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1.

Opening
De voorzitter opent de ALV.

2.

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling is als volgt:
voorzitter
Ruud Holswilder
secretaris
Cindy de Haan
penningmeester
Mary van Duijn
administrateur
Carla Mol
vertegenw. WP
André Schrander (aftredend, niet herbenoembaar)
vertegenw. WZ
Nico Zwinkels
vertegenw. SZ
Hans-Peter Reijnen
vertegenw. DZ
Kimberley ten Brink
De voorzitter meldt dat André Schrander aan het einde van het seizoen aftreedt als
vertegenwoordiger namens WP. Hij heeft deze positie dan ruim 10 jaar vervuld. Hij
spreekt de hoop uit in mei een opvolger te kunnen kiezen.
Ruud laat weten dat Kimberley ten Brink zich ziek heeft gemeld.

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Vaststellen notulen ALV 18 mei en 4 september 2017
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.

5.

Toelichting stand van zaken financiën 2016-2017
Mary maakt de volgende opmerkingen:
- Het vorige seizoen is afgesloten met een redelijk positief resultaat, dit mede dankzij
de inhaalactie van WP.
- De afdeling WZ staat onderaan de streep op € -1000. Dit betreft 3 facturen die
onterecht op het vorige seizoen zijn geboekt. Dit is inmiddels teruggestort en
afgeboekt.
- In het overzicht zijn ook de kosten voor de receptie van Freek Kroon terug te
vinden.
- Verder was er sprake van een kleine debiteurenachterstand van € 300, die door
Carla Mol is binnengehaald.
- Alle crediteuren zijn betaald.
- De verenigingssubsidie is dit jaar door de gemeente in één keer betaald. Het
bedrag is inmiddels verdeeld over de afdelingen.

Er zijn geen vragen vanuit de aanwezigen.
6.

Sociale jaarverslagen
De afdelingen doen mondeling verslag van hun jaar:
Waterpolo
De afdeling begon dit jaar met veel opzeggingen. Op sportief gebied is er goed
gepresteerd. Uiteraard zijn er ook evenementen georganiseerd. Nieuw was de
spektakelavond. Verder meldt André het appeltjestoernooi. Dankzij een gulle donor
heeft de afdeling nieuwe wedstrijdballen kunnen kopen. Daarbij heeft ook de
sponsorcommissie nieuwe sponsoren geworven. De afdeling wil graag het
ledenaantal weer laten stijgen en wil daarom met alle waterpololeden om tafel om
met ideeën te komen. Tenslotte meldt André dat de afdeling afscheid heeft
genomen van de hoofdtrainster. Er wordt nu met nieuw elan gekeken naar de
invulling van de gaten.
Wedstrijdzwemmen
Het is een mooi seizoen geweest voor de afdeling. Voor het eerst hebben ze
meegedaan met de A-competitie, waarbij ze 10e (van de 25) zijn geëindigd. Het
ledenaantal is redelijk stabiel gebleven. Twee zwemmers zijn naar het RTC gegaan.
Nico meldt verder dat de afdeling is gestart met mountainbiketrainingen aan de
selectiezwemmers op zaterdagochtend. Dit wordt heel enthousiast ontvangen.
Tenslotte worden de evenementen van de afdeling genoemd, waaronder het ONK in
november. Dit toernooi is enorm succesvol verlopen. Op 21, 22, 23 december
organiseert ZPCH nogmaals het ONK.
Synchroonzwemmen
De afdeling bereidt zich voor op een aantal grote wedstrijden. Qua kader en
commissiesamenstelling heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden. Ook zijn er
veel veranderingen bij de bond. Momenteel zwemt er geen KNZB-zwemmer bij
ZPCH. Het ledenaantal blijft stabiel.
Over het huidige seizoen meldt Hans-Peter dat ZPCH is benoemd tot talentcentrum
van de KNZB. Daardoor is er nu ook een fulltime bondscoach uit Spanje
aangetrokken. Ook zal de vereniging dit jaar twee keer op landelijke tv verschijnen.
Diplomazwemmen
Ruud meldt – bij afwezigheid van Kimberley – dat de afdeling druk is geweest met
het vertrek van Freek en de overdracht van zijn taken. Het officiële verslag volgt.

7.

Goedkeuring en vaststelling kascommissie
Sjoerd Bal, lid van de kascommissie, leest de goedkeuring voor, inclusief de conclusie
en de aanbevelingen.
Er is vanuit de zaal en vanuit het bestuur geen bezwaar tegen het vaststellen van de
rekening. Deze wordt aldus vastgesteld. Gemeld wordt dat Ronald van Eenenaam de
kascommissie zal verlaten. Er wordt gezocht naar vervanging.

8.

Rondvraag
- Voorgesteld wordt om met een aantal vertegenwoordigers van alle afdelingen
samen na te denken over ledenwerving. Ruud verzoekt om een concreet voorstel
hiervoor, waarmee de bestuursleden binnen hun afdelingen de animo kunnen
polsen.
- De website is gedateerd en de teksten nodigen niet uit. Ruud meldt dat de nieuwe
website technisch klaar is en dat momenteel mensen worden geïnstrueerd hoe ze
deze kunnen bijwerken. Ruud is bezig met het schrijven van een instructie voor de
mensen die de site gaan vullen. De website moet uiterlijk eind dit jaar rond zijn.
- Voor sommige afdelingen is de woensdag een lastige dag voor de ALV in verband
met de trainingen die er dan zijn. Ruud laat weten dat de dagen zo veel mogelijk
rouleren.
- Er wordt voorgesteld om de agenda voor de ALV uit te breiden en daarmee wellicht
aantrekkelijker te maken. Ruud geeft aan dat dit de afgelopen jaren zeker is
geprobeerd, onder andere door het uitnodigen van een gastspreker. Feit is dat de
opkomst vooral hoog is wanneer er een contributieverhoging of een heikele kwestie
op de agenda staat.

9.

Sluiting
Ruud sluit de vergadering om 21.20 uur.

