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ALGEMEEN BESTUURSVERSLAG 2018
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Verkiezing bestuur, taken en datum van aftreden:

De bestuursfunctiesamenstelling wijzigde als volgt:
•
•

Aftreden 21-03-2018
Aantreden 21-03-2018

Pierre algemeen bestuurslid
Claudy algemeen bestuurslid

De functies in het blauw zijn aftredend:
Voorzitter

Michel Steins

2019

Secretaris

Françoise Cardoen

2020

Penningm. Financiën

Jan Steins

2021

Penningm. Ledenadm.

Annemie van de Zwaan 2019

TC afgevaardigde

Lilian Smeets

2020

WC afgevaardigde

Marcel Lubbers

2021

Algemeen bestuurslid 1

José Strikers

2019

Algemeen bestuurslid 2

Jos van der Linden

2021

Algemeen bestuurslid 3

Claudy van Thoor

2021
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Bestuurlijke activiteiten:

Het jaar 2018 stond in het teken van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
Een speciale jubileum commissie werd opgericht om de diverse activiteiten te organiseren.
In 2018 werden er 10 bestuursvergaderingen gehouden + 2 extra vergaderingen met de WC
en 1 extra vergadering samen met de TC, de toezichthouders en de baddienst medewerkers.
Op 11 en op 18 juni werden 2 algemene kadervergaderingen gehouden. Het volledige kader
kreeg tijdens deze bijeenkomsten informatie over diverse belangrijke onderwerpen: de nieuwe
wet privacy en hoe ermee om te gaan binnen onze vereniging, de gedragscode met
ervaringen uit de praktijk, veiligheid (calamiteitoefeningen, toezicht, enz.) en instructies over
"mijn WVG account" op de website. Elke commissie is zelf verantwoordelijk om bijscholingen
voor haar kader te organiseren en om belangrijke informatie / documenten te delen of toe te
voegen aan de website.
Verder hield de jubileum commissie 8 vergaderingen met 7 commissieleden: Michel, Claudy,
Francoise, Annemie, Atreyu, Audrey en Lilian.
Daarnaast bezocht het bestuur diverse bijeenkomsten, zoals:
1
2
3

Bijeenkomst Open Clubs Glanerbrook dd 28-02-18
Overleg Watersportverenigingen d.d. 11 april
Sportcafé op vrijdag 13 april met diverse workshops
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4
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AVG bijeenkomsten voor verenigingen – bijeenkomst workshop AGV wet 7 mei (Beek de Haemen om 20u30) -> stappenplan aanvragen en checken
Bestuur WVG – Neptunus 22 mei : Doel van het gesprek was om te kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen, welke samenwerking mogelijk is. Bv. gezamenlijke bussen
naar de wedstrijden en gezamenlijke Clubkampioenschappen. De wedstrijdploegen
hebben al gezamenlijke officials: Vincent, Lilian Marx en Angelique.

Tijdens de bestuursvergaderingen werd naast de gebruikelijke punten aandacht besteed aan
de volgende onderwerpen:
a) Agenda 2018
b) Het bespreken en het vaststellen van het begrotingsvoorstel 2018 + het uitvoeren
van de begroting conform de goedkeuring van de ALV van 21 maart
c) Voorbereiding ALV 2018
d) Voorbereiding Jubileum 2018 met als doel een reünie van bestaande en oude leden.
Locatie Brasserie Biesenhof in Sweikhuizen. Datum jubileum was 6 oktober 2018.
Een extra activiteit werd op zondag 1 juli door de TC georganiseerd.
e) Kader activiteiten: een voorjaarsbrunch op 6 mei voor de kaderleden.
f)

Sponsoring voor de WC
Via “Stichting Specsavers Steunt” kregen we:
– 10 vouchers met 50 % korting op een bril
– de winkel Geleen heeft het hele jaar actiemuntjes van klanten gespaard voor de
wedstrijdploeg. Op zaterdag 26 mei hebben leden van de wedstrijdploeg een promotie
actie gehouden buiten de winkel in Geleen om flyers van onze vereniging en van
Specsavers uit te delen aan het publiek.
Het geld zal worden uitbesteed aan 40 stuks Zwemmersset à Euro 51 van Decathlon
in Kerkrade. De setjes bestaan uit een zwemplank, paddels, een snorkel, een zoomer
en een pull buoy. Iedere wedstrijdzwemmer die een setje aanschaft krijgt een
vergoeding van 25 euro van de vereniging.

g) Automatisering
Online data base voor onze ledenadminstratie. Leden schrijven zich hier online en
betalen inschrijfkosten via Ideal. Contributiegeld wordt geincasseerd. Alle leden zijn
toegevoegd aan dit systeem.
h) PR & Externe relaties:
•

•
•
•

Relatie en afspraken met Laco: huurovereenkomst voor het seizoen 2018/19;
prijs consumptiebonnen, reserveren van vergaderlokalen en gesprekken over
veiligheid. Een ontruimingsoefening heeft ook plaatsgevonden op 29 maart
NCS: invulling enquête, opgave ledenaantal voor subsidie.
Gemeente S-G: Afrekening werkelijke huurkosten 2017 en aanvraag nieuwe
structurele subsidie voor 2018.
Pers: promotie artikel over onze vereniging in het wijkblad Geleen Zuid en Kluis
en in Quant Magazine
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•

Promotie bij Glanerbrook: grote sport stickers bij Laco buiten van WVG,

•

•

4 januari: Open Dag Glanerbrook Familie sportdag voor de sportverenigingen
georganiseerd door Ecsplore. Ca. 100 kinderen hebben hieraan deelgenomen.
De activiteit was een groot succes, we moesten helaas zelfs kinderen afwijzen
omdat de groepjes vol waren!
aanschaf broeken Decathlon voor het hele lesgevende kader

•

omroep Start voor reportage WVG

i)

Het implementeren van de nieuwe Licentie zwemmen, incl. bijscholingen.

j)

Aandacht veiligheid en AVG wet:
Veiligheid heeft de grootste aandacht bij de WVG en komt tegenwoordig bij iedere
bestuursvergadering aan de orde. Dit jaar zijn nieuwe acties ondernomen om de
veiligheid van onze leden nog beter te waarborgen.
Hieronder wordt omschreven wat de vereniging op het gebied van veilig zwemmen
heeft gedaan:
•

Speciale bijeenkomst toezicht- en calamiteitenplan
▪

Ontruimingsoefeningen:

Met Laco: Op 29 maart is er een gezamenlijke ontruimingsoefening geweest
met Laco en andere verenigingen (ijshockey en de handbal). Het doel was
veiligheid oefenen en parate kennis testen van het calamiteitenplan. Een
verslag van deze ontruimingsoefening is te lezen in het bestuursverslag dd
15-05-2018. WVG heeft zelf een terugkoppeling gegeven aan Laco met wat
verbeterpunten.
Op 28 oktober en op 4 november zijn er nog ontruimingsoefeningen geweest
voor onze kaderleden.
•

Update lijst van het kader van de WVG met hun bevoegdheden: EHBO, ZRZ, enz.

•

Oefeningen van de “reddend zwemmen” vaardigheden van onze kaderleden
hebben plaatsgevonden op diverse avonden, o.a. op 23 december was er een
bijscholing Zwemmend Redden met uitleg over het ontruimingsplan voor de
lesgevers, de toezichthouders en de trainers van de wedstrijdploeg. Herhalingen
zullen in 2019 ingepland worden.

•

Certificaat Zwemmend Redden → 10 leden zijn in maart geslaagd voor hun
diploma. De opleiding is conform de kwalitatieve toezichtscriteria van de WHVBZ
(Wet hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden). Herhalingen zullen in
2019 plaatsvinden. Hierdoor hebben we meer gekwalificeerde mensen voor onze
toezicht.

•

Bediening beweegbare vloer: het kader is goed geïnformeerd over de instructies
en wie bevoegd is om het vloer te bedienen.

•

Het bestuur heeft ook een overleg gehad met Laco – Ralph Verbael, over de
manier van toezichthouden en over de extra Veiligheidsprotocol van Laco.
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•

VOG verklaring: alle vrijwilligers hebben in 2018 een (gratis) VOG gekregen.

•

Het bestuur heeft 2 vertrouwenspersonen benoemd, Annemie van der Zwaan voor
de zondagleden en Fred Rekko voor de wedstrijdploeg.

k) Ondersteuning & werkdruk Kader:
•

TC:
Afscheid:
Nieuw:

Nigel Knoben

•

Toezichthouders:
Afscheid:
Naser Amirsaadati
Nieuw:
10 leden op de zondag avond

•

Baddienst
De baddienst kampt met een tekort aan vrijwilligers.
Annemie en Françoise functioneren nog steeds als tijdelijke krachten zolang er geen
vervanger is.
Er is 1 baddienst controle geweest in 2018.

3

Leden bestand
Het aantal leden blijft nu stabiel: 261 op 1 januari 2018, waarvan 62 bij de
wedstrijdploeg.
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Financiën 2018
Zie verslag Financiën.
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50-jarig JUBILEUM

Met trots heeft WVG op 6 oktober 2018 haar 50-jarig Jubileum uitbundig gevierd in
aanwezigheid van wethouder van Cultuur en Sport, Jos Bessems. De jubileumavond werd
bezocht door veel leden maar ook door ex-leden die nog steeds een binding houden met onze
vereniging. Het feest stond vol verrassingen met een special guest Lola Lee, een Foto booth,
Tim Bubble, een fantastische DJ en een Luikse wafels kraam. De leden konden genieten van
heerlijke hapjes en dranken in de mooi versierde theaterzaal van de Biesenhof.
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Recreatieve activiteiten


Borrel van de senioren met wafels van José



6 mei: goed verzorgde Lentebrunch voor het kader.



31 augustus – 2 september: Kamp van de wedstrijdploeg in La Gileppe met 26
kinderen + begeleiders
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2 december : Sinterklaasviering: de viering was prima en goed bezocht door
kinderen en ouders in de VIP ruimte. De Sint en de 2 Pieten hebben prima
gefunctioneerd.

Bijzonder nieuws kaderleden en mededeling


overlijden Marian Steins 10-12-2018



Jubilarissen 25 jaar: Marie-Jose Oudejans

Conclusie

In dit jaarverslag zijn in hoofdlijnen de zaken belicht waarvoor het bestuur zich inzet. Samen
met de jaarverslagen van onze TC (Technische Commissie), onze WC (Wedstrijd Commissie)
en onze Penningmeester hopen we een goede indruk te geven van alle werkzaamheden en
activiteiten die leden en vrijwilligers aan onze vereniging binden.
Het hele jaar is het bestuur druk bezig geweest met de voorbereiding en het organiseren
van het jubileum, het actualiseren en communiceren van informatie rondom veiligheid voor
het kader, het uitbreiden van de functionaliteit van onze website en het vereenvoudigen
van de administratie, o.a. het incasso beleid. Het zorgvuldig bestuursbeleid m.b.t. de
financiën zorgt ervoor dat de vereniging financieel voor een groot deel zelfstandig kan
blijven functioneren. Subsidies blijven wel noodzakelijk om kwalitatief en veilig zwemlessen
te kunnen geven.
Het bestuur heeft in 2018 ook stappen gezet naar een mogelijke samenwerking met
Neptunus Born en WV Sittard. Er zijn al voorstellen gemaakt om bijvoorbeeld gezamenlijke
bussen te huren voor wedstrijden.
Tot slot willen we onze vrijwilligers nog hartelijk bedanken voor hun bijdrage, hun
betrokkenheid en hun enthousiasme bij onze vereniging. Hartelijk bedankt!
Geleen, 24-02-2019
Françoise Tuik- Cardoen – Secretaris WVG
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