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Notulen algemene ledenvergadering 15 maart 2018 
 
Aanwezig: Roel Bergmans (voorzitter) Ben Schouren ( penningmeester) Guido Steijn ( 
secretaris/notulen) Marlie Janssen (bestuur) Joke Maas (bestuur). 
Leden: Paul Maas, Dinie Claus- van Maris, Kim van Rens, MarieJose Schmitz, Rebecca 
Schmitz, Rosalie Verhofstad, Chantal Janssen, Ge Billekens, F. Kockx, Simone Rouleaux, 
Tanja Peeters, Herm Clabbers, Elmir Djeldum, Ine Derckx, Sandro Tramontana, Mat van 
Keeken, Frank Berden, Angelique van den Beucken, Milou van den Beucken, Christianne 
Mulders. Anita Rassens 
Afwezig m.k. Chertien Leeder, Jo van den Bercken. 
 
1 Opening en vaststellen agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Van het bestuur is voorzitter Jo 
van de Bercken afwezig ivm ziekte. 
 
2 Mededelingen 
 
Geen. 
 
3 Afgelopen jaar 2017 
 
Notulen ALV 2017 
Notulen worden doorgenomen volgende opmerking worden gemaakt: 
Kim van Rens: Hoe staat het met de sponsoring? Dit item zal later in de vergadering worden 
besproken. 
Kim van Rens: Communicatie Kim geeft aan dat er voor nu alleen een welkom commissie is 
gevormd. De vraag hoe het bestuur omgaat met communicatie mbt sociale media? Dit heeft 
de aandacht zowel in de brede zin van bestaande sociale media. De naam Mosa ~ Regio zal 
op de meest platforms worden geclaimd. Dit ook om mogelijk misbruik te voorkomen en 
mogelijk de platforms te gaan gebruiken. 
E Djeldum: Hoe staat het met de oortjes? Deze zijn niet aangeschaft, bestuur zal dit ook niet 
gaan financieren. Aanschaf zal met behulp van sponsoring aangeschaft mogen worden. 
 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2017 
Trainersgroep hoe staat het met de opvolger van de hoofdtrainer Paul Maas? Paul Maas zal 
voorlopig aanblijven als hoofdtrainer. In 2017 heeft hij een deel van de bijkomende taken aan 
andere vrijwilligers kunnen overdragen. Paul kan zich daardoor op het geven van trainen 
toeleggen. 
 
Officials(Ine Derckx) Ine geeft aan dat het huidige aantal officials krap is. Met de huidige 
officials kunnen de wedstrijden net doorgang vinden. Nieuwe aanwas is zeer dringend 
gewenst. Bestuur neemt de oproep mee met hoge prioriteit waarvoor de eerste moment de 
laatste clubkampioenschappen gebruikt worden om de ouders te informeren en te 
interesseren. Hierbij zal een actievere rol gevraagd worden van bestuur en de leden. 
 
Wedstrijdorganisatie. Afgelopen jaar zijn er weer enkele wedstrijden met succes 
georganiseerd. Voor 2018 wil men graag een alternatief B kampioenschap organiseren. Met 
name bedoeld voor de subtop. Datum Pinksteren 2018. 
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Zwemcommissie: De functie van voorzitter is nog steeds vacant? Klopt commissie bestaat nu 
uit drie leden. De functie van voorzitter is vacant en heeft volgens de huidige commissie 
leden geen meerwaarde. Besloten wordt om de commissie alle te laten bestaan uit leden die 
onderling de taken verdelen. Wel is het wenselijk dat er uitbreiding komt. Ook voor de 
overige commissies zal dit gaan gelden. 
 
Welkom commissie. De welkom commissie is dit jaar van start gegaan. Dit wordt door de 
nieuwe leden als positief ervaren. 
 
Communicatie. Het bestuur zal zich komend jaar bezig gaan houden met het beter 
communiceren naar de leden. Dit zal met hulp van diverse media platforms gestalte moeten 
krijgen. 
 
Leden: Kim van Rens merkt op dat er verschuiving in de leeftijdscategorie te zien is. 
Jeugdleden nemen af 23+ neemt toe. Hoe wordt tegen deze ontwikkeling aan gekeken? Hoe 
staat het net de ledenwerving? De huidige manieren van werving leveren onvoldoende op. 
Het bestuur zal voor 2018 naar nieuwe wegen zoeken om leden te werven voor het 
zwemmen. Welk meegenomen wordt in het komende beleidsplan 2019-2024. 
 
 
Financieel jaarverslag 
 
Penningmeester Ben Schouren ligt het jaarverslag toe. Financieel staat de vereniging er 
goed voor. Er zal daarom voor 2018 niet geïndexeerd worden. Contributie blijft gelijk. 
Kascommissie ( S Rouleaux en G Billekens) hebben bij de controle geen bijzonderheden te 
melden. Voor 2018 bestaat de kascontrole leden uit G Billekens en E Djeldum.  
 
4 Het jaar 2018 
 
Visie wedstrijdploeg 
Paul Maas heeft afgelopen maandag 5 maart uitleg gegeven wat het beleid wordt voor het 
seizoen 2018-2019. Verder is er gesproken over de trainingen in de Tongelreep in 
Eindhoven en de landtraining. Met name gaat het over de invulling hiervan en de financiële 
consequenties van de vereniging en de betreffende zwemmers. Het bestuur heeft besloten 
dat de Eindhoven training van groot belang te vinden. Om niet meer afhankelijk te zijn van 
sponsoring zal voor het komende seizoen en de daarop volgende structureel geld 
beschikbaar worden gesteld. voor komend seizoen €750,=. Overige kosten worden over de 
gemeenschappelijke deler van de deelnemers bekostigd. Deelnemers geven zich aan het 
begin van het seizoen op. Opgeven is betalen! Kosten zijn afhankelijk van kosten die 
Eindhoven in rekening brengt, aantal deelnemers en mogelijke sponsoring.  
Landtraining. Het bestuur geeft aan dat er voor nu er nog geen concreet plan op tafel ligt. 
Met onvoldoende informatie  kan en wil het bestuur op dit moment nog geen besluit nemen. 
Paul Maas is momenteel nog in onderhandeling met partijen. Het bestuur zal dit afwachten 
en later een besluit nemen.  
Aangezien het hier een extra bijdragen van een selecte groep binnen de vereniging betreft 
met specifieke financiële gevolgen ( dus geen algemene contributie verhoging) zal hierover 
niet gestemd hoeven te worden. Kosten worden aan de deelnemers in januari bij verrekening 
van de startvergunning afgerekend. 
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Bestuur samenstelling 
In de vergadering treden Anita Raassens en Ben Schouren (penningmeester) af en zijn niet 
herkiesbaar. Guido Steijn wordt binnen het bestuur herkozen en zal de taak van secretaris 
overnemen van Anita Raassens. De functie van penningmeester is vacant waarbij er een 
dringende oproep naar de leden wordt gedaan. Joke Maas zal voorlopig de functie van 
penningmeester ad interim vervullen. 
 
Sponsoring 
Frank Berden ligt het sponsorplan toe. Het idee voor sponsoring is het over een andere boeg 
gooien niet invullen door bedrijven via nauwe contacten te bewegen om te sponsoren maar 
het individuele lid zichzelf te laten sponsoren. Leden kiezen voor zichzelf een sponsor 
werven waarbij een deel van het sponsorgeld in mindering op de contributie wordt gebracht 
en een deel naar de vereniging vloeit. Hierbij staat vanuit de vereniging tegenover dat er 
maximale publiciteit met de sponsornaam wordt geboden. Het geheel plan zal op de website 
worden gepubliceerd. Wel is de vraag dat er een coördinerende commissie wordt gevormd 
om eenduidige gang van zake en als vraagbaak op te kunnen treden. 
Er volgt een discussie over voor en nadelen. Wat levert het op? Kan het tweespalt 
teweegbrengen?  bestuur neemt dit mee voor komend jaar. Mede als de oproep voor leden. 
 
 
 
 
 
 
5 Rondvraag 
 
1 E Djeldum 
Gast Zwemmers hoe gaande daarmee om?  Een gast zwemmer is, afhankelijk van de 
capaciteit altijd welkom tegen losse betaling per training. Afgelopen jaar heeft dit 
geresulteerd in zeker 1 mogelijk 2 nieuwe leden. 
 
2 Simone Rouleaux. 
Het zwembad wil gezond doen, wat doet Mosa? Er is nog geen actie ondernomen door het 
bestuur. Het winkeltje biedt nu geen gezonde snack aan. Mogelijkheden worden door het 
bestuur bekeken. 
 
3 Rosalie Verhofstad. 
Het komt regelmatig voor dat zwemmers voor de wedstrijd niet komen opdagen. Ouders 
laten het ook regelmatig afweten. Wat gebeurt hiermee? Kosten etc worden op de 
betreffende verhaald. Voor het bestuur is de omvang niet duidelijk. Een en ander zal door het 
bestuur worden meegenomen. 
 
4 Rebecca Schmitz. 
Wil zich voor de vereniging graag bezig willen houden met publicatie in diverse media 
platforms. Wordt gevraagd samen met Sandro Tramontana en Tanja Peeters te gaa 
participeren hierin. 
 
5 Herm Clabbers. 
Is er beleid voor het meedoen aan masters wedstrijden? Er vinden op kleinschalige en op elk 
niveau diverse master wedstrijden plaats. Met het groeien van de mastergroep mogelijk leuk 
om mee te doen? bestuur neemt dit mee. 
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6 Sandro Tramontana. 
In hoeverre heeft de vereniging zich voorbereid op nieuwe privacywet? Deze trad op zeer 
korte termijn in. Het bestuur geeft aan dat er nog onvoldoende aandacht voor is geweest. Zal 
er snel mee aan de slag moeten gaan. Dit is voor nu even voldoende maar de wens is dit 
zsm in beleid om te zetten. 
 
7 Dinie Claus. 
Waarom is er frequente uitval van trainingen? In het verleden is door geringe opkomst 
besloten dat  tijdens vakantieperiode de trainers vrijaf nemen. Mede ingegeven dat de baden 
in vakantieperiodes dicht zijn. Het uitvallen van de vrijdagen ligt deels bij het openstellen van 
het bad door de gemeente en 3X p.j. door clubkampioenschappen. Voor seizoen 2018-2019 
zal gekeken worden of  de clubkampioenschappen naar de zondag kunnen gaan net als in 
het verleden. 
 
8 Mat van Keeken. 
De 60 jarige jubilaris spreekt zijn bewondering uit voor het werk van een ieder binnen de 
vereniging. Geeft vanuit zijn ervaring aan dat je de mensen moet blijven stimuleren en 
vragen om meer betrokken te raken als vrijwilliger bindende vereniging. Alleen zo kan je  een 
breder basis bewerkstelligen. 
 
6 jubilarissen 
 
Van alle jubilarissen, de heren Hauzer, van Nieuwenhuizen, Schreurs en van Keeken. Is 
allen de Heer van Keeken aanwezig. Hij wordt namens de vereniging gefeliciteerd en krijgt 
het 60 jarige jubileum speldje uitgereikt met bos bloemen. 
 
7 Sluiting 
 
Roel Bergmans sluit om 22:45 de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid 
en wel thuis. 
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