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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 18 april 2019.
1. Opening.
Voorzitter Peter Jonker opent de vergadering waarbij hij een ieder welkom heet.
Tijdens de vergadering wordt tevens stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van de C.I.S., dit
jaar. Aanwezig: aantal leden 20, plus het bestuur m.u.v. Sandra Dieleman (met afbericht).
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 april 2018.
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 in 2018 staan we er niet slecht voor. Ook de begroting 2020
wordt goedgekeurd. Begroting 2020 wat ‘voorzichtig’ opgesteld omdat de opbrengst Rabo
Clubkas wel mooi is maar geen zekerheid biedt.
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 (beiden voor de 2e keer) tijdens de kascontrole in orde bevonden.
Secretaris Nico Koning leest zijn verslag over 2018 voor. Dit verslag wordt zonder op- of
aanmerking goedgekeurd.
4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Om weer tot de juiste procedure te komen blijft Bart Draafsel bij wijze van uitzondering nog
één jaar (voor een 3e jaar) aan. Hij vormt voor volgend jaar de nieuwe kascommissie samen
met Rita Knap. Als reserve meldt Sabine Steeman zich voor de kascontrolecommissie.
5. Mededeling rond het reilen en zijlen van de CIS door de voorzitter Peter Jonker:
5.1 Het is prachtig dat we dit jaar 40 jaar bestaan maar we moeten ook verder. Niet alleen
met nieuwe leden maar ook met vernieuwing in het bestuur. In 2020 zal Peter Jonker als
voorzitter terugtreden.
5.2 Per 01-01-2019 zijn de abonnementsprijzen verhoogd i.v.m. 3 % Btw-verhoging. Later
is door de overheid besloten deze verhoging niet door te voeren voor verenigingen en
verenigingen zelfs vrij te stellen van BTW. Vraag aan de vergadering: moeten wij de
abonnementsprijzen weer terug draaien of toch maar handhaven i.v.m. het teruglopend
aantal leden en eventuele financiële gevolgen daarvan? Unaniem wordt besloten niets terug
te draaien. Wie individueel gecompenseerd wil worden kan zich na de vergadering bij het
bestuur melden (geen melding geweest).
5.3 Wie problemen heeft met de verwerking van de Rabo Clubkas stemkaarten kan deze
na het zwemmen op 7 mei (na de vakantie) inleveren bij het bestuur. Stemmen is mogelijk
van 23 april t/m 14 mei.
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5.4 Op dinsdag 16 april jl. heeft de CIS in het zwembad bezoek gehad van een buurtcoach
Joyce van Tunen en een WMO ambtenaar van de gemeente. Wellicht dat zij contacten
kunnen leggen met kandidaten voor de CIS, dan wel hen wijzen op het bestaan van de CIS.
5.5 Peter heeft op uitnodiging een informatieavond van de Rotaryclub bezocht. Misschien
komen daar ook nog mogelijkheden tot sponsoring uit voort.
5.6 Uit een groot bericht in de krant van 9 april jl. lijkt een nieuw zwembad verder weg dan
ooit.
5.7 Het smoelenboek is grondig aangepakt. Peter legt uit wat de waarde van het
smoelenboek is in geval van een calamiteit, voor zowel zwemmers als hun begeleiders. En
hoe belangrijk het is dat daarin de juiste gegevens zijn opgenomen. Dus graag doorgeven
als in uw situatie dienaangaande iets verandert.
6. Bestuursverkiezing.
Aangenomen zoals genoemd in de agenda voor deze bijeenkomst.
Voorzitter
Peter Jonker
niet aftredend
Secretaris
Nico Koning
aftredend / niet herkiesbaar
Penningmeester
Edwin Steeman
aftredend / herkiesbaar / herkozen
Algemeen bestuurslid
Sandra Dieleman
aftredend / herkiesbaar / herkozen
Algemeen bestuurslid
Ellen Meij
aftredend / herkiesbaar / herkozen
Voor de functie van secretaris heeft Gerard Spil zich beschikbaar gesteld. Er hebben zich
geen andere kandidaten gemeld. Dat kon tot aanvang van deze vergadering. Binnen de CIS
weet iedereen wie Gerard is. Dus hoewel hij wegens vakantie nu niet aanwezig is, is hij met
algemene stemmen aangenomen als de nieuwe secretaris.
Bij het afscheid van Nico, na 20 jaar als secretaris, wordt uitgebreid stilgestaan. Hij ging niet
bepaald met lege handen naar huis. Aan het eind van de vergadering was daar zelfs
wedhouder Ron de Haan. E.e.a. is in een mooi artikel in het Nieuwsblad van Castricum van
woensdag 24 april verwerkt, waarin dus ook het 40-jarig bestaan van de CIS is
gememoreerd.
7. Rondvraag.
* Trees Floris wil even de complimenten geven over de nieuwe website.
Eerder deze avond was Trees nog in de bloemetjes gezet. Want niet alleen bestaat de CIS
40 jaar maar is Trees evenzovele jaren al lid van de Natte Ploeg.
Er is ook een CIS-lid in ons midden die de club al 40 jaar trouw is: Jeanette Castricum. Uit
de manier waarop in de beginjaren de ledenadministratie werd gedaan is dit soort zaken
helaas niet zomaar op te maken. Memorabel is het natuurlijk wel.
* Peter Jonker geeft nogmaals aan volgend jaar definitief als voorzitter terug te treden. En
vraagt iedereen na te gaan met wie hij/zij graag verder zou willen.
* Edwin Steeman vult aan dat de nieuwe voorzitter natuurlijk vanuit de CIS gekozen kan
worden maar dat ook kandidaten met affiniteit met de club als de onze van buitenaf tot de
mogelijkheden behoort.
Door het onder punt 5.2 genomen besluit blijven de toegangsprijzen zoals vastgesteld per
01-01-2019 gehandhaafd en geldt onderstaand overzicht.
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Toegangsprijzen/abonnementen
Losse verkoop volwassenen
Losse verkoop kinderen

Losse verkoop Turks bad
Jaarkaart Turks bad
Jaarkaart zwemmen volwassenen
Jaarkaart zwemmen kinderen
Jaarkaart zwemmen begeleider
Lidmaatschap (contributie)

Vanaf 1-1-2019
€3,20
Gratis
€2,00
€3,20
€1,50
€36,00
€80,00
€80,00
€60,00
€15,00

Bijzonderheden
van 0 tot 4 jaar
vanaf 4 t/m 12 jaar
vanaf 13 jaar en ouder

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

8. Sluiting
Sluiting door de voorzitter van een prettig verlopen vergadering.

Nico Koning (aftredend/waarnemend) secretaris d.d. 25-04-2019
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