Notulen algemene ledenvergadering 2021
Ledenvergadering 16 december 2021 om 20.00 uur
Plaats: Digitaal met Google Meet ivm Corona maatregelen
Aanwezig: Het bestuur compleet incl. 11 leden.

1) Opening en mededelingen
De voorzitter opent de voor de tweede maar dan ook hopelijk echt de laatste digitale algemene
ledenvergadering en geeft aan dat dit toch wel weer een bijzonder en tumultueus jaar is geweest
mede door de Coronapandemie. Er is wederom weinig gezwommen en waterpolo gespeeld. We
hebben samen er het beste van gemaakt. In de zomer van wat meer versoepelingen hebben weer
diverse dingen kunnen opstarten maar we zitten nu weer in de avondlockdown met veel
beperkingen.
We hebben twee ereleden kunnen benoemen Stefan Bonnes en Brigitte Hemeltjen.
Financieel is het een bijzonder jaar geweest komen we verderop op terug.

2) Notulen Jaarvergadering 2020
Notulen ledenvergadering 2020 worden vastgesteld en goedgekeurd.

3) Verslag Commissies Zwemzaken en Waterpolo
•

Commissie zwemzaken: Jeroen Rakers geeft een samenvatting. Het is een kort zwemseizoen
geweest i.v.m. corona. Weinig wedstrijden. Wel een Winterchallenge geweest.

•

Commissie Waterpolo: Freek Rikkink geeft een samenvatting. Ook door Corona heel weinig
wedstrijden. Door stoppen van Stefan Bonnes is er een zoektocht geweest naar nieuwe
trainers. Dit is redelijk gelukt. De aanwas van jeugd is zorgelijk laag. Na Corona zal er weer
een wervingsprogramma worden gestart. In 2022 bestaat de waterpolo afdeling 40 jaar.

4) Financieel verslag 2020/2021 en begroting 2021/2022
De penningmeester Edwin Nijmeijer geeft een uitgebreid verslag van het financiële seizoen.
De kascommissie geeft decharge aan de penningmeester voor het boekjaar 2020/2021
De begroting 2021/2022 wordt besproken. We hoeven dit jaar de contributie niet te verhogen maar
willen we wel het maandbedrag voor de kledingbijdrage verhogen met € 0,50 per maand. (De
kledingbijdrage is vanaf 2016 al hetzelfde bedrag). Vanaf januari 2022 wordt de kledingbijdrage voor
de minioren en waterpolo drie euro per maand en voor de A- én B-selectie vier euro per maand. Dit
houdt in dat de B-selectie bij de volgende uitgifte van de trainingspakken ook in aanmerking komt
voor een trainingspak.
Het bestuur krijgt decharge van de vergadering om de het nieuwe seizoen in te gaan met een
negatief resultaat. Mede ook omdat we vorig seizoen een aanzienlijk bedrag hebben overgehouden.

5) Benoeming kascommissie 2021/2022
Als kascommissie 2021/2022 worden benoemd Marco Nijmeijer en Mark Geers.
We danken Dirk Binnekamp voor zijn inzet voor de kascommissie de laatste 2 jaar.

6) Financiën inzake Corona
De beide voorstellen voor financiële overschotten zoals ze hieronder staan worden besproken en in
stemming gebracht in de vergadering. De vergadering incl. bestuur stemt met 12 stemmen voor en 6
tegen voor het voorstel 1.

7) Sportcafé Dorper Esch
Helaas hebben we door de diverse coronalockdowns wederom veel te maken gehad met gedwongen
sluitingen van het sportcafé. We moesten steeds weer opnieuw opstarten met de vrijwilligers. We
zetten opnieuw de schouders eronder.

8) Wisseling bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. M. Tijink
Dhr. M. Tijink wordt herkozen

9) Rondvraag en sluiting
Annemarie Kamphuis: Bij een andere verenigingen zagen we dat er een spellendoos om de kinderen
te kunnen vermaken. Misschien ter overweging.
Danique Wagenvoort: Hoe snel kunnen de startsteunen worden geleverd? Desnoods één. Koppelen
we terug.
Rogier Becker: Stel dat we volgend jaar nog weer geld overhouden dan moeten we zeker er aan
denken om contributie terug te geven aan de leden. Nemen we mee. Daarnaast de KNZB blijven
vragen om te kijken naar hun contributie inning.

De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen virtueel een drankje aan.

