Aquapoldro
Algemene Ledenvergadering 6 maart 2018
Aanwezigen:

6 Bestuursleden
20 Leden
10 Waterpolo
9 Zwemmen
4 Triathlon
* er zijn dubbele functies bij
Voor de namen en functies zie bijlage 1 bij deze notulen.

1. Opening en definitieve vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20:13 uur in ’t Sprenkeltje. De voorzitter heet iedereen
welkom en geeft aan dat we vooral toekomstgericht willen kijken. Hiervoor zijn ook jaarplannen per
afdeling gemaakt. De concept agenda zoals deze is voorgesteld wordt definitief.
2. Ingekomen stukken:
Er zijn geen op deze plaats te bespreken ingekomen stukken die van belang zijn voor deze
vergadering. De berichten van verhindering worden niet voorgelezen maar zijn wel in bijlage 1
benoemd.
3. Notulen ALV 2017:
De notulen van de ALV 2017 op 7 maart 2017 zijn beschikbaar gesteld op de website van Aquapoldro.
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden gearresteerd met dankzegging aan de
notulist (Ton Gloudemans).
4. Vaststelling jaarverslag 2017 en jaarplan 2018:
Het jaarverslag van de vereniging is op de website gepubliceerd. Deze bevat delen over het bestuur,
de financiën en de drie afdelingen. De jeugd is opgenomen bij de eigen afdeling als apart onderdeel.
Masters is apart genoemd bij Zwemmen. Elke afdeling presenteert haar plannen voor 2018.
a. Bestuur – Ritsert Flim
In het eerste jaar van de voorzitter is er veel aandacht nodig geweest om de vereniging en haar
structuur te leren kennen (oriëntatiejaar). Goede communicatie is van levensbelang, is
gebleken. Het bestuur wil vooral vooruit kijken. Een uitdaging vormt het invullen van (ervaren)
kader en bestuur in de afdelingen. Het beleid zal in 2018 duidelijker en eenduidiger vorm
worden gegeven. We proberen om Aquapoldro ook beter in de markt te zetten, enkele
voorbeelden zijn de AH-actie (vooral Triathlon profiteerde hiervan) en de borstcrawl clinic. De
actie rondom Serious Request samen met de Sprenkelaar en de Zonnebloem heeft ook
publiciteit gegenereerd.
De jeugd heeft de toekomst, het thema voor 2018 wordt uitgewerkt. Een eerste aanzet is een
apart deel op de website ‘jeugd’. Om de verenging toekomstbestendig te houden zal er vooral
aan de jeugd aanwas gewerkt moeten worden.
Een ander speerpunt voor 2018 is de risico-analyse op ongewenst gedrag in het kader van Code
Blauw. Verder worden er acties ingezet omtrent de nieuwe privacywet AVG per 25 mei 2018.
b. Triathlon – Herbert de Groot
De afdeling is bezig met het opzetten van een jeugdafdeling. De NTB Gelderland houdt sinds
begin 2018 regelmatig training voor de regioselectie in de Sprenkelaar. De jeugd van Aquapoldro
kan daar bij aansluiten. Men signaleert bij het groeiende ledenaantal een stijgende behoefte aan
meer badwater.
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c. Waterpolo – Ron ter Smitten
De jeugd gaat erg goed met veel groei in het ledenaantal. Er wordt bekeken of er extra badwater
op de zondagochtend kan bijkomen (kleine bad Sprenkelaar voor de mini’s).
d. Zwemmen – Wim Velgersdijk
Het jaar 2017 was zeer hectisch en het bestuur bestaat nu effectief nog maar uit één man.
Hiervoor is in 2018 veel aandacht waarbij het Algemeen Bestuur van Aquapoldro waar mogelijk
hulp biedt. De masters zijn zeer belangrijk voor de afdeling.
5. Financieel verslag 2017
a. Behandeling en vaststelling
Ester Buiting licht de balans en de resultatenrekening toe. Het eigen vermogen is voldoende om
een half jaar te kunnen functioneren zonder subsidie van de gemeente (mocht deze stoppen).
We zijn kritisch op de uitgaven, zowel algemeen als per afdeling. Vorig jaar zijn er 79 nieuwe
leden bijgekomen, er zijn er ook 72 vertrokken zodat het netto resultaat +7 is.
In 2017 is bij zwemmen een noodzakelijke verhoging van het badgeld doorgevoerd, hierdoor is
de dekking van de badhuur met het geïnde badgeld volledig geworden. Er zit nog een post in
voor vergoeding trainers, dit is nog van de eerste helft van 2017.
De post representatie is lager uitgevallen vanwege het kunnen gebruiken van ’t Sprenkeltje.
Op de balans komen twee reserveringen voor: zwemmen vanwege uitgestelde kosten en
jeugdcommissie vanwege uitgaven in 2018 voor inkomsten uit 2017. Er ontspint zich een
discussie of dit thuishoort op een balans. Het is op de balans gezet om transparant te zijn naar
de leden toe.
b. Verslag van de kascommissie
De kascommissie (Ab Kok, Hans Knol) krijgt het woord. De boeken zijn getoond en
gecontroleerd. De bevindingen zijn in een apart verslag vastgelegd (kan ingezien worden bij het
Dagelijks Bestuur).
De kascommissie doet een drietal aanbevelingen:
• Wij adviseren de penningmeester en het bestuur om gedurende het jaar meer grip en
controle te hebben op decentrale geldstromen, de decentrale kasposities te
minimaliseren en eerder onder beheer van de penningmeester te brengen.
• Wij adviseren dat alle decentrale begrotingsposten door het bestuur vooraf in de
begroting van Aquapoldro worden opgenomen.
• Wij adviseren de ledenvergadering om aan het bestuur te bevestigen dat “verworven
rechten” niet van toepassing kunnen zijn voor niet in statuten, huishoudelijk reglement
of door het bestuur contractueel zijn vastgelegd.
De adviezen worden door het bestuur overgenomen.
De commissie stelt voor aan de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan.
6. Bestuursverkiezingen
In 2017 is het volgens rooster aftredende bestuurslid de voorzitter. Voor Algemeen Adjunct is nog
steed een vacature. De voorzitter (Ritsert Flim) stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en
hij wordt met algemene stemmen herkozen.
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Binnen de commissies zijn tussentijds afgetreden Steven van der Weij (Zwemmen) en Henk
Groeneveld (Triathlon). In hun plaats stelt het dagelijks bestuur voor om Wim Velgersdijk (Zwemmen)
en Herbert de Groot (Triathlon) te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Begroting 2017
a. Bespreking begroting
Ester Buiting licht de begroting toe. Ook hier komt dezelfde discussie over balansposten naar
voren.
De contributie in 2018 is alleen verhoogd met de indexering door de KNZB, het badgeld wordt
met de indexering vanwege verhoging zwembadtarief aangepast. Het blijft puzzelen omdat de
jeugd toeneemt en zijn in verhouding wat minder bijdragen aan het badgeld. Wat niet
meegenomen is, is een extra inkomsten bron van nieuwe leden gedurende het jaar (vooral
extra contributie). Wat dat betreft is de begroting voorzichtig gesteld.
b. Vaststelling contributie en badgeld
De nieuwe tarieven zijn op de website gepubliceerd. De contributie is verhoogd met het bedrag
dat de KNZB heeft geïndexeerd. Het badgeld is verhoogd met de verghoging van de tarieven
van de zwembaden. De leden gaan akkoord met de nieuwe tarieven.
c. Vaststelling begroting
De begroting wordt na stemming door de leden goedgekeurd.
d. Benoeming nieuwe kascommissie
Gedurende het jaar is Irene Wenang afgetreden en ook Annelies van Hunen vanwege haar
functie in de afdeling Zwemmen. Hans Knol blijft als lid aan. Als nieuw lid wordt toegevoegd
Tineke van den Top (Waterpolo) en een afgevaardgide uit Triathlon (beschikbaar zijn Jörgen
Hennekes en Vincent de Vries). De vergadering gaat akkoord hiermee.
8. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup”
Wim Velgersdijk krijgt het woord en reikt namens het bestuur de wisseltrofee uit aan de
zwemvrijwilliger Monique Vreugdenhil. Helaas is zij vanavond verhinderd. Monique is hét voorbeeld
van de stille kracht achter de vereniging en regelt van alles achter de schermen, niet in het minst de
welverdiende koffie en thee voor het kader. De trofee met naamschildje mag een jaar de
schoorsteenmantel bij Monique wat minder toegankelijk maken voor eventuele katten.
9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om exact 21:44 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Na
afloop kunnen we nog even blijven en onder het genot van een drankje ervaringen uitwisselen in ‘t
Sprenkeltje.
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Bijlage 1
Aanwezig
Dagelijks bestuur
Ritsert Flim
Ton Gloudemans
Ester Buiting

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Bestuur
Wim Velgersdijk
Ron ter Smitten
Herbert de Groot

Zwemmen
Waterpolo
Triathlon

Leden
Ina Gloudemans-Pospiech
Bep Kamp
Leny Kamp
Martin Laan
Hennie Willemsen
Harry van Milligen
Hinke van Wezep
Colette Wouda
Marcel van de Berg
Carine van den Brand
Riet van den Brand
Hans Knol
Hilly Panjer
Margareth Simons
Ab Kok
Martin Buiting
Niels Hensen
Annelies van Hunen
Steven van der Wey
Sophie van Hunen
Harold Faber

Waterpolo – Zwemmen
Waterpolo
Zwemmen
Waterpolo – serverbeheer
Zwemmen
Triathlon
Triathlon
Waterpolo
Waterpolo
Waterpolo – Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen
Triathlon
Waterpolo – Triathlon
Waterpolo
Waterpolo
Waterpolo
Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen

Afgemeld
Truus Boogaard
Marc van den Broek
Angelique Rotteveel
Johan Panjer
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