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Notulen Algemene Ledenvergadering 12 maart 2021
Online meeting

1. Opening/mededelingen
Aanwezig zijn:
Marianne Derks, Alex Maas, Ingrid Janssen-van Horen, Nikki Laurijsse, Peter, Annelies en
Emre Tuylu Mol, Roos Gielen, Alice Janssen, Danny en Linda Sprunken, Kim Huys, Rogé
Derks, Berdien van Helden, Lonneke en Antal Smits, Arnoud Verhaeg, Jolanda Peeters,
Martijn Lenssen, Jasper Goemans, Jannie van Horen, Patrick van Ree, Marion Janssen,
Willi en Manon van Kuijk, Yvonne Grens, Eric van Meijel, Richard en Miranda Janssen,
Esther en Emma van der Vight, Jan en Sjan Jenniskens, Silvester van Pommeren, Familie
Otten, Mieke Jenniskens, Theo Veens, Debby Willems, Raymond Frissen, Maud Hermans,
Rob en Cindy Verheijen, Angela Hoeijmakers, Wendy Wijnands, Kelly Jacobs, Mirthe en
Benthe Driessen, Maaike Hagens, Nicole Teluij, Theo Linssen, Tom VUllings, Noah en Ans
Janssen, Dennis Verhaegh, Marlijn Zwart, Floor Weijmans, Judith van Meijel, Hay en Riny
Janssen, Lisa Christians Nico Janssen, Paul Roefs, Mieke Thielen, Daniëlle Vullings, Nicole
van Stipdonk, Jannie Vollenberg, Mariëlle Martens, Rianne Selten, Roy Verstappen, Pieter
Otten.

Afmeldingen: /

Rianne heet iedereen van harte welkom. Rianne wijst alle deelnemers op de regels voor een
online meeting, waaronder:

● De vergadering wordt opgenomen. Wanneer je niet in beeld wilt komen kun je je
video uitzetten.

● De chat wordt beheerd door Jannie Vollenberg. Hier is ook de mogelijkheid om
vragen te stellen.

In het kort wordt de agenda doorgenomen van deze vergadering.

2. Terugblik 2019-2020 en korte vooruitblik 2021
Rianne geeft een korte toelichting en aanvulling op de jaarverslagen die op de site staan.

Terugblik

Corona
Het grootste thema van het seizoen blijft uiteraard de coronapandemie. We hebben heel
veel trainingen en wedstrijden gemist. Wel bleek er een goede samenwerking te zijn tussen
de afdelingen en tussen de club en de gemeente.

Trainersopleidingen
Ondanks corona zijn er meerdere trainers geslaagd voor hun trainerscursus.



Het zwembad
Er komt de komende 10 jaar geen nieuw zwembad. Een aantal factoren heeft daarbij een rol
gespeeld. De grootste mokerslag is toch corona geweest. Hierdoor werd de financiële
positie van de gemeente zodanig dat een grote uitgave als voor een nieuw zwembad
conform onze wensen niet te verantwoorden was. Een nieuw zwembad had gekund, maar
dan was het een zwembad geworden zoals het er nu ligt, maar dan met een kleiner
recreatiebad. Dat zou betekenen dat we er op achteruit zouden gaan en dat was voor ons
geen optie. Dan liever dit bad renoveren. Dit is waar we op dit moment staan.

Afslag 10
Afslag 10 is ook gestopt. De betrokken wethouder Bob Vostermans heeft in januari 2020
afscheid genomen van de gemeente in Horst en is als burgemeester aan de slag gegaan in
Beesel. De nieuwe wethouder Rudy Tegels bleek toch een ander beeld te hebben op het
hele proces en stuurde met name binnen Afslag10 op de verhoudingen tussen de diverse
leden en hun achterban in plaats van concreet aan de slag met de plannen. Resultaat en
voortgang bleef hierdoor uit waardoor uiteindelijk de stekker er uit is getrokken.

Superspetters
Deze afdeling blijft een groot succes binnen de club. Een aantal trainsters zijn de behaalde
zwemdiploma’s thuis bij de zwemsters en zwemmers uit gaan delen.

Vooruitblik
G-zwemmen
G-zwemmen is dringend op zoek naar nieuwe begeleiders.

Sponsor-/PR commissie
Sponsor-/PR commissie heeft versterking nodig. Een dringend beroep op alle vrijwilligers.

Renovatie van het zwembad
Zodra de plannen met betrekking tot de renovatie duidelijk zijn, zullen we jullie op de hoogte
houden. We willen wel van de gelegenheid gebruik maken om ook ons eigen instructielokaal
eens onder handen te nemen; andere vloer, schilderen, plafond, lampen. Als er vrijwilligers
zijn die dit mee willen aanpakken, dan horen we dat graag. Vele handen maken immers licht
werk.

Clubkleding
Er is een leverancier gevonden die aan onze eisen voldoet. Het streven is om in het nieuwe
seizoen 2021-2022 de clublijn te kunnen lanceren. We zitten in een afrondende fase.

Corona
Helaas is de realiteit dat we op dit moment nog steeds niet kunnen zwemmen. De intentie is
om in de zomer weer zomertrainingen te organiseren.

3. Jubilarissen
60 jaar lid: /
50 jaar lid: Jo Gielen, Herman Peeters, Guus Tielen, Peter Verheijen en Twan van Well.
40 jaar lid: Edwin Veens
25 jaar lid: /



4. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2019
Geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.

5. Vaststelling jaarverslag 2019-2020
Geen opmerkingen. Het jaarverslag 2019-2020 is goedgekeurd.

6. Vaststelling financieel resultaat en bijbehorende balans 2019-2020
Martijn Lenssen introduceert zich kort en geeft aan dat hij op dit moment het
penningmeesterschap waarneemt en het boekjaar 2019-2020 heeft afgesloten.

Opvallend is dat er in 2019-2020 een resultaat is gedraaid van €21.709. Dit is een zeer hoog
resultaat. Dit komt doordat de contributies redelijk op peil zijn gebleven maar de uitgaven
wel zijn afgenomen door de coronapandemie.

Inkomsten:
-Subsidies, sponsoring en donaties zijn redelijk gelijk gebleven t.o.v. vorige seizoenen. Deze
zullen voor het komend seizoen wel laag uitvallen gezien bijvoorbeeld ook carnaval 2021 is
weggevallen, de grootste inkomstenbron in sponsoring.

Uitgaven:
-De badhuur is in dit seizoen lager uitgevallen t.o.v. vorig seizoen. De gemeente is hierin de
club tegemoet gekomen door te zeggen dat we geen huur hoeven te betalen wanneer we
het bad niet (kunnen) gebruiken.
-De KNZB contributie loopt gewoon door.
-Ook kosten voor wedstrijden zijn afgenomen.
-Trainersvergoedingen zijn ook lager uitgevallen.

De vermogenspositie van de club is zeer goed. Het bestuur gaat hierover in beraad wat te
doen met het hoge saldo op de rekening en wat we een passende vermogenspositie vinden
bij een club van deze omvang.

7. Verslag kascontrolecommissie 2019-2020 (door Raymond Frissen en/of Menno
Zwart) (benoeming van kascontrolecommissie voor boekjaar 2020-2021 is niet
noodzakelijk, Raymond Frissen en Willi van Kuijk zijn nog benoemd voor één
jaar)

Raymond Frissen en Menno Zwart hebben de kascontrole gedaan. Raymond Frissen ligt
deze controle toe.

Tijdens de controle zijn er geen opvallende zaken.

Er zijn nog een aantal achterstallige posten die nog ergens ondergebracht moeten worden.
Maar dit zijn dusdanige kleine posten dat deze geen impact hebben.

Raymond verzoekt de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester.

Raymond Frissen en Willi van Kuijk voeren ook de kascontrole voor het volgende seizoen
uit.



8. Vaststelling begroting 2020-2021
Er was een begroting vastgesteld in mei 2020. Echter, door corona is deze begroting van
tafel geveegd gezien deze niet meer realistisch is. Het bestuur heeft op dit moment geen
nieuwe begroting opgesteld vanwege de onzekere situatie.

9. Voorstel gedeeltelijke teruggave contributie en voorstel contributie 2021-2022
Voorstel gedeeltelijke teruggave
Gemeten over de periode van september 2020 t/m 15 februari 2021 wordt er voor 2
maanden contributie gecompenseerd.

Over de periode van 15 februari 2021 t/m 1 augustus 2021 wordt een beslissing gemaakt
aan het einde van het boekjaar.

De contributie die normaliter in januari 2021 geïnd zou worden, is uitgesteld en zal pas geïnd
worden als we weer daadwerkelijk starten met zwemmen.

Het voorstel voor de gedeeltelijke teruggave contributie is met 1 tegenstem aangenomen.

Voorstel contributie 2021-2022
De gebruikelijke indexatie van 1,2% wordt toegepast op de contributie en verder wordt de
contributie niet verhoogd of verlaagd. Dit omdat het bestuur er vanuit gaat dat we in het
seizoen 2021 en 2022 weer normaal kunnen zwemmen.

Het voorstel voor de contributie voor 2021-2022 is vastgesteld, zonder tegenstemmen.

10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet verkiesbaar:
• Aftredend en niet verkiesbaar Marianne Derks (Secretariaat)
• Aftredend en niet verkiesbaar Jos Verstappen (Penningmeester)
• Aftredend en niet verkiesbaar Jannie Vollenberg (PR/Sponsorcie)
• Aftredend en niet verkiesbaar Rianne Selten (Wedstrijdzwemmen)

Aftredend en verkiesbaar:
• Aftredend en verkiesbaar Mieke Thielen (Synchroonzwemmen)
• Aftredend en verkiesbaar Daniëlle Vullings (Waterpolo)
MiekeThielen en Daniëlle Vullings zijn herkozen.

Verkiesbaar:
• Verkiesbaar Pieter Otten (Opleidingen)
Pieter wordt welkom geheten door de club.

Vacant:
• De functie secretaris is vacant.
• De functie voor PR/Sponsorcommissie voorzitter is vacant.
• De functie algemeen bestuurslid is nog vacant.
• De functie van penningmeester wordt voorlopig voor de periode van een half jaar
waargenomen door Martijn Lenssen.

11. Wat verder ter tafel komt.
Er wordt wederom aandacht gevraagd voor SponsorKliks. Op deze manier kunnen we de
club heel makkelijk sponsoren, zonder daar heel veel voor te doen.



Marianne Derks wordt benoemd tot lid van verdienste.

12. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag.

13. Sluiting
Rianne dankt alle aanwezigen en sluit om 20.21 uur deze vergadering.
Notulist: Mieke Thielen


