Notulen algemene ledenvergadering M.Z.P.C De Reest
3 maart 2021, 19.30 uur
Locatie: digitaal via teams
Aanwezigen/afmeldingen (bijlage volgt)

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Martijn Schuring (MS): opent de vergadering met huishoudelijke mededelingen
ten aanzien van digitaal vergaderen en heet iedereen welkom. De agenda en stukken zijn
vooraf gepubliceerd op de website en de leden zijn uitgenodigd via de nieuwsbrief. Er zijn
geen toegevoegde agendapunten.
2. Vragen voor de rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Notulen alv 2020
Hannie Peters (HP): zouden jullie afmeldingen willen publiceren bij de notulen. MS: zullen we
doen.
Korte terugblik 2020
MS: Iedereen binnen de club heeft met corona te maken. Wel opstarten, toch niet, dan weer
wel. Veel veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Wij zijn in staat geweest om
goed met situatie om te gaan. We hebben daarin de kracht van de vereniging laten zien.
Alle kansen gepakt om activiteiten te organiseren. Het sterke clubgevoel is hierbij gebleken.
Het ledenaantal is gestegen van 253 naar 267 in een moeilijk jaar. Het laat zien dat we goed
draaien. Bezuinigingen zijn ingevoerd door de gemeente. Dit hebben we goed opgevangen
waardoor de consequenties beperkt kunnen blijven. Badwater blijft een knelpunt. Bad
Hesselingen biedt maar beperkt mogelijkheden omdat het overvol zit. Daarom moeten we
uitwijken naar baden in Zwartsluis, Hasselt, De Wijk, Havelte en Staphorst.
Het samen doen blijft een aandachtspunt. We zijn één vereniging en moeten ook zo
opereren. Belangrijkste speerpunten voor het bestuur zijn en blijven: meer badwater, kader
ontwikkelen, vrijwilligers op cruciale plekken zoals bestuur. Verder doen we ons best om ons
aanbod blijvend zichtbaar houden. We proberen ons meer te profileren en het aanbod aan
te passen aan de behoefte.
Annemieke Gras (AG): moet afwisseling in aanbod en zichtbaarheid per afdeling
georganiseerd worden? MS: Afdelingen verantwoordelijk voor sporttechnisch gedeelte.
We gaan graag met afdelingen gezamenlijk onderzoeken wat andere mogelijkheden zijn.
Initiatieven van afdelingen zijn zeer welkom, maar wel graag blijven communiceren.

5. Goedkeuring jaarverslagen
Zwemmen
Er zijn geen opmerkingen
Waterpolo
HP: er staat op pagina 2 dat het bestuur is uitgebreid, dit moet zijn: tc is uitgebreid. MS:
klopt, geven we door.
Hilma Buiten (HB): wordt er bij uitbreiding van uren in andere baden ook gedacht aan de
dames? Fabian Compagner (FC): zeker, maar speerpunt ligt bij jeugd omdat er veel te veel
kinderen tegelijk in het water liggen. Er wordt per team uiteraard ook een afweging gemaakt.
Tweeka
Er zijn geen opmerkingen
Zwerfkei
HP: het NK waterbasketbal gaat niet door. Komt dat alsnog of vindt dat nu elders plaats?
Annet Vreeling (AV): in principe zijn en blijven wij de eerst volgende om het te organiseren.
Bestuur
HP: ligt de aankleding van het zwembad stil? MS: Dit heeft geen prioriteit bij Bad Hesselingen
in verband corona in 2020 en er was tot op heden te weinig capaciteit in bestuur.
Ledenadministratie
Er zijn geen opmerkingen
Sponsorcommissie
HP: in verslag staat inkomsten gestegen, maar in financieel verslag niet, dat wordt nog
toegelicht? MS: klopt. Bij financiën wordt toegelicht dat de sponsoren in 2020 niet voor
reclame hoeven betalen omdat we weinig activiteiten en dus tegenprestatie hebben
geboden. Echter, de bijdrage maakt dat we nog dicht in de buurt zijn gekomen. Dus rekening
houdende met de eigen gekozen kwijtschelding zijn inkomsten dus boven verwachting
(gestegen). Maar het blijft kwetsbaar en risicovol door
Activiteitencommissie
Er zijn geen opmerkingen
Financiën
Jacob Voogt (JV) licht financieel verslag toe:
De voorzieningen zijn verhoogd om het eigen vermogen te kunnen drukken. Minder
inkomsten ontstaan hoofdzakelijk door minder subsidie op badhuur. De kosten zijn ook lager
door minder trainingen en dus minder badhuur etc. MS: Kosten KNZB lopen wel allemaal
door, omdat bonden standpunt aanhangen dat ze ondanks competitiestop toch dezelfde
kosten in rekening willen brengen. Met als doel om verenigingen steun bij het Rijk te laten
aanvragen en de werkelijke kosten van coronacrisis inzichtelijk te maken bij de overheid. Wij
hebben onze bedenkingen daarbij, maar hebben dit te accepteren.

Kascommissie
Roy Crouse (RC) en Marcel Schuring (MS) bevestigen de solide financiële onderbouwing en
verlenen decharge.
6. Benoeming kascommissie
Roy Crouse blijft in de kascommissie en Bram van der Zwan neemt de plek van Marcel
Schuring in. Nieuw reserve lid is Hilma van Buiten. Hilma schuift bij volgende ALV
automatisch door van reserve lid naar lid.
7. Vaststelllen begroting en contributie 2021
Jacob: we gaan uit van een normaal jaar omdat we anders in de problemen komen. Corona
zal de situatie veranderen maar daar kijken we later naar.
Inkomsten
RC: hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald? Op basis van leden? MS: subsidie wordt
toegekend op basis van 57% van de badhuur voor afgenomen uren. We zijn met gemeente in
overleg om het verschil tussen onze werkelijke kosten in Hesselingen en de huur in overige
baden ook vergoed te krijgen.
Uitgaven
MS: De begroting waterpolo is naar beneden bijgesteld. Deze was hoog vanwege verwachte
materiaaluitgaven en het ijken van vergoedingen voor kader. Materiaal kan nu vergoed
worden uit de voorzieningen en de begroting moet op basis van verwachte realisatie en niet
op voornemens. Wel is toegezegd dat we de beweging ondersteunen om kader goed te
waarderen. We zullen dit jaar gebruiken om voor de jaren erna een goede begroting te
kunnen maken. Dit doen we vereniging breed.
Contributie gaan we achteraf aanpassen aan kwartaalactiviteiten. Dus er volgt eventueel
compensatie voor niet gezwommen uren. Er komt in tegenstelling tot ons financieel kader
geen verhoging van de contributie voor 2021 en ook geen indexatie om zo het coronajaar te
compenseren.
Vaststelling contributie
Geen bezwaren dus de contributie is vastgesteld.
8. Aftreden en kandidaatstelling
MS bedankt Robert de Vries en Arjan Hoeve voor bewezen diensten en spreekt hen kort toe.
Nieuwe kandidaten hebben zich gemeld. Twee voordrachten in de personen van Annet
Vreeling en Maarten Husselman en twee aanmeldingen in de personen van Danielle van der
Linde en Manon Kiers om mee te draaien en te proeven. Daardoor heeft het bestuur 6 leden.
De ALV stemt in met de benoeming van Annet en Maarten.
9. Jubilarissen
Er zijn dit jaar geen jubilarissen

10. Speerpunten
MS licht enkele speerpunten toe.
Als vereniging zijn we zeer nauw betrokken bij herijking subsidies. We streven naar
continuïteit in plaats van groei, om meer in te zetten op kwaliteit. Toch is leden werven nodig
om het huidige aantal te behouden. Onze clubcultuur spreekt aan maar de behoefte
veranderd, dus we moeten ook over het aanbod nadenken.
We zijn nauw betrokken bij het concept accommodatiebeleid. Daarin staat een stevig
hoofdstuk over een nieuw zwembad. In samenwerking met Bad Hesselingen hebben we dit
op de agenda gekregen. We gaan een commissie opzetten om concreter handen en voeten
te geven aan wensen.
11. Rondvraag
HP: komt de flyer met toelichting op aanbod er nog? AV: hij staat op mijn lijst en ik ga er
werk van maken.
Maarten Beenen (MB): er komen nu 6 leden in het bestuur. Past dat bij de statuten? Ook in
relatie tot stemverhouding? MS: officieel hebben we 4 leden en je hebt minimaal een
dagelijks bestuur nodig van 3. Verder worden we geacht minimaal 5 bestuursleden te
hebben waarbij het dagelijks bestuur de overige leden mag aanwijzen. Met de twee
aangemelde leden die nog niet officieel benoemd zijn hebben we genoeg leden. Oneven
aantal is niet meer verplicht conform de statuten.
De voorzitter bedankt de leden voor de deelname en sluit de vergadering.
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