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Notulen   Algemene   Ledenvergadering   14   november   2019  
Blok   10,   Wilhelminaplein   Horst  
 
1. Opening/mededelingen  
              Aanwezig   zijn   62   leden.  
             Afmeldingen:   
             Guus   Tielen,   Mark   van   Rensch   (vader   Noa),   Dennis   Verhaegh,   Eric   Teuwsen,   Lars  

Thijssen,   Eric   en   Lea   van   Meijel,   Ester   Janssen,   Tineke   Geurts,   Patrick   Janssen,  
             Lisa   Verstegen,   Peter   Verheijen,   Lynn   Vallen,   Cindy   Kuijpers,   Linda   Custers,   Jannie  

Vollenberg,   Rogé   Derks,   Marcel   Meulendijks,   Ellen   Swinkels,   Silvester   van  
Pommeren,  

             Roy   Verstappen,   Fam.   van   Kuijk,   Hensley   en   Serafina   Vlijt  
 

  
Rianne   heet   iedereen   van   harte   welkom.   
Een   speciaal   welkom   aan   erelid   mevr.   Nel   Kleeven   -   Vullings.  
Nel   is   mede   oprichtster   van   HZPC.  
Een   huishoudelijke   mededeling:   consumpties   zijn   voor   eigen   rekening.  

 
In   het   kort   wordt   de   agenda   doorgenomen   van   deze   vergadering.  
 

2. Terugblik   2018-2019  
             Rianne   geeft   een   korte   toelichting   op   de   jaarverslagen,   die   op   het   intranet   staan.  
  

- G-zwemmen:  
                   9   zwemmers   aangemeld.   Dringend   beroep   voor   aanmelding   vrijwilligers.  

- 60   jarig   jubileum,   goed   geslaagd.   24-uurs   was   super  
- Zwemleiders   van   opleidingen   geslaagd.   10   cursisten   zijn   geslaagd   voor   niveau   2.  
- SZ,   WP   en   WZ   proberen   dit   jaar   ook   nog   een   cursus   te   starten  
- PR-cie   momenteel   nog   met   3   personen.   Willem   gaat   deze   cie   verlaten.   Ook   op  

zoek   naar   nieuwe   mensen.   
- Superspetters:   eerste   groep   kinderen   is   al   geslaagd.   
- Afslag   10   en   nieuw   zwembad.   Gemeente   heeft   goedkeuring   verleend   aan   locatie.   

                   Wensen   indienen.   Helaas   gaat   BOB   Vostermans   de   gemeente   verlaten.  
                   Met   als   gevolg   dat   het   zwembad   weer   vertraagd   wordt.   Nieuwe   project  
wethouder.  

- Clubkleding,    zijn   we   als   bestuur   nog   steeds   mee   bezig.  
 

3. Uitreiking   aanmoedigingsbekers   afdeling   Wedstrijdzwemmen  
             Lieke   Meulenkamp   noemt   de   namen   van   degene   die   dit   jaar   de   bekers   ontvangen.  
             Helaas   is   van   het   wedstrijdzwemmen,   zowel   bij   de   minioren   als   de   senioren   niemand  

aanwezig,   die   de   beker   in   ontvangst   kan   nemen.  
             Minioren   jongens:   Mazen   Ahmed  
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             Minoren   meisjes:   Lola   Verheijen  
             Marièlle   Martens   vertelt   wie   deze   dit   jaar   ontvangt  
             Senioren   heren:   Lars   Hagens  
             Senioren   dames:   Serafina   Vlijt  
 
4.  Uitreiking   mevrouw   Boots   wisselbeker   afdeling   Waterpolo  
             Richard   gaat   via   een   quiz   deze   persoon   bekend   maken.   Iedereen   is   ingelogd.  
             Speelt   in   H4   en   de   naam   is   Bart   Gertsen  
 
5. Uitreiking   Maria   Roelofs   wisselbeker   afdeling   Synchroonzwemmen  
             Roos   Gielen   reikt   deze   beker   uit   aan:   
             Sofie   Kleeven.  
 
6. Huldiging   jubilarissen:  
              60   jaar   lid:    Annemarie   Hoebers,   Nel   Kleeven-Vullings   en   Thea   van   Well  
             50   jaar   lid:    Theo   Linssen,   krijgt   volgende   week   de   bloemen   ivm   afwezigheid   na   de   
                                 vergadering.   Marianne   regelt   dit   met   Theo.  
             25   jaar   lid:     Angela   Hoeijmakers  
                                 Erik   Roelofs  
                                 Roos   Gielen  
             Annemarie   is   tijdens   de   24-uurs   race   gehuldigd.  
             Mevr.   N.   Kleeven   –   Vullings   en   mevr.   Th.   van   Well   zijn   allebei   sinds   de   oprichting   van  

HZPC    lid.   Dus   60   jaar.   Deze   dames   zijn   we   met   het   jubileum   vergeten.   Marianne  
heeft   bij   beide   dames   een   boeket   bezorgd.   Nel   Kleeven   was   hier   erg   blij   mee.  
Namens   Nel   krijgt   iedereen   de   groeten.   Ook   Thea   was   blij   verrast,   dat   wij   haar   niet  
waren   vergeten.   Ook   van   Thea   krijgt   HZPC   de   groeten   en   een   dank   je   wel   voor   de  
bloemen.  

  
 

  
Korte   pauze  
 
 
7. Vaststelling   notulen   algemene   ledenvergadering   d.d.   25   oktober   2018  
             Geen   opmerkingen.   Notulen   zijn   goedgekeurd .  
  
8. Vaststelling   jaarverslag   2018-2019   

Jaarverslagen   staan   op   de   website   onder   intranet.   Geen   vragen,   bij   deze   vastgesteld  
 
9. Vaststelling   financieel   resultaat   en   bijbehorende   balans   2018-2019  

Jos   geeft   toelichting   op   de   financiële   situatie.   
 
10. Verslag   kascontrolecommissie   en   benoeming   kascontrolecommissie   
             voor   boekjaar   2019-2020.   
             Raymond   Frissen   doet   verslag   van   de   controle   die   28   oktober   heeft   plaatsgevonden.  
             Samen   met   Rogér   Wijnands   heeft   hij   de   boeken   gecontroleerd.   Verzoek   om   geen  

gecombineerde   bonnen   te   declareren.   Dit   vanwege   de   kostenplaats   in   de  
boekhouding.   Er   zijn   geen   onregelmatigheden   geconstateerd.   Raymond   verzoekt   de  
vergadering   om   decharge   te   verlenen   aan   de   penningmeester.   

             Zowel   Raymond   als   Rogér   zijn   beide   aftredend.   Rogér   wil   niet   nog   een   jaar   zitting  
nemen.   Vandaar   dat   wij   op   zoek   zijn   naar   2   nieuwe   leden.  

2  
 



 

             Benoeming   van   kascontrole   commissie   boekjaar   2019-2020  
             Raymond   Frissen   is   herkiesbaar.   Willy   van   Kuijk   meldt   zich   aan   voor   de  

kascontrolecie.  
 
11. Vaststelling   begroting   2018-2019  
             Begroting   wordt   door   de   vergadering   goedgekeurd.  
  
12. Contributie   2020-2021  

Contributie   wordt   geïndexeerd   met   1,2   %  
  
13. Bestuursverkiezing:   

- Aftredend   en   herkiesbaar   Marianne   Derks.   Vergadering   is   hier   unaniem   mee  
akkoord.  

- De   functie   algemeen   bestuurslid   is   nog   vacant.   

14. Wat   verder   ter   tafel   komt   
             Geen   verdere   dingen.  
 
15.  Rondvraag  
             Microfoon   regelen   voor   volgende   ALV  
 
16. Sluiting  
             Rianne   dankt   alle   aanwezigen   en   sluit   om   21.10   uur   deze   vergadering.  
 
Notulist:   Marianne   Derks  
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