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3 maart 2021

MZ&PC De Reest



Agenda  Algemene Ledenvergadering 3 maart 2021 
1. Opening en mededelingen
2. Vragen voor de rondvraag
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 2020
5. Korte terugblik 2020
6. Goedkeuring Jaarverslagen:     a. Afdeling Zwemmen

b. Afdeling Waterpolo
c. Afdeling Tweeka
d. Afdeling Zwerfkei 
e. Secretariaat bestuur
f. Ledenadministratie
g. Sponsor commissie
h. Activiteiten commissie
i. Financieel verslag penningmeester
j. Verslag Kascommissie

7. Benoeming kascommissie
8. Vaststellen begroting en contributie 2021 
9. Aftreden en kandidaatstelling

a)  Rooster van aftreden: Robert de Vries, Arjan Hoeve, niet herkiesbaar 
b)  Voordracht bestuursleden: Annet Vreeling, Maarten Husselman
c) Vacatures:  Bestuurslid  

10. Jubileum leden  
11. Speerpunten / beleid
12. Rondvraag



Opening & mededelingen

 Afmeldingen
 Vragen voor de rondvraag
 Ingekomen stukken
 Notulen ALV 2020



Korte terugblik 2020

 2020 grotendeels in teken van Covid-19
 Kracht van vereniging en sterk clubgevoel aangetoond in 2020
 Ledenaantal gestegen; van 253 naar 267 leden
 Bezuinigingen gemeente beperkt en goed opgevangen 
 Badwater blijft knelpunt, blik verruimen; Staphorst, de Wijk 
 Betrokkenheid en cultuur één vereniging blijft aandachtspunt 
 Ontwikkeling naar toekomst wordt grootste uitdaging:

 Badwater
 Kader en waardering kader
 Vrijwilligers in TC’s, bestuur, commissies 
 Vernieuwend beleid, aanbod (randvoorwaarden & sporttechnisch)



Goedkeuring jaarverslagen

 Afdeling Zwemmen
 Afdeling Waterpolo
 Afdeling Tweeka
 Afdeling Zwerfkei
 Secretariaat bestuur
 Ledenadministratie
 Sponsor commissie
 Activiteiten commissie



MZ&PC DE REEST

Financieel Jaarverslag
2020

(VERTOUWELIJK – op te vragen bij penningmeester)



Verslag kascommissie 2020
Aan de algemene ledenvergadering van M.Z.P.C. de Reest 

Bij besluit van de Algemene ledenvergadering van 11 maart 2020 zijn wij, Marcel Schuring en 
Roy Crouse, benoemd in de financiële commissie als bedoeld in artikel 16 lid 3 van de 
statuten van de Meppeler Zwem – en polo club “De Reest”, bekend als de kascommissie.   

We hebben de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2020 
onderzocht. 

We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het 
bestuur en de toestand van de vereniging. We complimenteren het bestuur en in het 
bijzonder de penningmeester; Jacob Voogt, met de zorgvuldige en overzichtelijke 
boekhouding en het goede financiële beleid dat wordt gevoerd. Tot slot concluderen we dat 
“De Reest” er financieel goed voor staat. 

We adviseren de Algemene ledenvergadering het bestuur en de penningmeester decharge te 
verlenen van het financiële beleid in 2020 en de gepresenteerde jaarrekening.

Getekend op Meppel, 15 Februari 2021,

Marcel Schuring Roy Crouse



Benoeming kascommissie 2021

• Marcel Schuring, Roy Crouse huidige leden
• Bram van der Zwan is reserve lid 

• Volgens statuten moet ieder jaar één lid aftreden
• Het reserve lid schuift automatisch door

Te benoemen:
• Bram van der Zwan
• Roy Crouse
• Nieuw reserve lid 



Contributie 2021

• Geen verhoging contributie voor 2021

• Q1 korting toegepast van 35% ivm Covid-19

• Q2, Q3, Q4, achteraf beoordelen of verlaging haalbaar is, dit ivm onzekerheid wanneer 
trainingen hervat worden en wat hiervan de financiele consequenties zijn. 



Financieel gezonde toekomst
Voorstel financieel kader 



Financieel gezonde toekomst
Voorstel financieel kader 



Financieel gezonde toekomst
Voorstel financieel kader 



Aftreden en kandidaatstelling bestuur

• Rooster van aftreden:  Arjan Hoeve, Robert de Vries 
• Voordracht bestuur: Annet Vreeling, Maarten Husselman
• Aangemeld: Danielle van der Linde, Manon Kiers

Samenstelling bestuur:
• Martijn Schuring (voorzitter)
• Jacob Voogt (penningmeester)

• Vacatures: …………………………………..



Aftreden en kandidaatstelling bestuur

• Rooster van aftreden:  Arjan Hoeve, Robert de Vries 



Jubilarissen 

ALV over het jaar 2020

25 jaar; lichting 1995:
• -

40: jaar; lichting 1980
• -



Bestuur
Speerpunten 

• Subsidie Gemeente Meppel
• Afdelingsplannen toekomst (kader, opleidingen etc.) 
• Badwater
• Betrokkenheid & clubgevoel (vereniging breed)
• Kader en opleidingen
• Vrijwilligersbeleid (invulling) 
• Communicatie PR/marketing
• Continuïteit ledenaantal
• Ledenwerving; vernieuwing aanbod
• Nieuw zwembad 



Bestuur

Rondvraag  



EINDE
Bedankt voor jullie aanwezigheid !!


