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Verslag Algemene Ledenvergadering 2020. 

Woensdag 23 september 2020. 
  

1. Opening door de voorzitter 
Er zijn wat huishoudelijke zaken: Stoelen laten staan, eten en drinken wordt 
gebracht.  

Bij dit verslag wordt verwezen naar de pdf van de presentatie behorende bij 
deze ALV. Die geeft een algemeen beeld van de vergadering. Dit verslag 

focust in op de interacties tijdens de vergadering. 
Riet Lesterhuis is koninklijk onderscheiden 
Covid 19 met alles onzekere financiën.  

 
2. Mededelingen van de secretaris 

Afmeldingen ontvangen van Marianne Rademaker, Regien Heijmans en Gerard 
Renders. 
 

3. Verslag jaarvergadering 3 april 2019 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag secretaris. 

Wordt akkoord bevonden. 
 
5. Financiën: 

A. Het jaarverslag over 2019   
Zie de presentatie. Er zijn veel externe opleidingen gemaakt, 

Communicatie: We willen meer doen aan uitstraling van de club. Begonnen is 
met fraai drukwerk, een mascotte Spetter en als afgeleide de sleutelhangers. 
Ons clubhuis De Spetter is vaker verhuurd.  

Uitgaven en inkomsten met name de grote zijn goed begroot.  
Het kaderfeest iets onder de begroting gebleven. Attenties waren wat duurder 

dan begroot.  
Ons spaarpotje: Het overgrote deel van wat er over is hier naartoe voor onder 
andere het 90jarig jubileum in 2021 

De vergadering stemt in met het jaarverslag 
 

B. De begroting van 2020 
Badhuur: Door corona wordt het heel anders. Ook van De Spetter zijn geen 
inkomsten te verwachten, maar gelukkig zijn er daardoor ook minder 

uitgaven. 
Evenementen: Er zijn geen opbrengsten te verwachten. 

We hebben enkele maanden geen contributie geïnd bij de maandbetalers. 
Komend jaar krijgen de jaarbetalers 20% korting 
Badhuur is 4 maanden gerestitueerd of niet in rekening gebracht. 

In plaats van een kaderfeest komt een cadeautje. 
Op vraag van Gerard Lathouwers: Nieuwe broekjes komen uit de reserve 

Bram vd zee: Vraag over afschrijving materialen. We hanteren geen 
afschrijvingstermijnen. 
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6. Verslag Kascommissie 
Koos Minten neemt het woord: Hartstikke goed en overzichtelijk, dus 
goedgekeurd. 

 
7.  Koos mag nog een jaar in de kascommissie. Petra Smits is nu een vast lid,  

Riet Lesterhuis is reserve. 
 
8. Bestuursverkiezing 

De voorzitter Patrick van den Broek is volgens het rooster aftredend. Hij stelt 
zich herkiesbaar. Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich tot 

uiterlijk 1 week voor de jaarvergadering schriftelijk aanmelden bij de 
secretaris. Dit op voordracht van tenminste 5 leden en ondertekend door de 
kandidaat zelf.  

De vergadering wordt even overgenomen door Bob. Patrick wordt met 
algemene instemming herkozen. 

 
9. Nieuwbouw Tongelreep Zie uitleg pdf van de presentatie  
 

10. Beleidsplan 
Scholing kader: De kaderleden die een scholing bezoeken dragen de kennis 

over.  
Ledengroei bij zwemmend redden stimuleren.  
Meedoen aan wedstrijden, zowel SERC als estafette. 

Nieuwe plannen komen in onderling overleg bestuur TC 
 

11.  Huishoudelijk Reglement 
Vorig jaar zei Bas: hebben jullie wel eens naar jullie HHR gekeken. 
Zie presentatie Bob. HHR en Statuten worden op de website geplaatst.  

 
12. Rondvraag 

Bram vd Zee: Er zouden meer oefeningen worden gedaan met 
waterhulpverlening. Heb het erg gemist. Patrick: lastig met regels covid 19. 
We gaan ermee aan de slag zodra het kan. 

Ans Geluk: Erger me aan de afmeldingen. Winand Kanen: Vaak op het laatste 
moment. Patrick: Daar moeten we dan maar een gesprek mee hebben. 

Bart: Zijn er veel leden verdwenen? Het ledenaantal blijft stabiel. 
Gerard Lathouwers: Moeten we de pauze tussen de groepen t.b.v. covid 

aanhouden handhaven? De lessen worden dan erg kort. Geen 10 maar 5 
minuten. Patrick: We nemen het mee naar de TC.  
Zwemmen gehandicapten vereist eerder stoppen. Ons protocol klopt. Wel even 

in overleg. Ook de routing in het bad handhaven. 
Laura: Vraagt naar competentiemoment als waterhulpverlening weer begint na 

zo’n lange stilstand. Patrick: Zal zeker gebeuren. 
 
 

 
13. Sluiting 


