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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 19 april 2018.
1. Opening: voorzitter Peter Jonker opent de vergadering waarbij hij een ieder welkom heet en
blijde verrast is met deze mooie opkomst: 21 leden plus het bestuur m.u.v. Sandra Dieleman (met
afbericht). Verder afbericht van Bart Draafsel
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017. Die waren bij deze uitnodiging
gevoegd. Worden doorgenomen waarna deze notulen zijn goedgekeurd.
3. Verslagen Penningmeester Edwin Steeman: ook daarvan waren de financiële verslagen
toegestuurd. Mede door een goede opbrengst van de Rabo Clubkas actie is ook 2017 met een
positief saldo afgesloten.
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering waarmee ook het financieel verslag wordt goedgekeurd.
Eerder was e.e.a. al door de Kascontrolecommissie, bestaande uit Bart Draafsel en Trees Floris
tijdens de kascontrole in orde bevonden.
Secretaris Nico Koning leest zijn verslag over 2017 voor. Dit verslag wordt zonder op- of
aanmerking goedgekeurd.
Door het positief resultaat over 2017 en de hoop op weer een fraaie opbrengt bij de Rabo Clubkas
actie van dit jaar blijven de prijzen per 1-1-2017 ook gelden voor 2019:

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 / donatie

€

15,00

Bijzonderheden

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

4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Trees Floris (2e keer) en Bart Draafsel (2e keer), als
reserve kon Rita Knap worden genoteerd.

5. Mededeling rond het reilen en zijlen van de CIS door de voorzitter Peter Jonker:
* Weliswaar staat Nico nu bij de bestuursverkiezing niet als periodiek afredend genoemd maar hij
heeft onlangs wel aangegeven volgend jaar (jaarvergadering 2019) zijn functie als secretaris niet te
willen verlengen.
* N.a.v. het ‘incident’ met Dennis Bras in januari, brengt Peter nogmaals het belang van het
smoelenboek onder de aandacht. Wil naast pasfoto en gegevens van het CIS-lid (wie te bellen in
geval van nood) ook een pasfoto en gegevens van de meezwemmende begeleider daarin
opnemen. Graag een ieders medewerking hiervoor. Tevens aan iedereen de oproep goed op
elkaar te letten en zo het ‘aantal ogen van de Natte Ploeg’ uit te breiden: in het water wordt
wellicht meer gezien dan vanaf de kant.
* Nieuwe zwembad is een gebed zonder end. Na de onlangs gehouden Gemeenteraadsverkiezing
heeft men besloten alles nog eens over te doen. De CIS wil zich hiervan afzijdig houden tot er zich
echt concrete zaken gaan voordoen: onze wensen zijn in de verschillende commissie bekend.
* Hoewel er is aangegeven dat de entreeprijzen voor het komende jaar ongewijzigd zullen blijven,
is dit geen keihard gegeven: de opzet van de Rabo Clubkas actie is heel anders dan vorig jaar. Of
dit positief of negatief voor ons uitpakt daarvan is nog niets te zeggen. De uitslag is op dinsdag 15
mei a.s..
* Gedacht wordt aan een ‘open dag’ voor belangstellenden en kandidaten tijdens ons
zwemuurtje. Wat vinden we van dat idee? Zal ook nog schriftelijk bij de leden naar geïnformeerd
gaan worden.
6. Bestuursverkiezing: aangenomen zoals genoemd in de agenda voor deze bijeenkomst.
Voorzitter
Peter Jonker
aftredend / herkiesbaar
Secretaris
Nico Koning
niet aftredend
Penningmeester
Edwin Steeman niet aftredend
Algemeen bestuurslid Sandra Dieleman aftredend / herkiesbaar
Algemeen bestuurslid Ellen Meij
aftredend / herkiesbaar
Het terugtreden van Nico als secretaris per 2019 is al genoemd.
Peter geeft aan dat hij zich als voorzitter nu nog wel voor 2 jaar beschikbaar stelt maar dat dit voor
hem tevens zijn laatste termijn (jaarvergadering 2020 zal zijn).
Penningmeester Edwin Steeman laat nu reeds weten volgend jaar (2019) aftredend én herkiesbaar
te zijn.
7. Rondvraag:
Geen vragen.
8. Sluiting door de voorzitter van een prettig verlopen vergadering.

Nico Koning (secretaris) d.d. 25-04-2018
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