Notulen Ledenvergadering,

Het bestuur van ZPC Watervlo nodigt u uit voor een leden vergadering op:
Donderdag 23 maart 2017, Aanvang 20.00 uur, Clubhuis
De vergadering heeft de volgende agenda:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Opening
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen
Gerda Steenbeek is door de ALV benoemd tot Lid van Verdienste.
Sjoerd Veldkamp bedankt haar namens de vereniging voor haar inzet.
Daniel Overwijk heeft namens WZ jeugd een aardigheidje overhandigd aan
Gerda
Jaarverslagen zijn akkoord bevonden: er zijn geen vragen
Notulen extra ledenvergadering 2016 zijn goedgekeurd
Ellen van Vulpen heeft een korte financiële terugblik gegeven; er zijn geen
vragen.
De ALV verleent het bestuur decharge voor 2016.
Bestuurlijk rooster van bezetting is doorgenomen:
- Aftreden Sjoerd Veldkamp.
- Voorstel aantreden Eelco Barendregt als interim voorzitter wordt akkoord
bevonden door de ALV.
- Ellen van Vulpen blijft met akkoord aan voor een volgende zittingsperiode.
Eelco verklaarde waarom er voor een gebroken boekjaar per juli 2017 is
gekozen: statutair stond dit al zo geregistreerd en het loopt parallel met het
sportseizoen:
Daarmee werd ook aangegeven dat de volgende ALV in oktober / november zal
plaatsvinden.
Financieel -vooruitblik:
- Contributie voorstel wordt aangepast per het nieuwe boekjaar.
- Ineke Visscher vroeg waarom er nu geen contributie verhoging doorgevoerd
wordt met het oog op de nieuwe tarieven badwater en het feit dat WZ en WP
een tekort op de balans hebben. Eelco heeft uitgelegd dat we naar een Watervlo
brede begroting toe willen gaan: de inkomsten EZ worden gebruikt om de kosten
van de andere divisies te dekken. Ineke reageert dat we nu al zouden moeten
anticiperen op het feit dat EZ niet altijd deze inkomsten blijft genereren.
Ze spreekt haar zorg uit over de continuïteit van de kader leden bezetting voor
EZ. Het zijn jonge mensen en er zijn weinig ouderen die eventueel kunnen
begeleiden in een stage voor een docenten opleiding. Sjoerd voert aan dat ieder
kader lid een opleiding kan gaan volgen: daar hebben we de algemene middelen
voor. Carola van der Meulen stelt voor om eventueel stage begeleiders bij
andere verenigingen te zoeken en de opleiding samen te doen. Erik Kamer geeft
aan dat dit al eens geïnformeerd is bij omliggende verenigingen maar die
hebben aangegeven dat het voor hun geen toegevoegde waarde heeft. Sjoerd
geeft aan dat het jonge kader ook de tijd mag krijgen om te groeien en ervaring

9.

10.
11.

12.

op te doen en als ze iets verder zijn kunnen ze nieuwe mensen gaan opleiden.
Deze cyclus herhaald zich om de 5-10 jaar.
Merijn van Duijnhoven stelde voor dat het bestuur de risico’s op lange termijn
goed bekijkt voor de volgende begroting. Joan Knight geeft aan dat de lange
termijn risico’s bij iedere bestuursvergadering ter sprake komen en dat er nog
gesprekken gaande zijn met de gemeente mbt de tarieven verhoging.
Eelco deelde mee dat het Huishoudelijk Reglement in zijn geheel voor de
volgende ALV aangepast en voorgelegd gaat worden. Carola van der Meulen
verzocht of dit dan wel tijdig van te voren aangekondigd kan worden. Dat wordt
bevestigd, het bestuur hoopt tegen die tijd geen problemen meer met e-mail te
hebben.
Rik Bosma gaf een korte toelichting over de werkzaamheden van de
Digicommissie
Rondvraag: Marjolijn vroeg zich af in hoe verre het 10 punten beleid binnen het
bestuur nog getoetst wordt en adviseert het bestuur om dit iedere vergadering
ter sprake te brengen. Ze vroeg ook waar dit stuk op de site te vinden is. Het
stuk wordt in ieder geval op de nieuwe site geplaatst.
Joan vraagt, naast de vacature voor Voorzitter, nog eens de aandacht voor de
andere vacatures die binnen de Watervlo openstaan: met name die van PR &
Communicatie en Voorzitter WAC.
Afsluiting gevolgd door een borrel.

