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Voorwoord
Hallo MOSA~regio leden. Het is alweer een tijdje geleden dat we de nieuwsbrief hebben
gepubliceerd. We hebben in deze CORONA tijd jullie zo goed als het kon op de hoogte
gehouden van wat dit voor het zwemmen betekend heeft en nog steeds betekent voor nu.
We zien een steeds grotere versoepeling van de regels. We kunnen vanaf juli weer volop
zwemmen en waterpoloën. We zullen ook gedurende de zomerweken doorzwemmen
daarover verderop meer.
Hoe zaken voor komend seizoen gaan verlopen is nog niet duidelijk. Trainingen en
wedstrijden zullen gepland worden maar de vorm is te bepalen. Hierover zal de KNZB en de
gemeente Venlo hopelijk snel duidelijk kunnen geven.
Rest ons jullie allemaal een fijne vakantie te wensen namens het bestuur van MOSA~regio.

ALV 2020
8 juni heeft de door CORONA verplaatste ALV 2020 plaatsgevonden. De opkomst van de
leden was laag. Slechts een 10 tal leden had zich ingeschreven en een handjevol aantal leden
had zich de moeite genomen zich officieel af te melden. Als bestuur vinden we dit een triest
lage opkomst. We vragen af wat het maakt dat de opkomst zo laag is. Is het de corona angst
of andere reden. Graag zouden van jullie vernemen waarom je de ALV hebt laten schieten. In
de ALV is het nieuwe beleidsplan gepresenteerd over 5 jaar omdat we dan het nieuwe
zwembad waarschijnlijk in gebruik gaan nemen. Ook is de vergadering akkoord gegaan met
een contributieverhoging. Daarover verderop meer.

Contributie 2020-2021
Afgelopen ALV hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging komend seizoen van
5%. Voor een ieder die niet aanwezig was op de ALV geven we graag even een verduidelijking
waarom.
Om juist nu de contributie te verhogen was een moeilijk maar noodzakelijk besluit. De balans
van afgelopen jaar en de prognose van dit jaar laat een groot tekort zien. En we zien dit tekort
richting de toekomst alleen meer toenemen.
Jaar op jaar worden we geconfronteerd met een verhoging van de badhuur en de kosten die we
aan de KNZB moeten betalen, onze 2 grootste kostenposten. De huidige inkomsten vanuit
onder andere de contributie, subsidie en activiteiten (zoals de grote clubactie en vergoeding die
we ontvangen voor onze vrijwilligers die meehelpen bij het Fortisimo concert) dekken niet de
uitgaven. Daardoor zien we onze reserves snel afnemen.
Inkomsten uit sponsoring blijven nog steeds achter, een blijvende zorg voor het bestuur. Een
sponsorcommissie die hiermee aan de slag gaat zou heel welkom zijn.
Wel hadden we voor dit jaar extra inkomsten willen genereren door vrijwilligers te leveren voor
de passiespelen maar deze zijn helaas niet doorgegaan. Deze inkomsten zouden echter het
tekort wat kleiner maken maar zijn echt onvoldoende om weer een sluitende balans te krijgen.
Door de corona crisis hebben we minder kunnen trainen en zijn er de afgelopen maanden
minder uitgaven aan badhuur geweest. Na de zomer hebben we inzichtelijk wat dit voor effect
heeft op de financiële begroting van dit jaar. Met de huidige inzichten betekent dit dat het verlies
minder groot zal zijn dan vooraf begroot. Het bestuur zal de leden die minder hebben kunnen
trainen hierin tegemoet komen op de contributie 2020 2021.
Als bestuur willen we niets liever dan zwemmen zo betaalbaar mogelijk te houden. Echter we
staan er ook voor om een financieel beleid te voeren dat de club gezond houdt zodat
MOSA~regio blijft bestaan en er ook gezwommen kan blijven worden. Een vereniging draait op
vrijwilligers en wij doen dan ook graag nogmaals de oproep om je aan te melden als je hieraan
je bijdrage wilt leveren door bijvoorbeeld zitting te nemen in de sponsorcommissie.

Trainingen zomervakantie
Inmiddels zijn jullie allemaal op de hoogte dat er komende zomer doorgetraind kan worden
Paul Maas heeft een indeling gemaakt en een ieder heeft zich kunnen inschrijven. Maak er
ook gebruik van en meld je bij verhindering af zodat er ruimte is voor een ander!

