NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: dinsdag 19/4/2016 – 19.30 uur
Locatie: Vergaderzaal Zuiderpoort
Aanwezigen: Richard Van Rooij, Mathieu Boonen, Guido Kauffmann, René Van Bree, Marion Gerlings,
Wiljo Machus, Elly Scheepers, Yvan Segers, Edward Van Nijmweegen, Rob Lenders, Hilde Verslegers,
Marleen Rabijns.
Verontschuldigden: Nelly Van Deurzen, Carola Hompes


Welkom:

De voorzitter Yvan Segers heet alle aanwezigen welkom op de algemene ledenvergadering van ZPK
Budel.


Vaststelling notulen ALV 2015: (Marleen)

Wegens een technische storing (virusaanval) zijn de notulen van de ALV 2015 verloren gegaan en
kunnen deze niet voorgelegd worden ter goedkeuring.


Vertrouwenspersonen: (Marleen)

De vertrouwenspersonen, René Van Bree en Fridi van Laarhoven, hebben aangegeven hun functie te
willen verlengen waarvoor dank namens het bestuur.
Beide vertrouwenspersonen ontvingen in 2015 geen meldingen of klachten ivm grensoverschrijdend
gedragen binnen de vereniging.

 Financiën: (Rob & Yvan)
1. Inkomsten 2015:
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Toelichting inkomsten 2015:
 Stijging inkomsten contributies omwille van stijgend ledenaantal
 daling opbrengsten uit sponsoring is te wijten aan de inzet hierrond
 daling opbrengsten uit activiteiten is te wijten aan het minder aantal activiteiten die
georganiseerd worden door de activiteitencommissie
 daling opbrengsten uit startgelden is te wijten aan het minder aantal wedstrijden dat wij in
eigen bad georganiseerd hebben in 2015
 Stijging inkomsten uit subsidie is er omwille van een rechtzetting in de basissubsidie 2015. In
eerste instantie werd deze toegekend voor een bedrag van ca. 42.000 €. Na het indienen van
een bezwaarschrift tegen de pure willekeur die de gemeente toepaste is er een rechtzetting
ten bedrage van 11.000 € bepaald.
2. Uitgaven 2015:
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Toelichting uitgaven 2015:
 Daling huurkosten omwille van het terugschroeven van het aantal trainingsuren per week +
minder eigen georganiseerde zwemwedstrijden
 Landtraining: zwemmers van de opleidingsgroepen krijgen de kans om op maandagavond
landtraining, fitness te volgen bij Sportivo. De kosten worden nadien doorgerekend naar de
zwemmers.
 Vergoeding jury: gedeclareerde onkosten van juryleden (kilometervergoeding)

3. Resultaat 2015 – Winst/verlies:
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4. Budget 2015:
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5. Balans per 31-12-2015:

Toelichting:
 Rabo 5701…. = lopende rekening
 Rabo 2883….= spaarrekening
 Nog te ontvangen kosten = zwembadhuur van december 2015. Rekening ontvangen in
januari 2016.
 Reserves jubilea = potje dat indertijd aangelegd werd voor het jubileum in 2019.
6. Verslag kascontrole commissie:
Op 18 april 2016 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Nicole Boons en Nicoline van Rixtel
inzage gehad in de financiële stukken, de boekhouding en financiële verslaglegging van ZPK Budel.
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat de verantwoording over het jaar 2015 een goed
en betrouwbaar beeld geeft van de baten en lasten van de vereniging.
Op basis van deze constateringen stelt de kascontrolecommissie de ledenvergadering voor de
penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen.
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7. Begroting 2016:

Toelichting:
 De begroting werd opgemaakt op basis van de kosten 2015.
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8. Vaststelling contributie 2017:

Toelichting:
Binnen de ALV werd de vraag gesteld wat te doen met de “overschotten”/ inkomsten subsidie?
Contributie terugschroeven? Uit de groep komt naar voren dat het raadzaam is voorzichtig om te
springen met een eventuele vermindering van de contributie om zeker geen precedenten te creëren.
Een bevriezing van de contributie is een eerder haalbare kaart waarbij een extra traktatie in de vorm
van een teamuitje, verlaging kosten barbecue, …. misschien mogelijk is.
9. Aanstelling kascommissie:
Binnen de ALV wordt de plaats opengesteld van Mevr. Nicoline Van Rixtel in de
kascontrolecommissie. Mevr. Elly Scheepers stelt zich kandidaat om deze functie op zich te nemen.
De kascontrolecommisie is vervolgens samengesteld uit Mevr. Nicole Tielens-Boons en Mevr. Elly
Scheepers.
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Wijziging bestuur: (Yvan)

Rob Lenders, penningmeester heeft aangegeven tijdens de ALV zijn functie ter beschikking te willen
stellen. Binnen het bestuur werd na onderling overleg overeengekomen om de taken van de
penningmeester te verdelen onder de overige bestuursleden. Mocht na verloop van tijd blijken dat
dit niet haalbaar is kan alsnog de vacature van penningmeester ter beschikking gesteld worden.
Overzicht bestuursfuncties:





Yvan Segers: voorzitter
Marleen Rabijns: Secretaris/Penningmeester
Edward Van Nijmweegen: Technische commissie
Hilde Verslegers: Ledenadministratie

De gecombineerde bestuursfunctie secretaris/penningmeester werd statutair bepaald.
“De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één hand verenigd zijn waarbij in het
bestuur tenminste drie andere bestuursleden zitting hebben”.
Tevens werd statutair bepaald dat bestuursleden verkozen worden voor een periode van drie jaren.
Om de continuïteit en stabiliteit binnen de vereniging niet in gedrang te brengen vraagt het bestuur
tijdens de ALV bevestiging in hun functies. De algemene ledenvergadering keurt dit unaniem goed.


Activiteitencommissie: (Marleen)

Huidige samenstelling activiteitencommissie: Carola , Thijs, Mathijs, Joyce en Marlie
Allen worden bedankt voor hun inzet en engagement. Naar de ALV wordt toegelicht dat Carola de
contactpersoon is van het bestuur en binnen de activiteitencommissie het voortouw neemt. Zij
stemt af met Marleen, die de planning, bugdetten, ed…. voorlegt tijdens een bestuursvergadering.
Overzicht activiteiten 2015:
 Nieuwjaarsborrel (02-01-2015)
Alle leden, hun familie en vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de Nieuwjaarsborrel, om zo wat meer
binding binnen de vereniging te krijgen. Zwemmers uit verschillende groepen, die elkaar anders
nooit zien, raken zo met elkaar in contact.
 Carnavalszwemmen (14-02-2015)
In plaats van een reguliere zaterdagochtendtraining, wordt er deze ochtend door de kinderen
verkleed gezwommen. Voor de mooist verklede jongen en meisje, ligt er een prijsje klaar.
 Sponsorzwemmen (23-03-2015)
Tijdens het jaarlijkse sponsorzwemmen doen leden hun best in een uur tijd zoveel mogelijk
baantjes te zwemmen, wat geld oplevert voor de vereniging. Hoeveel dat is, bepalen de eerder
door hen gezochte sponsors, die van tevoren hebben opgegeven hoeveel ze per gezwommen
baan of per uur willen sponsoren. De zwemmer met het hoogst opgehaalde bedrag en de

www.zpkbudel.nl

zwemmer die de meeste banen heeft gezwommen, ontvangen een prijsje.
 OCZK (28-03-2015)
In 2015 vond de tweede editie van de Open Cranendonckse Zwem Kampioenschappen plaats.
Een activiteit om volwassenen kennis te laten maken met (wedstrijd)zwemmen, maar waarbij
plezier voorop staat. Zo zorgen een DJ en optredens van diverse dansgroepen tussen het banen
zwemmen door voor de nodige entertainment en wordt er afwisselend gezwommen door leden
en niet-leden.
 Jeugdkamp (06-06-2015 t/m 07-06-2015)
Met circa 35 kinderen en diverse vrijwilligers zijn we op kamp geweest in een blokhut in Budel.
Dit ter teambuilding, zodat de kinderen ook op een andere manier dan zwemmen met elkaar in
contact komen. Tijdens het weekend staat er een thema centraal, waar diverse spellen en
opdrachten rondom worden georganiseerd.
 Barbecue (11-07-2015)
De laatste activiteit voor de zomervakantie is standaard de barbecue. Een gezellige avond waarbij
alle leden, hun familie en vrijwilligers bijeen komen voor een hapje en een drankje. Dit om de
verschillende groepen wat meer met elkaar in verbinding te laten komen.
 Speculaasactie (14-11-2015)
De jaarlijkse Speculaasactie is een bekend fenomeen in Budel. Al tientallen jaren gaan onze
zwemmers langs de deuren om de heerlijke speculaas aan de man te brengen. Dit om de kas
weer even te spekken.
 Schoentje zetten (28-11-2015)
Speciaal voor de jongsten organiseren we ieder jaar iets rondom Sinterklaas. Het ene jaar komt
Sinterklaas op bezoek, een ander jaar krijgen ze training van Pieten en afgelopen jaar hebben we
ervoor gekozen alle kinderen een schoentje in elkaar te laten knutselen, die ze vervolgens op het
zwembad mochten laten staan. De volgende training vonden alle kinderen een kleinigheidje in
hun schoentje.
Overzicht activiteiten 2016:






Nieuwjaarsduik (04-01-2016)
Carnavalszwemmen (06-02-2016).
Sponsorzwemmen (04-04-2016).
OCZK (26-03-2016)
Teamuitje (11-06-2016)
Om alle jeugdleden te bedanken voor hun inzet tijdens de jaarlijkse Speculaasactie en het
Sponsorzwemmen, nemen we hen mee op teamuitje. Ook alle vaste vrijwilligers (bestuursleden,
trainers, ploegleiders etc.) worden uitgenodigd voor een gezellige dag uit. Waar we naartoe gaan
blijft geheim tot op de dag zelf.
 Barbecue (25-06-2016)
 Speculaasactie (19-11-2016)
 Schoentje zetten (26-11-2016)
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De gerealiseerde en geplande activiteiten binnen ZPK Budel worden voorgelegd aan de ALV die
hieraan haar goedkeuring verleend heeft.


Ledenadministratie: (Hilde)

2013  228
2014  223
2015  245
2016 254
Toelichting: Er zit een duidelijke stijgende lijn in het ledenaantal. Momenteel staan er 254 leden
geregistreerd binnen Sportlink excl. 2 proefzwemmers. De stijging is merkbaar over de diverse
groepen (trimgroepen, opleidingsgroepen, masters).
De ledenwerving gebeurt actief tijdens het diplomazwemmen vanuit het VTBC. Iedere afzwemmer
ontvangt een flyer met daarbij de uitnodiging tot vier maal gratis proefzwemmen.
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Toelichting:
 Kader = trainers, officials, bestuur


Technische commissie: (Edward)

Samenstelling TC:
 Edward Van Nijmweegen: voorzitter & wedstrijdsecretariaat masters
 Hilde Verslegers: wedstrijdsecretariaat jeugd
 Guido Kauffmann: wedstrijdsecretariaat jeugd & officials
Takenpakket:
•

Jeugdgroepen/Groepindeling/Competitie

•

Ochtendtraining

•

Masters

•

Trimgroepen

•

Open water wedstrijden

•

OCZK

•

Trainers

•

Klankbordgroep Cranendonck
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Jeugdgroepen/Groepsindeling/competitie
•
•
•
•
•

Specifieke training startnummers 1, onder leiding van Piet
Piet voorziet in de trainingsschema's voor startnummers 1
Trainen volgens eenduidig trainingsschema instroom en startnummers 3.
Doelen inventarisatie met zwemmers
Promotie van 3de klasse naar 2de klasse in seizoen 2014/2015 en nu inmiddels op de 8ste
plaats in deze 2de klasse

Ochtendtraining:


Groot enthousiasme bij zwemmers



Tot nu toe echter maar 18 zwemmers



Zeker 20 betalende zwemmers nodig om het rendabel te maken



Trainer = Piet, momenteel vervangen door Mathieu Boonen en Touraya Mennen



Trainingen gaan zeker door tot aan de zomerstop



De gemeente werd meermaals uitgenodigd om de toekomst van het ochtenduur te
bespreken. Momenteel wordt er een daltarief aangerekend. De gemeente is tot op heden
niet ingegaan op onze uitnodigingen. Zonder tegenbericht van de gemeente gaat het uur
behouden blijven.

Masters:







Groeiende groep
Deelname aan de de Zuidelijke cirkel competitie
13 zwemmers nemen deel aan het EK Masters te London, eind mei 2016
Momenteel op de 10de plaats in de competitie
Deelname aan NK Masters in Eindhoven, begin mei 2016
Wedstrijdploeg bestaat uit 23 zwemmers
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Trimgroep:




Nog steeds een groeiende groep zwemmers
2 vaste trainers op donderdagavond
Doorstromingen van ervaren trimzwemmers naar de Masters

Openwaterwedstrijden:






Afgelopen jaar deelgenomen met 12 zwemmers waarvan 9 masters en 3 jeugdzwemmers
Traingen gebeuren op zondagochtend in de Ijzerenman te Eindhoven
Seizoen begint in juni en eindigt 10 september met een wedstrijd in de Biesbosch
Hopelijk dit jaar weer extra deelnemers
Uitnodigingen volgen in mei 2016

OCZK (Open Cranendonckse Zwem Kampioenschappen)






De derde editie vond plaats op 26/3/2016
Doel  “Meedoen is belangrijker dan winnen” wederom gehaald
Financieel in de plus dankzij sponsoren
Volgende editie op 25/3/2017
Promotie-avond voor de club. Steeds meer naambekendheid, mede door de
laagdrempeligheid en gezonde combi van gezelligheid en sportiviteit

Trainers:




Inzet van Dave, Dyon en Piet bij startnummers 1 is een groot succes
2 nieuwe trainers werden opgenomen in de trainersgroep. Thouraya Mennen traint de
masters en valt in waar nodig, Jolanda van Knippenberg traint de trimgroep op
donderdagavond.
Trainster Marlie is langdurig afwezig

Officials:



4 nieuwe tijdwaarnemers met name Edward Van Nijmweegen, Carola Hompes, Jolanda
Knippenberg en Lillian Kelly
Meerdere ouders van zwemmers zijn official en worden voornamelijk ingezet bij de
jeugdwedstrijden

Klankbordgroep privatisering Zuiderpoortcomplex Cranendonck:





We werden als club uitgenodigd op drie sessies waar we onze opmerkingen, zorgen en
bekommernissen konden kenbaar maken
Alle verenigingen, gebruikers van het Zuiderpoortcomplex hebben input mogen geven
Een rapport wordt opgesteld en voorgelegd aan het college van Burgemeester en
Wethouders en aan de gemeenteraad
Belangrijkste punten voor ZPK Budel
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Behouden van huidige situatie als uitgangspunt
Kwalitatief onderhoud en vervanging materialen
Commercialisatie door de nieuwe eigenaar wordt mogelijks een probleem
Behouden van tijden en subsidie
Betrokkenheid van het bestuur ZPK bij beslissingen aangaande zwembad gerelateerde zaken
Extra houdbaarheid voor de beperkte houdbaarheid van het zwembad (2027)



Afsluiting ALV:

Namens het bestuur van ZPK bedankt voor jullie aanwezigheid, positieve en constructieve inbreng.

Voor verslag,
Marleen Rabijns
Secretaris
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