel goed te doen is een enorme klus en er hoort ook een opleiding bij. De vereniging is altijd in
staat geweest om zaken binnen de afdelingen op te kunne lossen. Hilly Panjer denkt dat het goed is om
een vertrouwenspersoon te hebben; mensen komen dan wellicht sneller in plaats van dat ze hun
lidmaatschap opzeggen.
Agendapunt 10 Sluiting
Roeland sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen.
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