Notulen Algemene ledenvergadering MNC

D.d. 19 april 2021
Tijd: 19.30-20.45 uur
Locatie: Clubhuis en leden online via Teams
Aanwezig: In Clubhuis 11 leden (inclusief bestuur) en online 20 leden
(die zich vooraf opgegeven hebben)

Oude traditie in ere hersteld: Chinees voor de ALV

1. Opening

Johan opent voor de eerste keer als voorzitter de vergadering en heet
iedereen welkom. In het bijzonder Ad van Woerkens, erevoorzitter en
andere ereleden en leden van verdienste. Dank aan Martijn, Silvester
en Robin voor de technische realisatie van deze online
ledenvergadering. Online zit vertraging op de lijn. Daarom wordt soms
30 seconden gewacht bij stemmen en wachten op vragen.
2. Mededelingen
Johan geeft in zijn maiden speech een samenvatting waar het bestuur
en de vereniging mee bezig is.
Enkele punten:
-

-

Het bestuur heeft zich ingezet voor het organiseren van alternatieve
activiteiten. Er worden online landtrainingen georganiseerd en in de
buitenzwembaden Gouda en Papendrecht kunnen leden vanaf begin
maart toch nog deelnemen aan zwem- en polotrainingen.
Michiel Blokland gaat de taak van Janny Lafeber overnemen
betreffende badwaterreservering.
Tot de clubhuiscommissie treden toe Paul den Boer, Bart Schuwer
en Arjan Zebel.
Marcel Snoek gaat Evelyne Salem met de ledenadministratie helpen
Daan van Rossum gaat Martijn van der Put ondersteunen
In 2022 zal gevierd worden dat er 100 jaar georganiseerde
zwemsport is in Dordrecht.
Reorganisatie KNZB. De Regio-bureaus worden opgeheven.
Ondersteuning zal voortaan via centraal plaatsvinden. Als noodzaak
hiervan wordt vooral genoemd dat diverse Regio’s matig

-

-

functioneren. We maken ons zorgen over deze reorganisatie omdat
het KNZB-bureau om financiële redenen moet inkrimpen. We zullen
pleiten voor een geleidelijke overgang, met oog voor de vrijwilligers
in de regio.
Kim Busch haalde een olympisch startbewijs op de 100 meter vrij
estafette. Brigitte Sleeking had een belangrijke bijdrage voor het
behalen van een olympisch ticket waterpolo dames.
Branko Mitrovic vervulde tijdens het OKT Heren-waterpolo zijn
functie als assistent bondscoach op voortreffelijke wijze.

3. Vaststellen Notulen d.d. 19 november 2020
Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen worden vastgesteld
4. Jaarverslag secretaris 2020
Samenvatting :

Remco Verheij en Kor Florijn namen afscheid van het bestuur in 2020.
Remco werd door de leden benoemd tot erelid en Kor werd door het
bestuur benoemd tot lid van verdienste.

Ontwikkeling ledenaantallen : niet zorgelijk, wel punt van aandacht.
Het zwembad moet weer open anders kan de concurrentie van de
buitensporters wel eens te veel aantrekking op de jeugd krijgen.

Trots zijn we op de herinrichting van het nieuwe clubhuis

Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun geweldige inzet
Er waren geen vragen over het jaarverslag.
5. Verslag kascommissie
Martijn van der Put en Peter Moolenaar vormen de Kascommissie.
Martijn doet verslag. Niet een ingewikkeld jaar. Geen

onregelmatigheden geconstateerd. Advies is bestuur decharge van de
jaarcijfers te geven.
6. Vaststellen jaarrekening 2020
Sander licht de cijfers toe.
Het jaar wordt afgesloten met een plus van 1098 euro.
De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld.
Dank aan Kees Rutte van de contributie administratie en Remco Verheij
voor hun ondersteuning.
7. Decharge bestuur t.a.v. jaarrekening 2020
Unaniem wordt decharge verleend aan het bestuur t.a.v. de
jaarrekening 2020
8. Benoeming kascommissie jaarcijfers 2021
Martijn van der Put en Paul den Boer. Ad van Woerkens reservelid. Alle
leden worden met unanieme stemmen benoemd.
Jan Kees Korteweg biedt zich door vertraging op de online presentatie
iets later ook aan als lid kascommissie. Wellicht iets voor 2022.
9. Verslag watercommissies over 2020
Polocommissie:
- Sportief een beperkt jaar.
- VOG voor alle kader- en juryleden is verplicht. Snelle en eenvoudige
procedure.
- W official wordt vanaf 2020 basisscheidsrechter.
Elementair commissie:
- Er zijn voldoende kaderleden.
- Nieuwe groep start. De lockdown heeft niet tot vertraging geleid.
- De licentie is verlengd.
Zwemcommissie:
- Sportief een beperkt jaar.
- We blijven op eredivisie niveau.
- Onderlinge trainingswedstrijden worden georganiseerd.
- Er zijn gelukkig minder officials nodig bij wedstrijden.

-

Het masterzwemmen is opgestart.
Er vindt onderzoek plaats om RTC zwemmen i.s.m. de gemeente op
te starten.

10. Aftredend en herkiesbaar: Jan de Wit als secretaris/vicevoorzitter *
Unaniem aangenomen.
11. Verenigingsplan

Johan licht de hoofdlijnen toe.
- Samenwerkend naar de toekomst.
- Het samenwerken gaat met name om samenwerking tussen de EC,
PC en ZC tot 12 jaar. Op deze manier willen we de jeugd meer plezier
geven in de zwemsport en de ledenaantallen op peil houden of zelfs
doen groeien. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit 2 leden
van elke afdeling om het plan van een jeugdcommissie uit te
werken.
- We willen een jeugdbestuur oprichten. Er is een uitgangsdocument.
Pim Groen en Sander Eversdijk gaan hierbij de kar trekken. De jeugd
krijgt zo meer betrokkenheid en invloed op het beleid van de
vereniging.

-

-

Daarnaast komt er aandacht voor code Blauw van de KNZB, wat gaat
over veiligheid en sportiviteit, PR-beleid zoals de website, social
media en de ledenbrieven en het vrijwilligersbeleid.
Ook de ambities van de watercommissies komen aan de orde.

Zodra het fysiek mogelijk is willen wij het verenigingsplan met de leden
bespreken. Via de website is het te downloaden.
12. Rondvraag
Paul den Boer : bij de ALV van de KNZB vragen hoe het zit met terug
betalen bijdrage ZC en PC voor wedstrijden.
13. Sluiting 20.45 uur.

