
Notulen ALV
SVW Zwemmen - seizoen 2020-2021

Datum: 24-6-2021
Tijd: 20.00 uur
Locatie: online via Teams
Aanwezig: Akkelies Blok, Irene de Jong, Arjen Schram, Maaike Boode, Marcel

Bles, Petra Dijkstra, Robbert Boele, Iza van Veen, Ton Mouthaan,
Aagje Bouwhuis

Voorzitter:
Notulist:

Ton
Aagje

1. Mededelingen van het bestuur
Zie nieuwsbrief & trainingstijden volgend jaar

In de eerste 2 weken in juli zijn er extra trainingen voor de zwemmers. Bij enkele zwemmers
is er de wens om in de zomervakantie ook door te trainen. Arjen is dan ook aanwezig in het
zwembad. Is er genoeg animo, dan kunnen we een baan huren (2 keer een uur per week).

De aanwezigheid van een ehbo’er en toezichthouder aan het bad, die niet mee zwemt, komt
aan de orde. Dit is nu bij het zwemmen niet zo. Op dit moment kunnen wij dit niet realiseren.
Arjen geeft aan dat dit wel de bedoeling is. De kwestie is al bij het stichtingsbestuur
aangekaart. In de groepen die trainen is de deskundigheid altijd aanwezig. Maar ze zijn niet
altijd apart aan de kant aanwezig (bijv. bij de masters).

We kunnen het realiseren om in de 6 weken zomervakantie zwemmers te laten trainen, maar
we kunnen niet garanderen om mensen met ehbo apart aan het bad te hebben in deze
weken. De trainingen zullen na maandag 12 juli dus stoppen. De eerstvolgende training is
weer op 23 augustus.

Een afsluitend kopje koffie kunnen we drinken na de laatste master training op 26 juni.

De REZ groep wordt in september/oktober gestart. We hopen nog op subsidie vanuit de
gemeente.

Met Sietse zijn de trainingstijden besproken voor volgend jaar 2021-2022. De groep van
Femmie op dinsdag (Aquastars) komt te vervallen, er was te weinig animo voor.

2. Samenstelling bestuur
De volgende personen zijn herkiesbaar:
Iza van Veen als lid,
Aagje Bouwhuis als secretaris,
Robert Boele als lid,
Ton Mouthaan als voorzitter (mogelijk deels afwezig komend seizoen)

Er is een vacature penningmeester. Jan de Groot heeft na 11 jaar besloten te stoppen als
penningmeester / ledenadministratie. Het bestuur heeft Maaike vd Werf bereid gevonden het
financiële deel van deze portefeuille te vervullen en Petra Dijkstra het deel van de
ledenadministratie.

Het bestuur stelt voor deze personen te (her)benoemen. Iedereen gaat akkoord. Eén persoon
onthoudt zich van stemmen.



3. Goedkeuring verslag kascommissie (Peter Yntema en Siebolt Haijtema)

Mensen mogen het verslag ten allen tijde inzien.
Peter en Siebolt hebben het goedgekeurd. Ton benoemt de saldi van 2019-2020 met een
korte uitleg erbij.

4. Benoeming nieuw lid kascommissie ter vervanging van Siebolt.
Frans Sikkes wil nieuw kascommissielid zijn, ter vervanging van Siebolt.

5. Vaststelling contributie 21/22; zie het voorstel van het bestuur in de nieuwsbrief
Het huidige ledenaantal is nu 90/95. We zitten daarom met een financieel tekort. Het aantal
banen wat wij huren hebben wij zo mogelijk naar beneden gebracht, zodat er ongeveer 5 à 6
zwemmers per baan zijn. We hopen om het ledenaantal weer omhoog te brengen, zodat de
contributie niet omhoog hoeft per 2021-2022.
In het stichtingsbestuur Rolpeal is dit ook besproken. Er is de discussie geweest over
restitutie bij de leden, omdat er over 2020 een vergoeding i.v.m. corona heeft
plaatsgevonden. We hebben als bestuur een middenweg gekozen. Met het huidige
ledenaantal zou een verhoging van de contributie plaats moeten vinden. Gezien de
spaarrekening en de teruggaaf i.v.m. corona, willen we het zo houden en hopen we het
ledenaantal boven de 100 te krijgen.
Na 2021-2022 wordt de balans opnieuw opgemaakt.

Petra geeft aan dat een banenkaart via de Rolpeal voordeliger kan zijn dan de contributie.
Arjen geeft aan dat de contributie erg laag is, gezien andere verenigingen.
Maaike geeft aan dat er misschien voor zwemmers met meer talent meer ingezet kan
worden, tegen een hogere contributie. Een soort selectiegroep. Hoe kijken de trainers hier
tegenaan?
Hoe kijken de trainers tegen de professionalisering aan?

Bovenstaande vragen zullen in het bestuur en trainersgroep aan bod komen.

6. Wat verder ter tafel komt
Petra: de clubkampioenschappen op tijd communiceren naar de zwemmers.
Aagje: We hopen dit aan het begin van het zwemjaar te doen middels een jaarplanning.

7. Sluiting


