Jaarverslag 2017

Vrijdag 6 april 2018

VERKLARING VAN HET BESTUUR
Om te voldoen aan de vereisten in het Nieuw Burgerlijk Wetboek is hieronder de getekende verklaring opgenomen van het voltallige bestuur. Het bestuur van sv. NOAV— zwemmen verklaart hierbij,
dat de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2017 en de balans per 31 december 2017
een juist beeld geven van de vermogenspositie van de vereniging. Een ondertekend exemplaar van
dit verslag ligt ter vergadering ter inzage.
Susteren, 6 april 2018
Voorzitter/Secretaris:

Penningmeester:

Lisette Schlangen-Peters

Jolanda Peeters-van der Mark

Lid/Hoofd elementair:

Lid

Silvia Kuijpers-Stams

Dawaa Huizinga-Molom

Lid:

Lid:

Lid

Paul Caelen

Mieke Ronckers

Marij van Pey-Kersten

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Sinds april 2017 zijn we terug in het geheel vernieuwde zwembad van Echt. De meeste leden zijn
terug gekomen en blij dat we als vereniging weer bij elkaar zijn. In het begin was het wennen voor
iedereen, maar de nieuwe faciliteiten wenden snel. Wel moesten er nog wat puntjes op de ‘i’ gezet
worden. De buitenkant van het bad is nu helemaal klaar. Binnen bleken al gauw aanpassingen nodig.
Zo werden de kitranden en de douchekoppen vervangen. Het drenkeling detectiesysteem geplaatst
en zien we kleine dingetjes wijzigen in de kleedruimten en het bad. We zijn klaar voor de toekomst.
Lisette Schlangen, voorzitter
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2017
We zijn het jaar begonnen met het afbellen van de lessen, wegens enorme gladheid. Ook het etentje
van de instructeurs georganiseerd door Annemieke werd verplaatst naar een latere datum (4 februari).
Vanaf 18 februari 2017 hebben we een aantal weken niet gezwommen. De tijd hebben we gebruikt om
een nieuw boekhoudsysteem in gebruik te nemen en de ledenadministratie op orde te krijgen. Dit alles
om over te gaan naar automatische incasso van de contributie.
Sinds 29 maart zijn de volwassenen op de woensdagavond terug in het zwembad van Echt. Het water
was steenkoud, maar we waren blij dat we elkaar weer op het oude tijdstip zagen. En gelukkig bleek
later die week het water aangenaam van temperatuur. Op zaterdag 1 april waren de leszwemmers, de
duikers en de groep conditiezwemmers terug. Het leden aantal is gedaald, maar trekt voorzichtig weer
aan. Het aantal leden op 31 december 2017 was 232.
Er hebben 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 2 gebruikers overleggen geweest met Menswel en andere hurende verenigingen van het bad. Nu wachten we nog op een andere
opslagruimte in het zwembad. De opslag van de duikflessen is een probleem. Gelukkig kunnen ze bij
Frank en Jolanda Peeters opgeslagen worden. Dank daarvoor.
Op 13-14-15 juli 2017 zijn we op weekend gegaan in Ospeldijk. Het weekend was georganiseerd door
Vera en Mieke Ronckers en Frank en Jolanda Peeters. We hadden een top-weekend met veel opdrachten die via de telefoon gedaan moesten worden. Het was een weekend met weinig slaap, heel veel
plezier en muzikaal entertainment door de hele groep. Onvermoede talenten kwamen naar boven. De
wandeling door het natuurgebied ‘De groote Peel’ was schitterend en ook hier waren erg leuke opdrachten. Enorme complimenten en dank voor de organisatie.
Op 3 november 2017 hebben we de audit gehad voor de zwemlicentie ABC van het National Raad
Zwemveiligheid. Op 2 formulieren na was alles in orde. Toen we die hadden aangeleverd, kregen we
op 27 november 2017 de licentie toegewezen en zijn we een erkend lesinstituut voor het Zwem ABC.
Dank daarvoor aan Mieke Ronckers en Silvia Kuijpers voor hun inzet.
Tijdens het verzamelen van alle gegevens voor de zwemlicentie kwamen we tot de conclusie dat we de
EHBO / BHV instructie onvoldoende geregeld hadden. We zijn in zee gegaan met Thei Speetjens van
EMS (Brandweer Born). Na een proefles van Thei was iedereen enthousiast. Hij combineert theorie en
praktijk op een aansprekende manier. Als bestuur hebben we 4 uur EHBO/BHV instructie per jaar verplicht gesteld voor alle vrijwilligers.
Max Schlangen heeft het diploma zwemleider A gehaald. Nadine en Jos Willems zijn gestopt als instructeurs. Wij bedanken hen voor de inzet in de afgelopen jaren. Annemieke Ermans hebben we een tijdje
moeten missen wegens stage in Schotland, gelukkig is ze inmiddels weer terug en geeft haar lessen met
veel plezier. Silvia Kuijpers heeft de licentie zwemexaminator ABC gehaald. Frank Peeters heeft het certificaat opleider van zwemleiders gehaald. Mariet Hautvast, Yvonne Ronckers en Paul Caelen draaien
mee bij toezicht. Mariet is gestopt met lesgeven.
Op 25 november is Sinterklaas met 9 Pieten op bezoek geweest tijdens de lessen. De Sint (Hub Hover)
genoot van de spontaniteit van de kinderen. De kinderen op hun beurt waren onder de indruk dat Sinterklaas hen kwam bezoeken in het bad. De Pieten deden mee met de les tot grote hilariteit van de
kinderen. Het was een Sint bezoek bij de zwemlessen met een goud ‘pepernootrandje’.
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Op 16 december hebben we een ‘sinterkerst’ dobbelavond bij ‘t Gemood in Susteren gehad, georganiseerd door Mieke Ronckers. Een retro-radio was het meest begeerde cadeau van de avond. Luc
was de uiteindelijke winnaar van de radio. Mieke bedankt voor de organisatie en de leuke avond.
In 2017 zijn er de onderstaande diploma’s afgegeven:
65 x puppy diploma
34 x diploma A
28 x diploma B
14 x diploma C
4 x Zwemvaardigheid 2
2 x Zwemvaardigheid 3

4 x snorkelen 1
3 x snorkelen 2
3 x snorkelen 3

Bij het NOAV divingteam zijn de onderstaande duiken en teamuitjes georganiseerd:






Nemo en Todi, de zogenaamde binnenduiken in grote bassins in België.
De traditionele duik in Zeeland georganiseerd door Luc Pustjens stond natuurlijk ook weer op
het programma traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijk diner
Verder zijn de nodige duiken gemaakt in de Bosmolenplas.
We zijn ook diverse keren met de groep, restaurants in gedoken waarbij natuurlijk weer sterke verhalen van vroeger opdoken.
Cindy heeft 1* duikbrevet gehaald en Eric en Bas R hebben speciality droogpakduiken gehaald.

Helaas heeft de duikgroep twee actieve leden zien vertrekken, Hub Vossen en Marc Herregodts. Dit
had tot gevolg dat we bij de instructeurs een steeds groter gat ontstond. Inmiddels nemen Bas R. en
Eric regelmatig zwembadtrainingen over. Bij de duikinstructeurs hebben we versterking gekregen
van Jack, maar het blijft passen en meten om de opleidingen goed te kunnen invullen. Marc was ook
bestuurslid en deze taak is inmiddels overgenomen door Paul Caelen. Afgelopen jaren blijkt dat de
structuur binnen de duikgroep verwaterd was door diverse omstandigheden. Vanaf eind 2017 zijn
we begonnen om hier een goede invulling aan te geven.
Lisette Schlangen-Peters,
Secretaris
VACATURES 2018
Aftredend is dit jaar : Dawaa Huizinga-Molom. Dawaa is niet herkiesbaar, maar blijft beschikbaar
voor de site. Dawaa bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Als bestuur stellen we Annemieke Ermans kandidaat. Heeft u interesse in een bestuursfunctie en bent u lid van s.v. N.O.A.V. zwemmen,
dan kunt u zich als volgt kandidaat stellen:

U deelt uw kandidaatstelling schriftelijk mede aan het bestuur per adres Lisette Schlangen-Peters,
Vleutstraat 2, 6114 KN Susteren voorzien van tenminste tien handtekeningen van leden van onze
vereniging. Deze leden moeten minimaal zestien jaar of ouder zijn.
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Wanneer er meer gegadigden zijn dan vacatures binnen het bestuur, vindt er op de Algemene Ledenvergadering een stemming plaats, waarbij met betrekking tot de functies, binnen het bestuur dient te
worden opgemerkt, dat de voorzitter door de Algemene Ledenvergadering wordt gekozen, en de andere functies door het bestuur zelf worden ingevuld.
Wanneer u weet dat er gestemd dient te worden en u bent verhinderd, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van onze vereniging. Deze moet wel in het bezit zijn van een door u
getekende volmacht. Een kort briefje, waarin u meedeelt dat … (naam gevolmachtigde) voor u …
(eigen naam) op de vergadering mag stemmen volstaat als volmacht.

CONTRIBUTIEVOORSTEL 2018

Hieronder de bedragen betreffende de huidige contributie, die overigens gelijk blijft aan 2017.
Jeugdlid t/m 17 jaar
Volwassenen 18 jaar en ouder
Inschrijfgeld
Ondersteunende leden
Diploma bijdrage

€ 10,00
€ 12,50
€ 5,00
€ 12,50
€ 5,00

per maand
per maand
eenmalig
per jaar
per diploma

De contributie wordt geïnd via automatische incasso.
Met vriendelijke groet, Jolanda Peeters-van der Mark

VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE BOEKJAAR 2017
Op 15 maart 2018 hebben Erik Tol en Angèle Ruijters kascontrole uitgevoerd bij de penningmeester
mevr. Jolanda Peeters-van der Mark van s.v. N.O.A.V.-zwemmen. De penningmeester ons wegwijs
gemaakt in de boekhouding en de gang van zaken. Er zijn diverse steekproeven genomen. De boeken
en bescheiden zijn gecontroleerd en al onze vragen zijn naar wens beantwoord en toegelicht. We
hebben geen onrechtmatigheden kunnen vaststellen. De kascontrolecommissie bedankt mevr. Jolanda Peeters– van der Mark voor de gastvrijheid en stelt voor om de penningmeester te dechargeren
voor haar vele werk.
Erik Tol

Angèle Ruijters
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Bestuur en commissies
Vanaf 31-12-2017
Lisette Schlangen-Peters

Marij van Pey-Kersten

Dawaa Huizinga-Molom

Voorzitter/Secretaris

Lid

Lid

2019

2020

t.e.m. 6 april 2018

Jolanda Peeters

Paul Caelen

Penningmeester

Lid

2019

2020

Silvia Kuijpers-Stams
Lid/Hoofd elementair
2019
Mieke Ronckers
Lid
2019

Commissies
Leszwemmen /

Duiken /

Aquajoggen

Snorkelen

Toezicht

Frank Peeters

Jos Moors

Laura Vergoossen

Silvia Kuijpers-Stams

Frank Peeters

Mariet Hautvast-Oosterbaan

Debby Jongen-Hoofwijk

Paul Caelen

Jolanda Klinkers-Jacobs

Marcel Machiels

Jolanda Peeters

John Rutten

Iris Storms

Lisette Schlangen-Peters

Arne Oosterbaan

Jack Corstens

Yvonne Ronckers

Annemieke Ermans

Website

Mieke Ronckers

Lisette Schlangen-Peters

Vera Ronckers

Dawaa Huizinga-Molom

Juul de Bruin
Max Schlangen

Veiligheid
Frank Peeters

Tom van Pey

Silvia Kuijpers-Stams

Assistent lesgevers

Materiaal

Financiële commissie

Anjali Wijnhoven

Erik Tol 2018

Bas Peeters

Angèle Ruijters 2019

Cindy Caelen
Luc Oosterbaan
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