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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 30 maart 2017 
 
1.   Opening: voorzitter Peter Jonker opent de vergadering waarbij hij een ieder welkom heet: 16 
leden plus het bestuur m.u.v. Sandra Dieleman (met afbericht). Verder afbericht van Henk Los,   
Jan Rosloot en Merel Beentjes.  

 
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016. Die waren bij deze uitnodiging 
gevoegd. Zijn doorgenomen waarna de notulen zijn goedgekeurd. 
 
3.   Verslagen Penningmeester Edwin Steeman: ook daarvan waren de financiële verslagen 
toegestuurd en nu door de vergadering akkoord bevonden. Hadden wij een jaar eerder nog een 
negatief saldo, 2016 hebben wij positief kunnen afsluiten. 
Marianne de Jong vraagt naar de post ‘reservering nieuw zwembad’. Antwoord: Een nieuw 
zwembad is een nieuwe situatie, dat brengt wellicht extra kosten met zich mee waarop je maar 
beter voorbereid kunt zijn.  
Kascontrolecommissie: bestaande uit Gerard Spil en Henk los had de financiën tijdens de 
kascontrole ook al in orde bevonden. 
Secretaris Nico Koning leest zijn verslag over 2016 voor. Dit verslag wordt zonder op- of 
aanmerking goedgekeurd. 
 
Door het positief resultaat over 2016 en goede hoop op weer een fraaie opbrengt bij de Rabo 
Clubkas actie van dit jaar blijven de prijzen per 1-1-2017 ook gelden voor 2018: 
 
 

Toegangsprijzen/abonnementen Vanaf 1-1-2017 Bijzonderheden 

Losse verkoop volwassenen € 3,20  

Losse verkoop kinderen € 3,20  

Losse verkoop Turks bad € 1,50  

   

Jaarkaart Turks bad € 36,00  

Jaarkaart zwemmen volwassenen € 75,00 inclusief € 15,00 lidmaatschap 

Jaarkaart zwemmen kinderen € 75,00 inclusief € 15,00 lidmaatschap 

Jaarkaart zwemmen begeleider € 60,00  

   

Lidmaatschap / donatie € 15,00  
 

 
4.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Henk Los (2e keer) Trees Floris (1e keer) en als 
reserve kon Bart Draafsel worden genoteerd.  
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5.   Mededeling rond het reilen en zijlen van de CIS door de voorzitter. 
Peter: vraagt extra aandacht voor de Rabo Clubkas actie 2017 die op dit moment reeds gaande is. 
Ook bij familie, vrienden en bekenden te promoten graag. Omdat de opbrengst in 2016 een fikse 
bijdrage heeft geleverd aan ons positief resultaat. 
Er komt een nieuw contract met het zwembad. In het gesprek daarover kwam naar voren dat er 
ook van de zijde van de CIS bepaalde vaardigheden als reddend zwemmen worden vereist. 
Gelukkig heeft de gehele NP aangegeven aan de trainingen hiervoor te willen deelnemen. 
Er is nog wel eens onduidelijkheid omtrent de temperatuur van het zwemwater. Onlangs is, door 
inschakeling van een gespecialiseerd bedrijf, vastgesteld welke gebruikte thermometer de juiste 
waarden aangeeft.  
 
6.   Bestuursverkiezing: aangenomen zoals genoemd in de agenda voor deze bijeenkomst. 
Voorzitter    Peter Jonker niet aftredend      
Secretaris   Nico Koning aftredend / herkiesbaar (ja) 
Penningmeester  Edwin Steeman aftredend / herkiesbaar (ja) 
Algemeen bestuurslid Sandra Dieleman aftredend / herkiesbaar (ja) 
Algemeen bestuurslid Ellen Meij     aftredend / herkiesbaar (ja) 
 
Hoewel er geen tegenkandidaten waren en secretaris Nico zich herkiesbaar had gesteld, stelde hij 
zijn plaats toch nog ter beschikking. Maar er kwam niet alsnog iemand die het over wilde nemen. 
Op de vraag van de voorzitter Peter of er misschien iemand was die de secretaris zou willen 
ondersteunen, volgde het stilste moment van de avond. 
  
7.   Rondvraag:  
Nathan Nijenhuis: had toch nog een vraagje aan de penningmeester. Edwin is even naar hem toe 
gelopen en heeft zo Nathan persoonlijk de gewenste toelichting gegeven.  
Jan van Leeuwen: wijst er op de deur van het Turks bad goed te sluiten zodat de warmte ook blijft 
waar die hoort. 
Nico: wijst er op dat er ook voor het gebruik van Turks bad (al is het maar om even door te 
warmen) betaald dient te worden. Dit schijnt, wellicht onbewust, nog wel eens vergeten te 
worden.  
Peter: herinnert ons er aan dat de Bingo niet meer gratis is maar € 0,50 per kaartje kost. Het bleek 
nog algemeen bekend te zijn. 
   
8.   Sluiting door de voorzitter van een prettig verlopen vergadering.  
 
 
Nico Koning (secretaris) d.d. 06-04-2017 
 
 
 
 
 
 
 


