Notulen ALV maandag 14 mei 2018
1. Opening
Opening van de vergadering door C. Buursink, interim voorzitter om 20.07. Agenda
wordt vastgesteld: punt 4 en 5 worden omgewisseld. Een lid maakt van de
gelegenheid gebruik om een eigen agendapunt op te voeren en direct te bespreken:
de muziekkeuze op het terras. Wie bepaalt dat? Marlies geeft antwoord: zij en
daarbij houdt ze rekening met de verschillen in muzieksmaak van haar gasten.
2. Mededelingen
> Het bad ligt er weer mooi bij en daarbij dank aan alle vrijwilligers die zich daarvoor
hebben ingezet.
> De uitbaters van de kantine hebben voor drie jaar bijgetekend.
> Bij minder goed weer blijft de kantine gesloten. Om toch de leden tegemoet te
komen worden er de komende weken automaten geplaatst. Een lid vraagt zich wat
‘minder goed weer’ inhoudt. Dat blijft moeilijk te definiëren, maar het wordt wel op
de site gezet dat de kantine die dag/dat dagdeel gesloten is.
> Het hondenzwemmen is op de laatste openingsdag tijdens de laatste twee uur.
Reden is dat direct na de sluiting van het bad het bad opnieuw gecoat gaat worden.
3. Opmerkingen verslag 27 november
> Het advies om uniform te notuleren; er zijn verschillen in het notuleren tussen 2711 en 29-1. De tijdelijke notuliste merkt ter vergadering op dat ook de notulen van
14-5 zullen afwijken.
> Er is een vraag naar de status van de papieren. Die zijn er enkel ter informatie en
zijn verstrekt door de commissies.
Opmerkingen verslag 29 januari
Geen opmerkingen.
Notulen zijn hierbij vastgesteld en goedgekeurd.
4. Stand van zaken financiën
De penningmeester geeft uitleg bij de verstrekte cijfers. Hij haalt de kwetsbaarheid
van de penningmeester aan en legt uit waar hij nu mee bezig is: borgen van
opvolging en van kwaliteit o.a. door online boekhouden en door de samenwerking
met Groucho’s administratie. Op die manier heeft hij ook voor een deel zijn handen
vrij voor het maken van een financiële planning. Regeren is tenslotte vooruitzien.
Daarnaast probeert hij de financiën zo transparant mogelijk te maken.
Vragen zijn er over: het verschil in pacht, de verteringen van de vrijwilligers en de
kosten voor het spelmaterialen.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
De kascontrolecommissie heeft een stuk geschreven en geeft adviezen. Vragen
komen of dit een taak is van de kascontrolecommissie of dat dit een taak is van een
nieuw in te stellen financiële commissie en dan vooral om de taken van de
kascontrolecommissie zuiver te houden. Die is tenslotte een controlerende
commissie.
5. Stand van zaken bouwzaken
Het bestuurslid bouwzaken noemt de vernieuwingen in het bad: de bestrating, het
hekwerk en een deel van het dak dat vervangen is. In tegenstelling tot eerdere
ideeën komt er op vraag van leden in het meisjesbad geen klimop op het nieuwe

hekwerk: het is veiliger met de doorkijk en ruimtelijker.
Ook bij bouwzaken gaan ze door met de meerjarenonderhoudsplanning (MOP).
Vragen van leden zijn er over andere geluidsinstallatie omdat de huidige blijkbaar
niet overal op het terrein hoorbaar is, de 40.000 euro van de bestrating, een douche
bij het diepe deel van het bad, de akoestiek in de ruimte van de ledenadministratie
en afvalscheiding.
6. Stand van zaken coördinatoren en badmeesters
Er zijn slechts twee leden die badmeester zijn, vandaar dat er voor het vervullen van
deze taken uit de bestand van wachtlijst geput wordt. Omdat er steeds meer de
nadruk komt te liggen op veiligheid, wordt de opleiding en de belasting van met
name de coördinatoren steeds pittiger.
Weer wordt er gevraagd naar professionele krachten en dan met een financiële
onderbouwing. Daar wordt in het najaarsoverleg op terug gekomen.
Coördinatoren lopen tegen heel wat zaken aan o.a.: afval, pasjesproblemen en
jongeren die voor overlast zorgen. Een lid noemt de pasjesfraude bij jongeren en ook
dat ze daar de coördinator op heeft aangesproken en vraagt, en krijgt daar ook bijval
op, dat de coördinatoren, ondanks hun verhoogde werkdruk, gaan en blijven
rondlopen op de wei.
Andere opmerkingen zijn er over de kinderen van 10 jaar of jonger die zonder ouders
komen zwemmen, wat doen we daarmee? Staat daar iets over in het huishoudelijk
reglement en zo ja wat. Dit punt wordt vervolgd. Groot probleem voor de
coördinatoren is het handhaven van alle regels.
7. Stand van zaken ledenadministratie
14 mei is het 6500e lid ingeschreven. Dat komt neer op 2409 huishoudens. Dit jaar
zijn er 235 nieuwe leden ingeschreven: 152 van de wachtlijst en 83 via de
badmeesters/coördinatoren. Hiermee zitten we op het maximum. Een vraag van een
lid naar nog meer leden van de wachtlijst toelaten moet negatief beantwoord
worden, omdat de veiligheid op drukke dagen in het gedrang komt; op dit moment
worden alleen de leden geregistreerd en niet de introducés, dus de getallen zijn
relatief.
Er wordt nogmaals een appel gedaan op het bijhouden van de eigen gegevens, die
kloppen maar al te vaak niet. Een van de punten voor seizoen 2018 is het tegengaan
van fraude met pasjes. Daarnaast wordt ook bij de ledenadministratie borging
aangebracht om de kwaliteit en de continuïteit te kunnen garanderen. Een
compliment voor de team van de ledenadministratie, daar is hard gewerkt om alles
weer in orde te hebben.
Het bestuurslid maakt aanschouwelijk waarom er geen pasjes meer vooruit worden
geprint en legt ter illustratie een honderdtal pasjes op tafel die de afgelopen jaren
niet zijn afgehaald.
Tot slot doet zij nog een appel op de het verenigingsgevoel: het zwembad is er van,
voor en vooral door ons allemaal. En ook dat is een compliment waard.
8. Bestuurlijke aangelegenheden
P. Breuls, oud-voorzitter en voorzitter van de benoemingscommissie geeft uitleg over
de gevolgde werkwijze en hij legt de twee namen van de voorgedragen leden voor.
Anita Bastiaens voor algemene zaken en Roger Vos als voorzitter. Beiden worden
unaniem gekozen. Proficiat.

9. De rondvraag
Een beetje eerder omdat het al 22.00 uur is en leden naar huis willen.
> Vraag naar kluisjes
> Vraag naar roken op de wei. Roken, maar dan ook opruimen.
> Babysitkaarthouders hoeven geen vrijwilligersdienst te doen. Dat klopt, maar zij
zijn ook geen leden en hebben derhalve ook geen rechten.
> Vraag naar het organiseren van een ledenfeest: van, voor en door leden.
10. Presentatie van de verwarmingscommissie
Ook dit onderdeel wordt vervolgd tijdens het najaarsoverleg.
11. Presentatie door lid Hekkens
12. Sluiting van de vergadering om 22.25 uur

