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  Castricum, 22 oktober 2021 
 
 
Verslag van de  algemene ledenvergadering (ALV) 2020 
 
Datum: 18 oktober 2021. 
Aanwezig: Edwin Steeman (penningmeester), Gerard Spil (secretaris). 
Afwezig: Ellen Mey (algemeen bestuurslid) is afwezig vanwege persoonlijke  

Omstandigheden.  
Ellen heeft op een later tijdstip kennis genomen van de uitslagen van de enquête  
en is akkoord gegaan met dit verslag. 

 
Via een enquête zijn de leden gevraagd om hun mening te geven over de onderstaande 
punten. 14 van onze leden hebben gereageerd door het vragenformulier ingevuld terug te 
zenden ofwel via de mail of uitgeprint per post. Hieronder ziet u de resultaten van de enquête 
weergegeven. 
 
Te nemen besluiten: 
1. Notulen van de bestuursvergadering van 18 november 2020. 

Akkoord. Hoewel 2 leden terecht aangaven dat de notulen niet waren mee gestuurd. 
In de bijlage hebben wij deze alsnog meegestuurd.  
Mochten er naar aanleiding van deze notulen nog opmerkingen zijn, dan horen wij dit 
graag vóór 1 november 2021. Als er geen reacties op de notulen zijn, stellen we 
deze alsnog vast. 

  
2. Begroting 2022. 

Akkoord en hiermee vastgesteld. 
 

3. Balans, Winst- en Verliesrekening 2020. 
Akkoord en hiermee vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2020. 
Akkoord en hiermee vastgesteld. 
 

5. Voorstel nieuwe kascontrolecommissie 2021. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Sabine Steeman en Jocenta Beentjes. 
Akkoord en hiermee vastgesteld. 
Jan van Leeuwen heeft zich aangemeld en staat genoteerd als reserve. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Voorzitter     ………………..   vacant 
Secretaris     Gerard Spil   niet aftredend 
Penningmeester   Edwin Steeman   aftredend en herkiesbaar 
Algemeen bestuurslid 1  Ellen Meij     aftredend en herkiesbaar 
Algemeen bestuurslid 2  ………………..   vacant 
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Akkoord met de herbenoeming van Edwin Steeman en Ellen Meij.  
Sandra Dieleman maakt sinds maart 2021 geen deel meer uit van het bestuur. Zij is 
vanwege familieomstandigheden gestopt met haar bestuurswerkzaamheden. 
Ondanks de sterke onderbezetting heeft niemand zich beschikbaar gesteld voor een  
bestuursfunctie bij de CIS. Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste. 
Mochten er n.a.v. dit schrijven alsnog kandidaten aantreden, kunnen zij zich melden 
bij het secretariaat. 
 

7. Vaststellen toegangsprijzen/abonnementen 2022. 
Het bestuur stelt voor om de toegangsprijzen en abonnementsgelden voor 2022 niet 
te veranderen ten opzichte van 2021. 
Omdat er in 2021 veel zwemavonden zijn uitgevallen, stelt het bestuur voor om de 
leden die in 2021 een jaarabonnement hebben aangeschaft, een éénmalige korting 
aan te bieden op de aanschaf van een jaarabonnement voor 2022. 
Het exacte bedrag van de éénmalige korting is afhankelijk van het aantal gemiste 
zwemavonden in 2021 door de coronapandemie. 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, deze zal in de 
decemberbrief bekend worden gemaakt. 

 
Toegangsprijzen / abonnementen 2022 
 

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 en ouder 
   Turks bad 

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

Lidmaatschap    € 15,00 

 
U gaat akkoord met de vaststelling van de ongewijzigde toegangsprijzen en 
abonnementsgelden voor 2022.  

 
 
De volgende jaarvergadering, over het kalenderjaar 2021, staat als vanouds weer gepland 
in april. Wij hopen iedereen dan weer, na alle coronaperikelen, lijfelijk te kunnen begroeten 
in De Kern te Castricum. Uiteraard krijgt u t.z.t. hiervoor een uitnodiging. 
 
 
 
 
Namens het bestuur van de Castricumse Invaliden Sportclub, 
 
 
 
Gerard Spil 
Secretaris Castricumse Invaliden Sportclub 
Chopinstraat 22, 
1901 VH  Castricum 
secretaris@zwemvereniging-cis.nl 


