NOTULEN ALGEMEN LEDENVERGADERING
Locatie: vergaderzaal Zuiderpoort
Aanwezigen: René van Bree, Marion Gerlings, Carola Hompes, Marleen Rabijns, Wiljo Mackus,
Edward van Nijmweegen, Cindy Duisters (notulist).

Welkom om 19.35uur:
De door coronamaatregelen uitgesteld algemene vergadering ZPK Budel 2020 wordt geopend door
voorzitter Edward van Nijmweegen. De aanwezigen worden welkom geheten.

Vaststellen notulen ALV 2019:
De notulen van de ALV 2019 werden opgesteld en verspreid via de website en mailing vanuit
sportlink. De notulen worden vastgesteld, na aanpassing van het jaartal van de notulen van 2018
naar 2019 (door Cindy, secretaris).

Vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersonen René van Bree en Fridi Van Laarhoven hebben te kennen gegeven hun
functie als vertrouwenspersoon te willen verlengen. Beiden ontvingen het afgelopen jaar geen
meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Technische commissie:
Jeugdwedstrijden: De D is geschrapt, we zitten nu in C
Masterwedstrijden is minimaal de kans dat dat doorgaat vanwege corona.
Wedstrijdkalender wordt nog gemaild. Dit jaar alle wedstrijden nog in Budel, omdat de
Zuiderpoortbad het ideaalste bad lijkt te zijn om coronaproof wedstrijden in te organiseren.

Coronamaatregelen:
Het reserveringssysteem werkt.
Op donderdag 20h zitten we op de grens met 20 personen. Andere groepen geven (nog) geen
problemen.
Zuiderpoort heeft andere regels, maar als bestuur houden we ons graag aan onze regels, en
handhaven we het op onze manier.
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Ledenadministratie:
Ledenaantallen in de zomer:

De rode 9
De rode 9 zijn proefzwemmers.
Golvende beweging, niet alarmerend.

Er hebben oudere jeugdleden hun lidmaatschap opgezegd omdat ze op kamers gingen/ studeren/
werken.
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Er zijn wat trimzwemmers met Piet vertrokken naar Weert.
On hold leden zijn nog bij de leden bijgeteld
De meeste variatie zit hem in de jeugd.
Woensdagochtend groep groeit nog.

Financiën:
Er wordt uitleg gegeven over het voorval van oplichting
René vraagt naar het Duitse rekeningnummer. Er wordt aangegeven dat er zeker een belletje had
moeten gaan rinkelen, maar dat is niet gebeurd. Gehaaste toestand en vertrouwen.
Er is aangifte gedaan bij de politie en er is contact opgenomen met de bank over hoe we dit kunnen
voorkomen in het vervolg. Er wordt in het vervolg een stroomdiagram gevolgd.

Sponsoring vriendenloterij is onder de vorm sponsoring geschaard. We hebben nog een klein aantal
loten van de vriendenloterij, maar deze lopen niet meer lang. We hebben als bestuur besloten
hiermee te stoppen.
De subsidies 2018 zijn veel hoger dan 2019 omdat er in 2018 een naheffing betaald is van
voorgaande jaar waar een rechtszaak over geweest is die we hebben gewonnen.
Bijdrage kleding is laag, door Corona geen wedstrijden. Maar ook vrij dure kleding voor kinderen die
eruit groeien.
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Huur zwembad is flink verhoogd nu de Zuiderpoort de regie heeft. Er wordt nu ook vooraf betaald en
niet achteraf. Dus januari 2020 zit ook bij 2019 erin.
Vergaderkosten = consumpties

Verschil door jubileumjaar en oplichting
Kosten activiteiten hoog vanwege 50 jaar jubileum.
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Kascontrole:
Op 14 september 2020 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Carola Hompes en Hilde
Verslegers inzage gehad in de financiële stukken, de boekhouding en financiële verslaglegging van
ZPK Budel. De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat de verantwoording over het jaar 2019
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.
Marion Gerling staat op de reserve lijst voor als één van beide kascontroleurs uitvalt.
Marion stelt Harrie Gerlings voor om de vacature in te vullen voor de volgende kascommissie.

Contributievaststelling:
Er is afgesproken om in vervolg jaarlijks de contributie te verhogen met de inflatie. Maar in 2021 nog
niet omdat we door Corona 2 maanden niet hebben kunnen zwemmen. We willen niet aan de leden
vragen om meer contributie te betalen, ondanks dat we in de zomer op twee dagen konden trainen.
We zijn blij dat de leden trouw zijn gebleven.
Contributie 2e half jaar gaat nu pas de deur uit. Hebben we expres uitgesteld tot nu.
Er is wel vraag gedaan naar bijdrage vanuit Corona subsidie. Dit is afgekeurd, maar we hebben
bezwaar gemaakt. Mochten we dat geld alsnog krijgen en dat verdelen over de leden, dan gaat het
om echt een klein bedrag (14 euro/jaar/lid). Maar dit is niet zeker, en kosten zijn doorgegaan. Geen
contributieverhoging leek ons een goed alternatief.

Sluiting 21.00 uur door voorzitter Edward van Nijmweegen
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