
 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 2016 
Datum: 31-03-2017 

Aanwezig: Ina Verspeek, Wendy van Loon, Sandy Winands, Maurice Sanders, Linda 

Verhaegh, Leonie Lennarts, Jos Joosten-Middelkoop, Gerd Hemels-van 

Cruchten, Ruud van Loon, Trees Leppers-Suilen, Jan Leppers, Ron van 

Nistelrooy, Wiel Dingelstad, Anja van Mölken, Tim van Mölken, Nick van 

Mölken, Frenne Obers, Samantha Schmidgall, Raymond Scheringa 

Afwezig: Yvonne Marsman-Beek, Freek Leppers, Pascalle Claessens, Rien Hendriks, Ad 

van der Burgt, Ger Julicher, Erica van Neerbos, Fam Mckenzie, Sanne Tegels, 

en alle andere leden zonder reden van opgaaf.  

Notulist: Ina Verspeek 

            

 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

 

 
 

1. Opening en Mededelingen 

 

2. Ingekomen stukken 

Geen stukken ontvangen 

 

3. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 2015 

Notulen zijn doorgenomen, alleen de vraag vanuit Wiel of de Garagebox inmiddels is 

opgeheven. Dit is gebeurd. 

 

4. Afhandeling actiepunten Algemene Ledenvergadering 2015 

Alle actiepunten zijn opgepakt. 

 

5. Jaarverslagen 2016 

De jaarverslagen van alle groepen zijn voorgelezen. De voorzitter had een eigen 

verslag die hij heeft opgelezen.  

 

6. Financiëel Jaarverslag 2016 *) 

6.1: Financiële overzichten 

Sandy heeft de overzichten uitgedeeld en voorgelezen. Afgelopen jaar hebben we een 

positief resultaat van 200 euro. De kosten voor de EHBO zijn wat hoger. Raymond 

heeft voorgesteld om de EHBO via de reddingsbrigade te doen, de kosten zijn lager en 

het kost minder tijd. Hij gaat nakijken wat de mogelijkheden zijn. Andere optie is 

misschien lid worden van de EHBO vereniging hiervan zouden de kosten ook lager 

zijn. Trees kwam met dit voorstel. Volgend jaar gaan we beide opties bekijken. Omdat 

er altijd mensen met EHBO langs het bad staan stelde Leonie voor om andere 

zwemmers misschien ook de cursus aan te bieden. Bestuur gaat hierin mee.  

6.2: Verslag kascontrolecommissie 

Raymond geeft aan dat hij samen de kas heeft gecontroleerd en dat er geen 

onvolkomenheden zijn gevonden.  

6.3: Goedkeuring financiëel jaarverslag 2016 (i.c. décharge van het bestuur) 

Jaarverslag is goedgekeurd. 

 

7. Financiële begroting 2017 



 

 

Voor de begroting voor 2017 hebben we een verlies genoteerd. Dit kan natuurlijk nog 

veranderen. We gaan dit jaar niet aan de contributie schroeven gezin we dat afgelopen  

 Jaar ook hebben gedaan. 

 
8. Verkiezingen 

7.1: Verkiezing bestuursleden: 

De voorzitter Maurice treed af. Hij draagt Ina Verspeek voor als nieuwe 

voorzitter. Hij draagt Wendy van Loon voor als nieuwe secretaris. Ron van 

Nistelrooy zal aansluiten bij het algemene bestuur. 

 

    7.2: Verkiezing leden kascontrolecommissie 

Raymond wil volgend jaar nogmaals de kascontrole doen, dit zal dan samen met 

Frenne doen. 

 

9. Rondvraag 

Er zijn enkele vragen rondom de startgemeenschap, vooral de nieuwe naam roept 

argwaan op. De leden zijn bang dat als er een niet herkenbare naam uitkomt dat we 

de goede naam van Eszet kwijt raken. Bestuur heeft aangegeven dat de nieuwe naam 

nog niet bekend is. Voor 1 mei moeten de papieren verstuurd worden naar de 

KNZB. Belangrijk om te weten is dat de naam alleen zal gelden voor de wedstrijden. 

Eszet blijft gewoon bestaan. Trees vraagt of er moeilijkheden komen vanuit andere 

verenigingen omdat er een andere naam komt. Wiel vraagt ook of er geen problemen 

komen met een nieuwe naam of dat het geen argwaan kan oproepen. Hoe zal het met 

de trainers gaan, vraagt Ron zich af. Gaan ze samen trainingen geven of worden ze 

anders ingezet? Mart heeft aangegeven dat hij misschien wil stoppen. Hij zegt dat er 

op de donderdag te weinig uitdaging is. Ron vraagt ook hoe het zit met de 

trainingsuren van de trainers. Bestuur aangegeven dat dit jaar waarschijnlijk nog 

alles hetzelfde blijft. Volgend jaar zullen we evalueren.  

 

Rabobank clubactie. Graag allemaal lid worden en stemmen. Als klant van de 

Rabobank ben je nog niet automatisch lid, hiervoor moet je je apart aanmelden.  

 

Feestavond  zal plaatsvinden op 1 juli 

 

De Loterij is in de 1ste week van september 1 week na de eerste schoolvakantie in de 

week van 4 september 

 

Wiel heeft de opmerking dat de loten van het juiste jaar verkocht moeten worden. 

 

Er zijn wat problemen met Tyr de sponsor voor de badkleding we zijn nu niet 

tevreden mbt communicatie we houden contact en we hebben wel nog sponsoring 

maar het zou vanaf nu beter moeten gaan. Maurice is en blijft contactpersoon mbt 

Tyr. 

 

10. Sluiting 

 

 

 

 
 


