Zwemvereniging Watervrienden Geleen

BETREFT

REFERENTIE

Algemene Leden Vergadering
Verslagjaar 2018

Bestuur/leden

SITTARD-GELEEN

17-06-2018

Concept notulen van 49ste algemene ledenvergadering
21 maart 2018
(zie ook presentatie in pdf formaat, beschikbaar
op de website www.watervriendengeleen.nl )

Presentie:
Aanwezige bestuursleden:
Michel Steins, Jan Steins, Françoise Cardoen, José Strikers, Lilian SmeetsCoonen, Marcel Lubbers.
Afgemeld bestuurslid:
Pierre van Mouche (ziek) ; Jos van der Linden (werk) ; Annemie van der Zwaan
(privé omstandigheden).
Afgemeld kaderlid:
Margriet, Hub.
Aanwezige leden:
20 leden. Vorig jaar waren 22 leden aanwezig.

Opening en welkom:
De voorzitter opent de vergadering om 20uur en heet iedereen van harte
welkom op de 50ste Algemene Leden Vergadering (verder genoemd ALV) van de
zwemvereniging Watervrienden Geleen.
De diverse onderwerpen van de ALV worden, zoals gebruikelijk, door middel van
een projector op een scherm toegelicht. Alle stukken die tijdens de ALV worden
besproken zijn ruim op tijd op de website van de vereniging gepubliceerd (in een
pdf formaat). Een papieren afdruk van de stukken is beschikbaar op aanvraag
voor leden die geen internet hebben.
De voorzitter stelt de agenda van deze avond voor aan de leden.

Agenda:
1. Opening en Welkom
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
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4. Jaarverslagen
5. Kascontrole
6. Verhoging contributie
7. Begroting 2018
8. Verkiezing bestuur
9. Programma 2018
10.Rondvraag

11.

Verwachte sluiting tegen 22:00

Binnengekomen stukken en mededelingen:
Binnengekomen stukken:
Er zijn geen binnengekomen stukken t.a.v. de jaarstukken voor behandeling
tijdens de ALV.
Mededelingen:
Er zijn 6 mededelingen:
1. WVG viert 50-jarig jubileum
2. Swim for Life is positief ontwikkeld : Swim for Fit, Fifty Fit, Thriatlon. Deze
activiteit is groeiende, het heeft wel zijn tijd nodig want de
zwemmers/sters moeten hun weg hierin vinden.
3. Het aantal kaderleden is aan het toenemen: er zijn meer lesgevers op
zondag.
4. Ontwikkelingen aantal leden:
* 2016 : 288
* 2017: 258
* 2018: 260
5. De nieuwe Licentie Zwem-ABC is positief beoordeeld.
6. Marcel is geslaagd voor het certificaat van Instructeur Zwemopleider
Zwem-ABC. We hebben nu 2 mensen die lesgevers kunnen opleiden en
dat geeft meer kans op continuïteit.

Notulen Algemene Ledenvergadering dd 22 maart 2017:
Tekstueel:


Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen.

Naar aanleiding van de notulen:


geen
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Het verslag van 2017 wordt derhalve goedgekeurd en formeel afgetekend door
de voorzitter en de secretaris. Het goedgekeurde exemplaar zal binnen enkele
maanden op de website van de vereniging worden gepubliceerd.

Jaarverslagen
De voorzitter geeft toelichting over de verschillende verslagen die op onze
website gepubliceerd zijn.
Jaarverslag Bestuur – terugblik 2017
Michel refereert naar de website waar alle stukken / jaarverslagen ter inzicht
staan. Hij maakt een samenvatting van het verslag.


Organisatie van de vereniging, 10 bestuursvergaderingen, vergaderingen met
WC en TC



Zwem-ABC Licentie



Processen professionaliseren binnen de vereniging



Veiligheidsprotocollen optimaliseren, aanstellingsbeleid, klachtenprocedure,
VOG, toezichtplan, calamiteitenplan, enz.



Audit door NRZ-NPZ - Nationale Raad Zwemveiligheid



Relaties onderhouden met Directie Laco/Glanerbrook, Sportstichting, enz.



Vertegenwoordiging bij de NCS, Nationale Raad Diplomazwemmen, enz.

Een lid vraagt of de audit wordt gecontroleerd, bv. jaarlijks met proef?
Michel antwoordt dat dit wel zal gebeuren. De NPZ heeft een controle
aangekondigd voor dit jaar.


Verslaglegging van de vergaderingen



Financiële administratie en ledenadministratie



Organisatie van kaderactiviteiten (2017 -> Steenfabriek Daniken BBQ kader)



Organiseren sponsoring: je moet een aantrekkelijk “pakket” opstellen voor
sponsors. Dan lukt sponsoring beter.



Nieuwe website www.watervriendengeleen.nl , of wvsg.nl



Start data base ledenadministratie: We willen het online brengen waar meer
leden zelf wijzigingen kunnen aanbrengen bij hun eigen gegevens.



Besloten groep Facebook (118 leden)



Extra site en het opzetten van een jubileum commissie (50 jaar WVG 2018)



Facebook pagina WVG 50 jaar (bereikte 998 leden).

Leden aantallen : blijft stabiel t.o.v. 2017 -> 258 leden op 01-01-2017 en 260
leden op 01-01-2018.
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Jaarverslag Technische Commissie


Licentie Zwem ABC

Nederland telt heel veel zwemscholen. De nieuwe licentie Zwem-ABC wil meer
afdwingen op zwemveiligheid. WVG heeft gelukkig wel een eigen zwemopleider
en mag dus zelf de zwemlessen en het kader evalueren. Andere
zwemverenigingen moeten iemand inhuren.
- lesplan, beoordelingslijsten. Boek met procedures door Lilian gemaakt;
- audit in november 2017;
- Officieel Opleiding Instituut NPZ


Er zijn 5 lesgevers in opleidingen Zwem-ABC -> afronding 2018



2 x bijscholingen georganiseerd

Bij het zwembad, in onze kast ligt nu een klapper met ongeval formulier,
toezichtplan, bijna ongeval formulier, calamiteitenplan, enz.


Er zijn in 2017 33 diploma’s A, 21 diploma’s B, 12 diploma’s C, 3 ZV1 , 6
ZV2, 5 ZV3, 5 SN1, 5SN2 uitgereikt.

Het aantal diploma zwemmers groeit maar veel ouders zeggen het lidmaatschap
van hun kind op na het behalen van het diploma B.
De lessen zijn sinds begin dit jaar aangepast o.b.v. de nieuwe licentie.


5 gediplomeerde lesgevers zijn op examen geweest. Ze zijn alle 5 geslaagd
voor de digitale toets = theorie eisen voor het nationale zwemdiploma.



Er is wat druk op het kader maar dit komt door het inwerken van nieuwe
kaderleden en door de diverse opleidingen. Er zit gelukkig een stijgende lijn
in en met de hulp van Marcel probeert Lilian die trend te houden.



Toezichthouders:

* Toezicht bij Swim for Life: er is beter toezicht op de donderdag avond training
(21uur – 22uur) dankzij Naser. Bovendien zijn 10 mensen begonnen met een
ZrZ opleiding hiervoor.
* opleiding bekwaamheids-certificaat Zwemmend Redden is opgezet en er zijn
zelfs niet-leden die zich hebben aangemeld.


Baddienst
De baddienst functioneert maar er moet dringend versterking komen. Wie is
beschikbaar?
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Jaarverslag Wedstrijd Commissie
1. ORGANISATIE


Trainersteam: Atreyu, Erné, Fred, Jos, Lynn, Marcel, Mark, Saskia,
Thijs

Saskia meldt dat de WC op zoek is naar extra trainers, vooral vrouwelijke
trainers.


Saskia is voorzitter WC en Marcel afgevaardigde in het bestuur



Contact persoon bij de bond is Marie-José



Groep opstellen wedstrijdsprogramma' s: Fred, Jos, Thijs, Saskia



Groep opleidingen / Officials : Erik Knarren.

2. WEDSTRIJDEN:


Landelijke zwemcompetitie (LZK) -> 3de plaats in 2de klasse



Zuidcompetitie-> 5de plaats



Bondskampioenschappen (BZK) 2de en 3de zondag van maart



Jeugd Olympiade in Böblingen (Juli 2017).



Clubkampioenschap.

3. SUCCESVOL KAMP:
Met thema "zoek de schat", was super goed opgezet en heel gezellig.
4. PROGRAMMA


continueren naar verbetering van de zwemtechnieken



handhaven in de 2de klasse van de LZK ; top-2 notering



nieuwe opzet landelijke zwemcompetitie



kamp 2018 op een nieuwe locatie



bijscholing trainers - heeft al een zwemcliniek vlinderslag gehad.
Zwemcliniek ook bij Hellas Glana begin dit jaar.



Go-Swim App: Marcel is hiermee bezig om het uit te rollen bij de
zwemmers. Hiermee kan hij de zwemmers vooraf informeren over
de komende zwemtraining.



Zwem set voor leden: de jeugdigen gaan binnenkort naar Decathlon
om het materiaal aan te schaffen. De zwemset zal gebruikt worden
tijdens de trainingen. Het wordt voor 50% gesubsidieerd door de
vereniging, o.a. dankzij sponsoren zoals Specsavers.
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Jaarverslag Financiën:
De opbrengst van de contributie loopt achter omdat het ledenaantal ook
achterblijft. De subsidie is wat hoger omdat we in 2016 meer badhuur hadden
(dit wordt gecorrigeerd door de gemeente). Druk en kopieerwerk: minder
cartridge en de toner was goedkoper. Materialen: bij de opbrengst zit ook
sponsorgeld van de FSI. We hadden de baddienst willen automatiseren maar dit
is niet doorgegaan en dus is er minder uitgegeven. Er zijn ook minder diploma’s
ingekocht (een stapel is ook ingeruild voor diploma’s van de nieuwe licentie).
Wedstrijdploeg: er is geen feestje geweest bij de clubkampioenschap en geen
voorschot gestort voor het kamp. De badhuur is lager geweest omdat er meer
feestdagen waren en geen zwemmen in de vakantie.
Kader en bestuur kosten: iets meer maar er is geen eigen bijdrage geweest in
2017 voor de kaderdag. Opleidingen : zijn gelukkig wat hoger omdat we meer
kaderleden hebben gehad om de opleiding te volgen.
Representatie kosten: de reservering voor het jubileum is uitgesteld met
goedkeuring van het bestuur. Automatiseringskosten zijn ook gunstiger geweest
omdat we nog niet zover zijn met de ontwikkelingen. Promotie: we hebben niks
eraan gedaan / geen geld uitgegeven (bv. voor een folder).
Sponsoring : er zijn iets meer opbrengsten (het geld is o.a. voor de setjes van
de wedstrijdploeg).
Uiteindelijk is het Resultaat iets gunstiger dan gedacht.
Dion heeft een vraag over de opleiding: of er mensen zijn die de opleiding
stoppen voor dat het af is? Ja, en dan krijgen ze de borg ook niet terug.
Balans:
Borg betaald in 2017: 5 mensen hebben samen € 900 betaald voor de borg de
vereniging heeft voor 3 leden de borg terugbetaald voor een totaal bedrag van
€ 375.
We hebben voor het jubileum niks extra gereserveerd in 2017.
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KAS CONTROLE:


Doel: het formeel vaststellen dat WVG een deugdelijke administratie voert



Door: twee leden, maar geen bestuursleden, ook geen 1ste of 2de graadsfamilie v/h dagelijks bestuur.





Taken:
o

het vaststellen dat de boekhouding inzichtelijk is;

o

Controle of facturen / declaratie bonnen terecht zijn en correct ingeboekt;

o

Begin- en eindsaldo van de bankafschriften controleren.

Planning:
o

Na afsluiting boekhoudingsjaar en vóór de ALV.

o

De commissie wordt uitgenodigd door de Penningmeester.

o

2 tot 3 uur werkzaamheden.

o

De commissie brengt formeel verslag uit tijdens de ALV.

Dit jaar hebben we Ron Smeets en Theo de Meijer gehad in de kassa commissie.
Theo als reserve omdat Kim Polussen in de tussentijd gestopt was met haar
lidmaatschap door werk –en privé drukte.
Bevindingen kascontrole: Alles is goed bevonden door de 2 leden behalve het
bedrag voor het jubileum dat van de rekening courant naar de spaarrekening
was verschoven.
De ALV vindt het verslag in orde en geeft haar goedkeuring. Er wordt decharge
gegeven aan de penningmeester.
Benoeming Kascontrole commissie 2018:
De voorzitter bedankt Ron en Theo voor hun inspanningen. Hij vraagt de leden
wie de kascontrole commissie wil doen in 2018. Er zijn 2 kandidaten:
Ron Smeets en Fred Rekko stellen zich kandidaat voor volgend jaar. Theo de
Meijer stelt zich kandidaat als reserve. De benoeming van de nieuwe kassa
commissie wordt door de leden van de ALV ook goedgekeurd.

VERHOGING LEDENCONTRIBUTIE:


de ouders verwachten de professionalisering van WVG, we moeten steeds
meer doen m.b.t. klanttevredenheid.



de gemeentesubsidie gaat verder omlaag. De gemeente zal op termijn
inkorten. Françoise informeert de leden dat er wel geld komt voor gezinnen
met financiële problemen die hun kinderen willen laten zwemmen, dit loopt
via het Sportfonds. Formulieren zijn beschikbaar bij de baddienst.



voorgaande jaren is besloten om de contributie stapsgewijs te verhogen
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-> voor NIET wedstrijdploegleden verhoging € 0,50 per maand.
-> voor wedstrijdploegleden verhoging van € 1,00 per maand.
Verhoging inschrijfgeld: € 0,50
Ingangsdatum per 1 juli 2018
De voorzitter vraagt de leden of er bezwaar is of opmerkingen zijn. De leden
kunnen zich goed vinden in het voorgestelde besluit. Het besluit wordt
goedgekeurd door de aanwezige leden.

BEGROTING 2018:


contributie: We hopen door de contributie verhoging dat we iets meer
opbrengsten krijgen dan vorig jaar. We kregen wat minder gemeentesubsidie
omdat we 15 jongeren minder hadden uit de gemeenten Sittard-Geleen.



De badhuur gaat jaarlijks 2% omhoog (indexering).



opleidingen: de meeste kosten zijn al geweest maar er is interesse voor de
EHBO opleidingen en voor de ZrZ opleidingen en de official opleidingen
komen ook erbij.



Representatie kosten: meer kader dus meer kosten.



Automatisering: minder kosten.



Promotie materiaal: we willen een folder laten drukken dit jaar.



(negatief) Resultaat in 2018 : € - 1.200

De voorzitter geeft verdere toelichting over de begroting en vraagt of iedereen
akkoord is met de begroting 2018. Er zijn verder geen opmerkingen en/of
vragen; de begroting 2018 wordt goedgekeurd door de leden.

Voorstel samenstelling bestuur
De functies in het blauw zijn aftredend.
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Pierre (algemene bestuurslid) is niet herkiesbaar. Pierre zal aanwezig zijn voor
de lente brunch om afscheid te nemen.

Verkiezing bestuur

José verlengt haar functie met een jaar.
Jan en Marcel stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt Claudy van Thoor officieel voor als Algemeen Bestuurslid 3.
Claudy is lid van WVG geworden toen ze acht was. Ze is 20 jaar weggeweest
maar kwam 10 jaar geleden op de reünie voor het 40-jarig Jubileum en zwemt
sindsdien bij de Swim 4 Life. Ze is een paar maanden geleden benaderd door het
Bestuur.
Er zijn geen tegenkandidaten en er is ook geen bezwaar van de aanwezige leden
voor de herkiezing van de b.g. bestuursleden met Claudy als Algemeen
Bestuurslid 3.
De 5 functionarissen (aftredend + een nieuwe) zijn goedgekeurd door de leden.
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Grensoverschrijdend gedrag


Contact persoon aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag:



Benoemde persoon:
o

Fred Rekko

o

Annemie van der Zwaan



vertrouwenspersoon voor leden / ouders



Bieden en luisterend oor.



wijzen je de weg Vetrouwenspunt Sport.



Geheimhoudingsplichten.



rapportage/advies van uit de vertrouwens personen.

Fred zegt dat er de afgelopen jaren geen incidenten zijn geweest van
grensoverschrijdend gedrag.
Michel wilde dit onderwerp toch in de ALV presentatie opnemen.

PROGRAMMA 2018:


Continueren van de Licentie Zwem-ABC: hoe gaan we daarmee om, het
kader blijven informeren, het calamiteitsplan oefenen, je blijft er continu
mee bezig en het wordt getoetst



Afronding opleiding voor lesgevers zwem ABC



Nieuwe opleiding Zwemmend redden



Kamp wedstrijdploeg in Augustus 2018



Ontwikkeling website met database

 ledenadministratie online
 login voor alle leden, ze kunnen hun eigen gegevens wijzigen
 persoonlijke informatie
Dion zegt dat we moeten opletten met de nieuwe wet over privacy - AGV.
Françoise zegt dat we wachten op een bijeenkomst van Ecsplore hierover. Dat
we hiermee zeker rekening zullen houden.

Rondvragen
1. Dion: Dion geeft een compliment aan het bestuur en aan alle vrijwilligers
voor hun werk en hun inzet. Hij heeft wel een opmerking over de
beschikbare tijd voor de training op de donderdag avond: de bodem moet
eerst omhoog om 21uur en iedereen kan pas 5 minuten later inzwemmen.
Om 21u55 moet de bodem helemaal omhoog en de zwemmers moeten
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het bad 5 minuten voor 22uur verlaten. Ze verliezen in totaal 10 minuten.
Dion vindt zelf dat we volledige uur betalen, dus moeten we ook een vol
uur kunnen zwemmen. Lilian zegt dat de bodem in principe al op de juiste
hoogte is om 21uur, soms moet het inderdaad ingesteld worden, maar
normaal gezien gebeurd dit niet. Michel zegt dat we het bad moeten
opleveren zoals het aangeleverd is, dit staat in het contract met Laco.
2. M.b.t. de tijd, zegt Marcel dat de wedstrijdploeg ook pas om 18u04 de
lijnen mag inzetten, want men moet wachten totdat de Laco zwemmers
uit het bad zijn gekomen.
3. José: Het is al jaren zo dat Laco vraagt dat de bodem omhoog moet.
4. Actie: intern bespreken tijdens bestuursvergadering.
5. Iny: geeft ook compliment en dat is dat we ook voor kinderen die moeite
hebben ons best doen om ze te laten zwemmen.
6. Jerome: inlog kaderleden: iedereen krijgt een nieuwe inlogcode, het komt
zegt Michel.
7. Jeroen: afmelden Swim for Life: Jerome heeft de knop gezien voor Swim
for Life. Michel zegt dat het niet wordt gebruikt. Het is ook anders dan bij
een training van de wedstrijdploerg, het hoeft niet zegt Jerome.
8. Jubileum Feest: Alle leden, oud leden maar ook niet leden zijn
uitgenodigd!
9. Aanmelden via de website. Volg facebook 50 jaar WG

Sluiting
De voorzitter sluit om 21u45 de 49ste Algemene Ledenvergadering. Hij bedankt
iedereen nog voor zijn/haar inzet en aanwezigheid en wenst iedereen nog een
prettige avond. Het bestuur nodigt de leden uit voor een drankje aan de bar.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd 16 juni 2018
Notulist - Françoise Cardoen

................................

................................

Voorzitter
Michel Steins

Secretaris
Françoise Cardoen
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