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Jaarverslag van de Castricumse Invaliden Sportclub 2019.
Nu bent u natuurlijk de gedragen stem van Nico Koning gewend die 20 jaar lang het
jaarverslag zonder fouten wist te verwoorden, waarvoor overigens wederom mijn dank. Nico
je hebt me al veel geleerd en ik hoop in de toekomst af en toe nog eens misbruik van je te
mogen maken. In de goede zin van het woord natuurlijk.
En dan nu het jaarverslag.
2019 is het jaar waarin de C.I.S. 40 jaar bestaat. Tevens is 2019 een jaar waarin het
ledenaantal een voorzichtige groei laat zien.
Bestuurssamenstelling. Het bestuur bestond uit voorzitter Peter Jonker / secretaris t/m april
was Nico Koning, na april heeft Gerard Spil het overgenomen / penningmeester Edwin
Steeman / algemeen bestuurslid waren Sandra Dieleman en Ellen Meij.
Verder heeft Peter al na de jaarvergadering van 2018 aangegeven dat hij zou aftreden na
de jaarvergadering van 2020, en dat is dus vandaag. We moeten dus op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Het proces is hiervoor in gang gezet maar tot nu toe nog zonder resultaat.
De Natte Ploeg bestond uit Sandra Dieleman, Bart Draafsel, Trees Floris, Ellen Meij,
Marieke Saat, en Gerard Spil. Sinds kort worden zij versterkt door Ciska Velzeboer en Len
van der Maarel. Wij zijn erg blij met hun bijdrage.
Aan de kassa zien we gelukkig de vertrouwde namen: Lies van der Stoop en Annie
Castricum (even afwezig maar gelukkig weer terug) en Jan van Leeuwen aan hun zijden.
De jaarvergadering vond plaats op 18 april onder aanwezigheid van 20 leden plus het
voltallig bestuur m.u.v. Sandra Dieleman Zij was met bericht afwezig.
Bestuursvergaderingen: het bestuur heeft 4 maal vergaderd en wel op 26 februari, 14 mei,
27 augustus, en 19 november.
Er is wederom 40 keer gezwommen met een trouwe opkomst van gemiddeld 34 zwemmers
per avond.
Het ledental is met 6 gestegen t.o.v. van 1-1-2019 naar 77 in totaal op 1-1-2020. We zijn
dus weer groeiend maar deze situatie is nog steeds kwetsbaar, we zullen ook dit jaar weer
hard moeten werken om het ledental te vergroten om daarmee een solide basis voor de
toekomst te leggen. Voor 1-1-2021 streven we ernaar om het ledental naar 85 te brengen
en we hopen dat iedereen daaraan wil meewerken.
P.R. We hebben geprobeerd om onze eigen website en de facebookpagina van de C.I.S.
ook in 2019 zoveel mogelijk up-to-date te houden. Waarvoor dank aan de familie Steeman
en Sandra Dieleman.
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Zoals gebruikelijk hadden wij ook in 2019 een vermelding in de Sport Extra van het
Nieuwsblad van Castricum. Ook staan wij vermeld op de website www.unieksporten.nl.
We hebben naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de C.I.S. een open dag gehouden
op 29 oktober.
Sinds kort hebben we goed contact met Irene Zijlstra. Zij is van Steunpunt vrijwilligerswerk
Castricum. 3 september is Irene samen met fotograaf Nico Lute tijdens ons zwemuur langs
geweest om de sfeer te proeven. Zij staat ons bij in ons Pr-werk, en onze zoektocht naar
vrijwilligers en nieuwe leden. Verder is vanuit de gemeente buurtcoach Joyce van Tunen
voor ons actief. Zij weet contact te leggen met mensen die tot onze doelgroep behoren.
Maar de beste pr is en blijft toch de mond-tot-mondreclame die wij als clubleden met zijn
allen kunnen doen.
Verder hebben wij positief het nieuws gehaald in de Castricummer en NoordHollands
dagblad op:
-24 april: De Castricummer kopt “Niemand is vreemde eend in de bijt” naar aanleiding van
het afscheid als secretaris van de C.I.S. wordt Nico Koning in de bloemen gezet door
wethouder Ron de Haan.
-26 juni: Castricummer kopt “Raboclubactie Campagne, 567 lokale clubs in de prijzen”.
Feest voor alle winnaars waaronder € 852,85 voor de C.I.S. Het geld wordt in ontvangst
genomen door Trees Floris en Ellen Meij.
-13 september: Wederom de krant gehaald ‘met een beperking zwemmen bij de C.I.S.
- 6 november: Stukje in de krant over het 40 jarig bestaan van de C.I.S.. Alsnog bloemen
voor Jeanette Castricum vanwege 40 jaar lid van de club, uitgereikt op de open dag.
-14 november: De Castricummer kopt: “Eindelijk knopen doorgehakt in nieuwe
zwembaddiscussie”. Het heeft acht jaren gezorgd voor heftige discussies, waar het
hard-tegen-hard-ging, maar er schijnt nu eindelijk een besluit te zijn genomen tot de
bouw van een nieuw zwembad. Onder de naam ‘Sportcentrum Noord-End’ zal dit tot
ontwikkeling komen.
De entree- en abonnementsgelden zoals vastgesteld per 1 januari 2019 zijn:
Jaarkaart:

Volwassenen
Kinderen
Begeleider
Turks bad

€
€
€
€

80,00 (incl. € 15,00 lidmaatschap)
80,00 (incl. € 15,00 lidmaatschap)
65,00
36,00

Losse verkoop:

Volwassenen
Kinderen vanaf 0 tot 4 jaar
4 t/m 12 jaar
13 jaar
Turks bad

€
€
€
€
€

3,20
gratis
2,00
3,20
1,50

€

15,00

Lidmaatschap

Dit was het verslag 2019 opgemaakt door Gerard Spil (secretaris).
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