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Watervrienden Geleen vierde in 2018 haar gouden jubileum. Hierbij hebben we voor onze
leden en oud leden diverse activiteiten georganiseerd en mogen we terugkijken op een
geslaagd feest met een positief financieel resultaat. Dit hebben we bereikt door in de
afgelopen 10 jaar extra gelden te reserveren.
Wij willen dan ook de jubileumcommissie bedanken voor hun gedegen beleid waardoor de
kosten binnen de begroting zijn gebleven. In verband met diverse jubileum activiteiten is de
traditionele kaderdag anders ingevuld, waardoor de kader en bestuurskosten lager zijn dan
begroot.
In 2017 zijn we gestart met ons automatiseringstraject waarbij de nieuwe website als eerste
werd gerealiseerd. In 2018 is het besloten deel voor alle leden zie “MIJN WVG” in gebruik
genomen alsook het gedeelte voor het incasseren van de contributie.
Door het vele werk is de planning van dit project uitgelopen waardoor ook kosten zijn
uitgesteld naar 2019, let wel de totale kosten zijn voor een vast bedrag afgesproken.
Het leden aantal bij de vereniging blijft onderdruk staan waardoor de contributie achter
loopt op de begroting. Voornamelijk bij de wedstrijdploeg maar ook bij de groep “Swim for
life” is het lastig leden vast te houden.
Bij de leszwemmers op de zondagmorgen is een duidelijke toename van het aantal kinderen.
Hier heeft het kader de handen aan vol en ook de Sint moest dit jaar 30 cadeautjes meer
meebrengen dan vorig jaar.
Financieel gezien is de vereniging gezond, maar toch zijn er factoren die ons voor de
toekomst zorgen baart. Denk aan de slechte financiële situatie van de gemeente, waardoor
verdere verlaging van de subsidie noodzakelijk zal zijn, wijzigingen in de accommodatie van
een nieuw of gerenoveerd zwembad en de stijging van de badhuur die dit jaar samen met de
BTW in totaal 7% is gestegen.
Om voldoende reserves te behouden en financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen
zullen we de contributie moeten aanpassen.
Op onze jaarlijkse algemene leden vergadering zal de penningmeester uitgebreid toelichting
geven over de realisatie, balans en de begroting. U bent dan ook van harte welkom.
Jan Steins,
Penningmeester, Watervrienden Geleen
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