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Notulen Algemene Leden Vergadering 
Datum: 25 maart 2022 
Aanvang: 19.15 uur 
 
 
 
1. Goedkeuring van de agenda 
    De onderstaande agenda wordt unaniem goedgekeurd. 

1. Opening  

2. Goedkeuring van de notulen ALV 2021 

3. Jaarverslag 2021 

4. Verantwoording 2021 

5. Situatie 2022 

6. Verkiezing bestuur 

7. Rondvraag 

2. Goedkeuring van de notulen 
     De voorliggende notulen van de Algemene Leden Vergadering van 25 juni 2021 is 
     unaniem goedgekeurd. 

 
3. Het jaarverslag van 2021:  
 
Het bestuur kijkt wederom terug op een bewogen jaar. We hebben gezwommen op de momenten 
waarop het kon en daar is gelukkig gebruik van gemaakt.  
 
De samenstelling binnen het bestuur is niet gewijzigd. De taken zijn goed verdeeld en we helpen 
elkaar waar nodig. Tijdens de lock down was het voor sommige zoeken naar motivatie om door te 
gaan. Gelukkig hebben we elkaar weten te vinden en konden we dit met elkaar bespreken.  
Het bestuur wordt administratief ondersteunt door Hennie en Marcel met de ledenadministratie.  
 
Door de diverse maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben we getracht het 
zwemmen door te laten gaan op de gebruikelijke momenten. We hebben hier en daar 
aanpassingen moeten doen, regels verscherpt en afstemming met de overige gebruikers van het 
sportcomplex gezocht. We kijken terug op een complex jaar waar we steeds moesten anticiperen 
op de afgekondigde maatregelen. Dit heeft ons veel extra werk opgeleverd. Met name voor 
Marcel en Martin. Zij zijn continu in de weer geweest om de regels te interpreteren en dit te 
vertalen naar hoe het mogelijk was om te blijven zwemmen. Omdat we het zwembad 5 van de 7 
dagen huren moet dit snel gebeuren. Ten opzichte van andere verenigingen hebben wij kort te tijd 
gehad om zaken te regelen en te communiceren. Het bestuur is erg trots op inzet van Marcel en 
Martin, maar zeker ook op onze vrijwilligers die de regels in de uitvoer moesten toepassen. We 
zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd even makkelijk was en we regelmatig zaken hebben 
bijgesteld op het moment zelf. Zodat alles zo goed mogelijk verloopt, en we konden blijven 
zwemmen. 
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Binnen afdeling Zwem-ABC is Wendy meer verantwoordelijkheid aan het nemen. Dit doet ze 
samen met Hélène. Samen zijn de op de dagen dat er lessen zijn coördinatoren. Deze rol 
wisselen zij af. Marcel en Martin treden steeds verder naar de achter grond. De 
verantwoordelijkheid en taken binnen het Zwem-ABC zijn duidelijk afgesproken en vastgelegd. 
Wendy is het volledige aanspreekpunt m.b.t. het Zwem-ABC. 
 
Het afscheid van Harrie viel zwaar binnen de afdeling. We hebben een mooie bijdrage kunnen 
leveren aan zijn afscheid. We zullen nog vaak aan hem terug denken, Onze Harrie. 
 
Het wedstrijdzwemmen heeft te maken gehad met een flinke daling van leden. Dit komt mede 
door de Corona maar ook met studerende leden die buiten de gemeente een plek zoeken of 
verhuizen en daardoor naar andere verenigingen in de omgeving trekken.  
Er is momenteel een goede instroom van vooral jeugdige leden. Fantastisch om te zien dat deze 
groep gestaag groeit. We hopen hiermee een mooie ploeg op te kunnen bouwen voor de 
toekomst.  
Bart is het aanspreekpunt voor het wedstrijdzwemmen en is samen met de TC en trainers bezig 
een ploeg voor de toekomst te bouwen. De trainers en de TC zitten vol enthousiasme. 
Gezamenlijk hebben ze aan de hand van wensen van de trainers doelen gesteld voor de 
toekomst. Dit wordt nu uitgewerkt en wordt voor de zomer besproken met de wedstrijdgroep. 
 
Het Recreatief zwemmen gaat het goed met de ledenaantallen.  
De ZUF blijft een prettige en stabiele factor. Leden blijven plezier vinden in deze groep. We 
merken wel een sterke groei van leden in de snellere banen. Dit heeft tot gevolg dat we komende 
tijd zullen gaan schuiven met de banen en de zwemmers om iedereen toch een plekje te bieden 
in het water.  
 
Het trimzwemmen heeft een mooie start gekend en ondanks de corona is er voldoende vraag 
naar. We zijn aan het kijken hoe we het trimzwemmen een beter plek binnen de BZV kunnen 
geven. Hierover gaan we in gesprek met leden en vrijwilligers waar het betrekking op heeft.  
 
Aqua Vitaal getraind en begeleid door Wendy beweegt goed door in het water. De deelnemers 
hebben er plezier in. De groepsgrootte blijft redelijk stabiel. We kijken naar de mogelijkheden om 
hier het aantal komend seizoen te laten groeien. 
 
Al met al kijken we terug op een bewogen jaar. De maatregelen m.b.t. het coronavirus heeft van 
ons gevraagd adequaat te reageren en snel maar correct te handelen. Het bestuur kijkt ondanks 
alles terug op een mooi jaar. 
 
Namens het bestuur wil ik jullie danken voor het vertrouwen dat we hebben gekregen en de 
complimenten van onze aanpak.  
 

4. Verantwoording 2021 
 
Jaarafrekening 2021 
De jaarrekening is door de penningmeester Astrid Koomen toegelicht en besproken met de 
aanwezige leden. 

 
Kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd door Corrinne Begeer, Flora de Poorter en Jeroen van Oss.  
Zij hebben hun bevindingen gedeeld met de aanwezige leden. Zij hebben geconstateerd dat de 
penningmeester  juist heeft geadministreerd en gearchiveerd. 

 
Decharge bestuur 
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De ALV heeft op 25 maart 2022 het bestuur decharge verleend van het gevoerde (financiële) 
beleid over 2021 
 

Verkiezing kascontrole commissie 2022 
De kascontrole commissie is gekozen door de ALV: Berna Reckers, Hans Kuijpers, Helene de 
Groot. 
Corrinne Begeer, Flora de Poorter en Jeroen van Oss treden uit de kascommissie. 

 
5. Situatie 2022 
Tijdens deze ALV toont het bestuur de begroting voor 2022. Astrid deelt dat de contributie iets 
minder is omdat er wederom door lockdown niet gezwommen is in het begin van het jaar en de 
vereniging dit heeft gecompenseerd in de contributie. Daarnaast is in de begroting de huur voor 
het Sportiom hoger (excl. weken dat we niet gezwommen hebben door lockdown) omdat er 
verwacht wordt dat de badhuur omhoog gaat vanwege de stijgende energieprijzen. Wederom 
staat het jubileumuitje weer op het programma wat ditmaal echt doorgaat vanwege het verdwijnen 
van de laatste maatregelen.  
 
Er zijn ook al diverse materialen aangeschaft (onderwatercamera, materialen voor wedstrijd) en 
hier is nog een resterend bedrag voor begroot. Daarnaast maakt het bestuur ook geld vrij voor 
trainingen/opleidingen van vrijwilligers. Activiteiten zoals ALV maar ook de 
clubkampioenschappen vallen onder ‘kosten diverse afdelingen’ waarmee we naast zwemmen 
ook ledenbinding bewerkstelligen.    
 

 
6. Verkiezing bestuursleden 
Dit jaar hebben we een verkiezing voor 1 lid van het dagelijks bestuur: Martin Martens.  
 
Liesbeth wordt aangedragen om toe te treden als algemeen. Het bestuur legt uit dat de diverse 
taken onderling verdeeld zullen worden in het bestuur.  
 
Wendy stopt binnen het bestuur, ze blijft lesgeven en als coördinator (samen met Hélène) bij het 
Zwem-ABC. Verder is ze bereikbaar voor advies ed. Daarnaast blijven Hennie en Marcel het 
bestuur administratief ondersteunen.  
 
Martin is door de ALV gekozen om door te gaan als voorzitter in het dagelijkse bestuur en 
Liesbeth is door de ALV gekozen om toe te treden tot het bestuur.   

 
8. Rondvraag:  
Er zijn twee rondvragen gesteld:  
 
De kleedkamer op maandag bij ZUF is erg druk en daardoor is de vraag of er een extra 
kleedkamer in gebruik genomen kan worden. Martin geeft aan dat dit een mogelijkheid is.  
 
Als promotie voor zwemmen wordt aangedragen of het een idee is om affiches bij de longarts 
neer te leggen/te hangen. Het bestuur zal dit meenemen in de mogelijkheden.  

 
De vergadering is gesloten om 20.15 uur door de voorzitter Martin Martens. 
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