Castricumse Invaliden Sportclub
Secretariaat: G. Spil
Chopinstraat 22
1901 VH CASTRICUM
Tel. 06 – 5764 3200
IBAN: NL94 RABO 0311 9295 08

www.zwemvereniging-cis.nl
info@zwemvereniging-cis.nl
Castricumse Invaliden Sportclub

Castricum, 18 november 2020

Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV)

Aanwezig: Peter jonker (voorzitter), Edwin Steeman (penningmeester), Ellen Mey
(algemeen bestuurslid), Sandra Dieleman (algemeen bestuurslid) en Gerard Spil
(secretaris). De leden kunnen helaas niet aanwezig zijn vanwege de
coronamaatregelen.
Het voltallig bestuur vergadert via Zoom vanwege covid-19. Peter opent de vergadering stipt
om 8.30 uur.
Via een enquête zijn de leden gevraagd om hun mening te geven over de onderstaande
punten.
22 van onze leden hebben gereageerd door het vragenformulier ingevuld terug te zenden
ofwel via de mail of uitgeprint per post.
Te nemen besluiten:
1.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2019 (zie bijlage).
Akkoord
2.
Begroting 2021 (zie bijlage).
Akkoord
3.
Balans, Winst- en Verliesrekening 2019 (zie bijlage).
Akkoord
4.
Jaarverslag 2019 (zie bijlage).
Akkoord
5.
Voorstel nieuwe kascontrolecommissie 2021: Rita Knap en Sabine Steeman.
Akkoord. Reserve voor de kascontrole is Jocenta Beentjes.
6.
Bestuursverkiezing.
Voorzitter
Peter Jonker
treedt af / vacant
Secretaris
Gerard Spil
aftredend en herkiesbaar
Penningmeester
Edwin Steeman
niet aftredend in 2020
Algemeen bestuurslid
Sandra Dieleman
aftredend en herkiesbaar
Algemeen bestuurslid
Ellen Meij
aftredend en herkiesbaar
Akkoord
Peter is nu officieel afgetreden. Dat betekent dat de vereniging zonder voorzitter zit,
aangezien nog niemand zich gemeld voor deze bestuursfunctie. Peter zit nog wel de
rest van de vergadering voor.
7.
Vaststellen toegangsprijzen/abonnementen 2021.
Het bestuur stelt voor om de toegangsprijzen en abonnementsgelden voor 2021 niet
te veranderen ten opzichte van 2020.
Omdat er in 2020 veel zwemavonden zijn uitgevallen, stelt het bestuur voor om de
leden die in 2020 een jaarabonnement hebben aangeschaft, een éénmalige korting
aan te bieden op de aanschaf van een jaarabonnement voor 2021.

Het exacte bedrag van de éénmalige korting is afhankelijk van het aantal gemiste
zwemavonden in 2020 door de corona-pandemie. Ook de manier waarop onze
partners (Zwembad De Witte Brug en de gemeente Castricum) hiermee omgaan is
uiteraard van groot belang. Het definitieve bedrag is dus nog niet bepaald, dit zal in de
decemberbrief bekend worden gemaakt.
Toegangsprijzen / abonnementen 2021
Jaarkaart: Volwassenen
Kinderen
Begeleider
Turks bad
Losse verkoop: Volwassenen
Kinderen vanaf 0 tot 4 jaar
4 t/m 12 jaar
13 jaar
Turks bad
Lidmaatschap

€ 80,00 (incl. € 15,00 lidmaatschap)
€ 80,00 (incl. € 15,00 lidmaatschap)
€ 65,00
€ 36,00
€ 3,20
gratis
€ 2,00
€ 3,20
€ 1,50
€ 15,00

Akkoord.
Ook dit laatste punt hamert Peter op zijn geheel eigen wijze af.
Peter verlaat ons na 21 jaar voorzitter te zijn geweest. Er worden woorden van dank
uitgesproken. Iedereen vindt het jammer dat het op deze fysiek contactloze wijze moet
gebeuren en dan ook nog zonder de leden daarbij aanwezig. Wij hadden dit afscheid
graag op een andere wijze gevierd. Wij hebben daarom de afspraak gemaakt om dit
op een later tijdstip netjes over te doen.
We gaan Peter als voorzitter enorm missen.

Gerard Spil
Secretaris Castricumse Invaliden Sportclub
Chopinstraat 22,
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