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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 

2011 

 

 

Datum: 16 maart 2012 

Aanwezig: Compleet bestuur ESZET en 17 leden! 

Notulist: Ger Julicher Secretaris 

 

De agenda was als volgt: 

 

1. Opening en Mededelingen 

1.1:. Bestuurswisselingen. (Dhr. Maurice Sanders is tussentijds voorzitter geworden, 

         Dhr. Johan Vereijken is penningmeester en Dhr. Ger  Julicher secretaris). 

Vervolg door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken 

3. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 2010  

4. Afhandeling actiepunten Algemene Ledenvergadering 2010 

5. Jaarverslagen 2011 

6. Financieel Jaarverslag 2011 *) 

6.1: Financiële overzichten 

6.2: Verslag kascontrolecommissie 

6.3: Goedkeuring financieel jaarverslag 2011 (i.c. décharge van het bestuur) 

7. Verkiezingen 

7.1: Verkiezing bestuursleden: 

Ingevolge de statuten dient de benoeming van bestuursleden te geschieden uit één 

of meerdere voordrachten. Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel 

het bestuur als ook 10 (of meer) leden. Een voordracht van 10 (of meer) leden 

dient uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 

bestuur te zijn ingediend, c.q. door één van de bestuursleden te zijn ontvangen (zie 

ook toelichting op de agenda ad 7.1 op pagina 2) 

7.2: Verkiezing leden kascontrolecommissie 

8. Financiële begroting 2012 *) 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 
 

 

1.Opening en Mededelingen 

 

Secretaris Ger Julicher opent de vergadering om 20.35 uur en heet alle aanwezigen hartelijk 

welkom. Maurice het voortouw in deze vergadering. Omdat er geen 30% van de seniorleden 

aanwezig is, worden alle besluiten door de voorzitter genomen, en daardoor voor akkoord gesteld. 

(red. I.v.m. rechtsgeldigheid van besluiten in een ALV). 



2.Ingekomen stukken 
 

Er zijn bij het secretariaat voor deze vergadering 4 afmeldingen ontvangen. 

Verder zijn er geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 

3.Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 2011. 

De notulen van de ALV 2011 worden puntsgewijs door de voorzitter doorgenomen en zonder 

verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

4.Afhandeling actiepunten Algemene Ledenvergadering 2011. 

Uit de notulen zijn geen aktiepunten voortgekomen ter afhandeling. 

 

5.Jaarverslagen 2011 

Het jaarverslag 2011 wordt deel voor deel door ieder verantwoordelijk bestuurslid aan de leden 

verduidelijkt. Er zijn duidelijke stappen gemaakt bij de wedstrijdgroep en ook zijn aktiviteiten als 

kampeerinstuif weer traditioneel binnen ESZET.  

Opgemerkt wordt dat bij de overledenen Leny Verheyden Foppen dient worden opgenomen.  

Wiel Dingelstad merkt op dat bij de waterpoloers de leeftijd naar 60+ gaat en dat hij graag ziet 

dat er aandacht wordt geschonken binnen de vereniging om deze groep groter, maar vooral jonger 

te maken. Dit was altijd een belangrijke groep binnen de vereniging. Groei van onderuit is 

gevraagd (ook dames!). Een team in de competitie is belangrijk. 

 

6. Financieel Jaarverslag 2011  

 

6.1: Financiële overzichten 

6.2: Verslag kascontrolecommissie 

6.3: Goedkeuring financieel jaarverslag 2011 (i.c. décharge van het bestuur) 

 

6.1: Financiële overzichten 

In 2011 is de stichting Meifeesten opgeheven. Het batig saldo wordt toekend aan de vereniging 

ESZET en zal aan de spaartegoeden worden toegevoegd als reserve. Ten gevolge van een 

negatief resultaat in 2010 is er in 2011 hard gewerkt om een reëel saldo te bereiken. Bedreigingen 

waren: sluiting van het bad in Melick (betonrot in eerste helft 2011 en een bacteriële besmetting 

in eind van het jaar in Roermond die leidde tot een sluiting van het bad, waardoor er alternatieve 

baden gehuurd zijn. Dit om de leden te kunnen laten zwemmen. 

Ook is het ledental tanende: de contributie-inkomsten waren ca. € 2000 lager. 



In 2010 was de loterij echter succesvol: er zijn bijna 2100 loten verkocht. (Opbrengst daardoor ca. 

1500 €). Hiervoor een pluim voor de leden die loten verkocht hebben. (NB Frenne Obers heeft 

hier een aanmerkelijke bijdrage geleverd). 

Wiel Dingelstad vraagt naar de subsidie neergang bij de gemeente Roermond.  

Johan Vereijken legt uit wat er gaande is: de gemeente Roermond hanteert andere regels 

betreffende subsidieverstrekking dan de voormalige gemeente Swalmen. Roermond geeft 

jeugdleden subsidie. En daarnaast wordt een deel van de subsidie verrekend via de huurprijs van 

het zwembad. Wat betekend: meer uren, ook meer subsidie…Daar heeft ESZET zich enkele jaren 

geleden al tegen verzet omdat de bezettingsgraad in de Roerdomp met 96% nauwelijks nog uren 

beschikbaar geeft. Daarnaast wordt het lesgeven in Melick niet meegerekend en mag dit in de 

gemeente Roermond uitsluitend door de gemeente in het openbare bad worden verzorgd. 

De reserveringen voor het jubileum in 2012 worden naar 7000 € verhoogd zodat we in 2012 een 

mogelijkheid geven om een jubileumfeest te organiseren. 

De penningmeester geeft aan: de hand op de knip is positief, maar we zullen de leden toch ook 

actief laten zijn en zullen n besparing dus niet moeten doorslaan. 

6.2: Verslag kascontrolecommissie 

Leonie Lennards spreekt namens de kascontrole-commissie 2011 (ander lid is Charles 

Schmidgall) en geeft aan dat e.e.a. heel duidelijk en goed was vastgelegd en dat controle van de 

bescheiden over 2011 GEEN fouten en of onduidelijkheden heeft gegeven.  

6.3: Goedkeuring financieel jaarverslag 2011 (i.c. décharge van het bestuur) 

Hiermede wordt Decharge gegeven aan de penningmeester en bestuur ESZET voor 2011. 

 

7.Verkiezingen 

 

7.1: Verkiezing bestuursleden: 

 

- Johan Vereijken is als penningmeester herkiesbaar. 

- Ger Julicher stelt zich tot na het jubileum 2012 als secretaris beschikbaar. 

- Lilian van Kempen is door drukte en ziekte NIET herkiesbaar. 

Hierdoor is het bestuur geslonken tot nog maar 4 bestuursleden: er is duidelijk behoefte aan 

nieuwe bestuursleden. 

7.2: Verkiezing leden kascontrolecommissie 

Charles Schmidgall is aftredend. Hij wordt opgevolgd door Yvonne Marsman Beek. Leonie zal 

nog een jaar blijven zitten en hiermede is de kascontrole commissie 2012 compleet. 

 



8.Financiële begroting 2012  

De begroting voor 2012 wordt doorgenomen: hierop zijn geen opmerkingen. “ESZET heeft wel 

een reserve en is niet zuinig, maar wel gierig” aldus onze penningmeester. 

 

9.Rondvraag 

 

De voorzitter geeft aan dat Giel verheijden zal stoppen met de ledenadministratie, maar er is een 

opvolgster gevonden: Mevr. Bianca Leenders. Mevr. Leenders zal middels het programma van de 

KNZB (sportlink) gaan werken. In 2013 zullen we de acceptgiro’s vaarwel zeggen en middels 

een machtiging de contributie willen innen. Op de website wordt de contributie vastgelegd zodat 

elk lid weet wat hij oven een compleet jaar dient te betalen. 

 

Ook stelt de voorzitter de vraag hoe om te gaan met een financiële actie binnen Vereeniging: en 

wat als een lid niet mee wenst te doen?  

 

Neem bijvoorbeeld de loterij: 

- kopen leden zelf de loten? 

- je moet minimaal 16 jaar zijn om aan een dergelijk actie te mogen meedoen, of anders onder 

toezicht. 

- Zou je leden die NIET meedoen, kosten in rekening mogen brengen? 

- Bij Jong Nederland is het een verplichting om 2 x per jaar voor de vereniging mee te doen aan 

  Het ophalen van oud papier. 

- het is niet vrijblijvend: tenslotte is de opbrengst voor alle leden. 

- Of moeten we het laten zoals het nu is. 

Na korte discussie wordt besloten het zo te laten zoals het nu is. 

 

Ook een alternatieve inkomstenbron: om t.b.v. LLTB goederen aan de deur te verkopen 

(wintervoer, strooizout, bloemen etc.) is t belastend voor de leden. Het is steeds dezelfde groep 

die er iets aan doet. 

 

Als laatste geeft de voorzitter nog een onderwerp aan: MEER zwemmen is ook MEER betalen. 

Hoe denken de leden hierover? Het is voor de ledenadministratie een hele toer om e.e.a. correct 

uit te voeren. 

 

Wiel Dingelstad reageert als volgt: per groep (Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, recreatief en 

opleiding, maar ook niet actieve leden) zullen we solidair deze activiteiten dragen. Dat is een 

vereniging. Hij pleit dan ook niet voor een verdere differentiatie als lid van de vereniging. 

 

De voorzitter geeft aan: als Melick wegvalt en Haelen het (vele malen duurdere) alternatief is: 

moeten we ons afvragen of de groep die het betreft dan een andere contributie moet gaan betalen? 

Indien we meer gaan trainen, moet de groep die het betreft dan niet ook meer gaan betalen?  

 

We zullen dit per moment gaan beoordelen, omdat solidariteit een heel goed uitgangspunt is, 

maar realisme daarbij niet uit het oog verloren mag worden. 



 

Frenne Obers vraagt: “Hoe zit het met de waterpoloërs in Roermond: is dit met 10 personen wel 

rendabel? Antwoord: JA, de kosten per uur zijn niet heel hoog en worden nu nog door 10 

personen gedekt. 

 

 

De voorzitter geeft aan: 0-euro leden zijn leden die lid zijn, maar alleen een functie vervullen 

zonder zelf actief te zijn (functionarissen moeten lid zijn vanwege KNZB, er wordt bonds-

contributie verlangd). Willen we dit? Moet niet tenminste door de leden deze bondscontributie 

betaald worden? Binnen ESZET hebben vrijwilligers en functionarissen een “contract”.  

Wiel Dingelstad merkt nog op: het noemen van namen en kaderfuncties leidt bij KNZB tot 

controle en kosten. Ben daar voorzichtig mee i.v.m. ledenadministratie naar de bond. 

 

Gezien het feit dat er voor de toekomst van ESZET vragen zijn, heeft het bestuur 2 avonden in 

januari 2012 georganiseerd. Eerste avond goed vertegenwoordigt, en 2
e
 avond afgezegd i.v.m. te 

weinig interesse.  

Wat kan er verbeterd worden: 

- sponsoring 

- communicatie intern alsook extern 

- Sopper regelmatiger laten verschijnen. 

 

Let wel: met 4 personen in het bestuur, mag je dit NIET van hen verlangen dat ze dit erbij doen! 

 

Vraag van Voorzitter: hoe denken de aanwezigen over het bestuur? Hoe doen we het? Wat kan 

het bestuur nog? Moeten er iets veranderen? 

 

Trees Leppers: veel mensen bij de groep van zondagmorgen heeft GEEN PC, dus de website 

wordt niet door hen bezocht. 

 

Leonie Lennards: de ESZET Trofee: hier is 3x een mail over verstuurd en voor de 

ledenvergadering wordt slechts 1 x een mail verstuurd. Dan is het geen wonder dat er een lagere 

opkomst is. 

 

Voor het jubileum 75 jaar ESZET wordt 25 maart a.s. een foto met alle leden gemaakt. We 

hebben ca. 80 Volwassen leden: graag allemaal aanwezig. 

 

 

10.Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. Hij dankt alle aanwezigen voor hun 

aanwezigheid, belangstelling en deelname.  


