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Venlo, 21 april 2022 

 

NOTULEN Algemene ledenvergadering 2022 

DEZE NOTULEN DIENEN ALTIJD GECOMBINEERD TE WORDEN MET DE GEBRUIKTE PRESENTATIE 

TIJDENS DE ALV OM EEN VOLLEDIG VERSLAG TE KRIJGEN. 

Aanwezigen: Roel Bergmans, Melanie van den Beuken, Eric Bouten, Ruud van Dijk, Marcel Engels, 

Marlie Janssen, Frans Kockx, Joke Maas, Paul Maas, Ruud Paridaans, Ronald Peters, Hans Reinten, 

Dirk Roeven, Simone Rouleaux, Britt Timmermans, Sander Spoelstra, Joep Schreurs, Kim van Rens en 

Christianne Mulders. 

Agenda: 
Voor een overzicht van de agenda verwijzen we graag naar de PowerPointpresentatie. 

Ingezonden brief: 
Vlak voor de ALV heeft het bestuur een brief ontvangen van twee vrijwilligers van het G-zwemmen. 

Het bestuur geeft een korte toelichting. De gemeente heeft het zwemuur van de G-zwemmers 

zonder overleg met de vereniging verplaats, naar een voor de zwemmers onmogelijk tijdstip. 

Hierover is het bestuur en de trainer van de G-zwemmers in overleg met de gemeente Venlo. Op 4 

mei aanstaande staat de volgende bespreking. 

Notulen ALV 2021: 
Paul Maas geeft aan dat hij niet is vermeld op de aanwezigheidslijst, maar wel deelnemer was aan de 

online ALV. Verder het verzoek om de notulen van de ALV op korte termijn te delen met de 

aanwezigen. Het bestuur zal gehoor geven aan dit verzoek. 

Financieel jaarverslag: 
Eind 2021 hadden wij minder banksaldo dan aanvang 2021. Dit geeft een vertekend beeld, omdat we 

in 2021 oude rekeningen uit 2020 hebben moeten betalen. Het exploitatieresultaat in 2021 was 

namelijk wel goed. Dit komt met name dat weinig leden gebruik hebben gemaakt van de “Corona-

compensatieregeling”. Hierdoor zijn de inkomsten op pijl gebleven terwijl de onkosten gedaald zijn. 

Door extra inspanning van Ruud Paridaans (Penningmeester) hebben wij de subsidiegelden verhoogd 

van € 900,00 naar € 5.250,00 Deze subsidie wordt echter elk jaar opnieuw vastgesteld. Belangrijk om 

hier voldoende aandacht aan te blijven geven.  

Wat structureel achterblijft zijn de inkomsten uit sponsorgelden. Er is dringend behoefte aan een 

sponsorcommissie om gefocust aandacht te geven aan fondsenwerving.  

Door de jaarlijks stijgende kosten van badhuur en KNZB, tegenover de laag blijvende inkomsten, , is 

volgens het bestuur wederom een stijging van de contributiegelden nodig. Om verdere stijgingen in 

de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat het ledenaantal op pijl blijft (liefst groeit) en er 

gewerkt wordt aan meer sponsorgelden. 

Aan de penningmeester wordt door de kascommissie decharge verleend. Marcel Engels (2e maal) en 

Paul Maas vormen de nieuwe kascommissie voor 2022. 
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Wederom door Corona hebben wij in het seizoen 2021/2022 een aantal malen niet kunnen 

zwemmen.  Het bestuur stelt voor om ook voor dit seizoen een compensatieregeling te hanteren. 

Gelijke uitgangspunten als in het vorige seizoen. Hierdoor kunnen leden voor maximaal 5 weken 

gecompenseerd worden. Het voorstel wordt door het merendeel van de leden aangenomen. 

Jaarverslag 2021: 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2021. Ook aan het bestuur wordt door de leden decharge 

verleend voor het bestuursjaar 2021. 

Bestuursverkiezingen: 
Dit jaar hebben wij een aantal leden die zich verkiesbaar stellen voor een rol in het bestuur. De leden 

stemmen unaniem in met hun aanstelling. Daarmee worden onderstaande leden opgenomen in het 

bestuur: 

- Ronald Peters (Voorzitter) 

- Eric Bouten (Penningmeester) 

- Melanie van den Beuken (Algemeen bestuurslid) 

- Ruud van Dijk (Algemeen bestuurslid) 

 

Roel Bergmans en Dirk Roeven worden hernieuwd gekozen en verlengen daarmee hun termijn tot 

eind 2024. 

Ruud Paridans treedt af als Penningmeester maar zal als vrijwilliger actief blijven voor onze 

vereniging. Hij wordt bedankt voor al zijn inspanningen als penningmeester. 

Begroting 2022: 
Verwacht resultaat voor 2022 is -/- € 2.500,00 ondanks een verhoogde contributie. Met name 

veroorzaakt door een 5% stijging van de badhuur. Hulp van de leden is nodig voor het werven van 

sponsorgelden en acties.  

Het bestuur accepteert dit negatieve exploitatieresultaat, omdat we dit voor 2022 kunnen dragen als 

vereniging. Enige alternatief dat we hebben is het nog verder verhogen van de contributie, dan dat 

we in ons voorstel al hebben opgenomen. 

Het voorstel van het bestuur om de contributiegelden met 5% te verhogen. Dit wordt door de leden 

geaccepteerd. Wel wordt aan het bestuur het verzoek gedaan om te overwegen of een verlaging van 

de contributie ertoe zou kunnen leiden dat we meer leden aantrekken. Hierdoor zouden de 

gemiddelde kosten per lid kunnen dalen, waardoor we uiteindelijk ook minder contributie hoeven te 

heffen. Het bestuur zal dit idee meenemen naar de reguliere bestuursvergaderingen en daar toetsen 

op haalbaarheid. 

Update zwembad: 
Actuele status is dat er 3 besluiten genomen zijn en eigenlijk niet meer: 

1. Het oude bad gaat dicht 

2. Er komt een nieuw bad dat gelijk is aan het oude 

3. Het nieuwe bad komt aan de andere zijde van het terrein. 

Er zijn nog discussies in de gemeenteraad. We hopen dat deze toch tot herziening van de besluiten 

leidt. Met name de komst van 2x 25m baden zou wat ons betreft moeten worden omgezet naar 1 

bad van 50 meter.  

De mogelijkheden tot verdere samenwerking van de 7 binnenverenigingen wordt onderzocht. De 

vorm en gevolgen daarvan voor Mosa~regio zijn onbekend. Welke vorm er ook bedacht wordt, dit zal 

altijd eerst in de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. 
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Jubilarissen: 
De 2 aanwezige jubilarissen worden gehuldigd. 2 leden zijn er eerder deze week al gehuldigd tijdens 

hun training. De 5e jubilaris is helaas niet aanwezig. 

Rondvraag: 
Sander vraagt of er gekeken wordt naar actievere samenwerking tussen leden van andere 

verenigingen? Met name binnen waterpolo is daar aandacht voor gewenst. Voor waterpolo worden 

hier ook gesprekken voor opgestart, met name omdat ons team vaak te klein is om hun wedstrijden 

te spelen. Voor de andere doelgroepen heeft het bestuur hier geen actieve plannen.  


