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Jaarverslag Castricumse Invaliden Sportclub betreffende het verenigingsjaar 2018.
Bestuursvergaderingen: het bestuur heeft 5 maal vergaderd en wel op 6 maart, 19 juni,
18 september, 16 oktober en 20 november 2018.
De jaarvergadering vond plaats op 19 april 2018: aanwezig 21 leden plus het bestuur m.u.v. Sandra
Dieleman (met afbericht).
Op 10 januari is een inloopavond omtrent het nieuwe zwembad bezocht door Ellen Meij en Peter
Jonker.
Op 10 september is door Peter Jonker een bijeenkomst bezocht in het zwembad: informatie voor
alle organisaties die gebruik maken van het zwembad. Met als onderwerp o.a. de veiligheid.
Op 11 september is het gehele bestuur bij Welzijn Castricum geweest omtrent Sociale Veiligheid.
Dat was een presentatie door Irene Zijlstra over b.v. gedragsregels voor verenigingen en Verklaring
Omtrent Verdrag (V.O.G.)
Op 15 mei 2018 is de nieuwe Privacy wet ingegaan. Daaraan is door het bestuur veel aandacht
besteed. Iedereen (leden en donateurs) heeft persoonlijk per post bericht hierover gehad.
Gelukkig heeft het merendeel van u hieraan ook zijn/haar medewerking verleend. Waarvoor onze
dank. Ook is het smoelenboek grondig bijgewerkt.
Er is wederom 40 keer gezwommen met een trouwe opkomst maar helaas ook een wat krimpende
opkomst. Door een terugloop aan leden.
Ledental per 31 december 2018 was 71. Dat zijn er maar liefst 10 minder dan een jaar eerder.
Hoewel er vooral sprake is van natuurlijk verloop, wordt dit langzamerhand echt zorgelijk.
Training: Dat de Natte Ploeg deelneemt aan training in het zwembad is doelmatig gebleken toen
het niet goed ging met één van onze leden op 23 januari. Aan dit voorval is door de Natte Ploeg en
het bestuur een week later uitgebreid aandacht besteed.
Bij dit voorval werd ook onomstotelijk duidelijk dat het goed is dat we als leden op elkaar letten!
Natte Ploeg: Sandra Dieleman, Bart Draafsel, Trees Floris, Ellen Meij, Marieke Saat en Gerard Spil.
Bestuurssamenstelling voorzitter Peter Jonker / secretaris Nico Koning / penningmeester Edwin
Steeman / algemeen bestuurslid Sandra Dieleman en Ellen Meij.
De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn voor de periode van 2 jaar. Die van
algemeen bestuurslid zijn steeds voor de periode van 1 jaar. Er hebben geen mutaties in het
bestuur plaatsgehad.
Aan de kassa de vertrouwde namen: Lies van der Stoop en Annie Castricum. Met Jan van Leeuwen
die inspringt zodra dat nodig is.
P.R. zoals gebruikelijk hadden wij ook in 2018 een vermelding in de Sport Extra van het
Nieuwsblad van Castricum, deze keer zelf met ons logo. / de gemeentegidsen zijn vervangen door
de zo gehete Sociale Kaart. Ook daarin is de C.I.S. bekend / wij zijn bekend bij MEE / een

vermelding bij Sport Support Haarlem. Dit is uitsluitend een website met informatie over sport in
N-H. En tenslotte ook op de website www.unieksporten.nl.
Onze eigen website is in 2018 geheel vernieuwd. Facebook liefhebbers kunnen de CIS ook daar
vinden. De beste P.R. is en blijft echter de mond-tot-mondreclame die wij als leden kunnen doen.
Entreegelden zoals vastgesteld per 1 januari 2017 golden ook voor 2018:

Toegangsprijzen/abonnementen
Losse verkoop volwassenen
Losse verkoop kinderen
Losse verkoop Turks bad

Vanaf 1-1-2017
€
3,20
€
3,20
€
1,50

Jaarkaart Turks bad
Jaarkaart zwemmen volwassenen
Jaarkaart zwemmen kinderen
Jaarkaart zwemmen begeleider

€
€
€
€

36,00
75,00
75,00
60,00

Lidmaatschap (contributie)

€

15,00

Bijzonderheden

inclusief € 15,00 lidmaatschap
inclusief € 15,00 lidmaatschap

Per 1 januari 2019 heeft er wel aanpassing van entreegelden plaatsgehad.
Verslag opgemaakt door Nico Koning (secretaris)
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