Jaarverslag 2016

Vrijdag 7 april 2017

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 2016 en de balans per 31 december 2016 een juist beeld geven van de vermogenspositie van de vereniging. Een ondertekend exemplaar van dit verslag ligt ter vergadering ter inzage.
Susteren, 7 april 2017
Voorzitter/Secretaris:

Penningmeester:

Lisette Schlangen-Peters

Marij van Pey-Kersten

Lid/Hoofd elementair:

Lid

Silvia Kuijpers-Stams

Dawaa Huizinga-Molom

Lid:

Lid:

Lid/2e penningmeester:

Marc Herregodts

Mieke Ronckers

Jolanda Peeters-van der Mark

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
We hebben een bewogen jaar achter de rug, waarin we de kracht van onze vereniging hebben leren
kennen. De saamhorigheid bij de instructeurs en de andere vrijwilligers is geweldig. Dit jaar hebben
we op 2 plekken gezwommen nl. in Stein en bij Pergamijn in Echt.
De volwassenen die niet naar Stein wilden, hebben we voorgesteld lid van de vereniging te blijven
zonder contributie te betalen. Er zijn ouders die geen vervoer naar Stein hadden, zij haakten af met
hun kinderen. Enkelen hebben zich alweer aangemeld. Er is 6 keer diplomazwemmen in Stein gehouden en alle kinderen slaagden. Voor het peuterzwemmen was weinig belangstelling. We hopen dat
in Echt weer op het oude niveau terug te krijgen.
Tijdens de 2e ledenvergadering op 18 november hebben we, na een korte vergadering, samen gebowld. Corry Reijnen zou gehuldigd worden voor haar 40 jarig lidmaatschap, maar kon niet aanwezig
zijn. Ze heeft de bekende oorkonde en een bos bloemen inmiddels ontvangen. Iedereen kreeg de
kans om lekker bij te kletsen en kon genieten van een hapje en een drankje. Het hele jaar is de renovatie in het zwembad in Echt nauwlettend in de gaten gehouden, door bezoeken ter plekke en het
regelmatig overleggen met de projectleider, de gemeente en Menswel.
Hopelijk kunnen we allemaal nog lang genieten van het geheel vernieuwde zwembad.
Lisette Schlangen, voorzitter
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***
Zoals bij de vorige jaarvergadering is er geen financieel verslag in dit boekje. Dit verslag wordt
uitgereikt op de jaarvergadering. Na afloop van de vergadering het verslag graag inleveren bij de
penningmeester.
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 april 2016
Volgens de presentielijst waren 66 leden aanwezig, waarmee de vergadering rechtsgeldig is en alle
besluiten genomen kunnen worden.
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter heette allen van harte welkom en bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De
voorzitter leidde de vergadering via de PowerPoint presentatie die gemaakt was van het jaarverslag. Dit was een bijzondere algemene ledenvergadering omdat we 50 jarig bestonden. De leden
konden het jaarverslag lezen en afdrukken via de site.
2.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015

Deze werden geheel goedgekeurd.
3.

JAARVERSLAG SECRETARIS 2015

Het verslag werd goedgekeurd en vastgesteld.
4.

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2015

De penningmeester had het verslag mondeling toegelicht en nodigde iedereen uit dit te komen
inzien. Het verslag bestond uit alle inkomsten in 2015, de uitgaven van 2015 en de begroting voor
2016 genoteerd. Verder kwam uit het verslag naar voren dat de uitgaven groter waren dan de inkomsten. Gezien de financiële reserve zal dit voorlopig geen probleem zijn.
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5.

VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 2015

Namens mede commissielid Wendy Oosterbaan-Craenen deed Ellen Koolhaas het woord over hun controle van de boeken. Op alle inhoudelijke vragen was de toelichting duidelijk. Ellen en Wendy bedankten de penningmeester voor haar uitleg en stelden de vergadering voor haar te dechargeren. De vergadering ging akkoord.
Wendy Oosterbaan-Craenen had haar 2e jaar als commissielid en werd bedankt voor haar inzet. Ellen
Koolhaas bleef nog een jaar beschikbaar. Erik Tol meldde zich als nieuw commissielid tijdens de vergadering.
6.

BEGROTING VOOR 2016

De begroting werd besproken in punt 4
7.

CONTRIBUTIE VOORSTEL 2015

De voorzitter stelde de vergadering voor akkoord te gaan met een contributie verhoging die qua hoogte nog onduidelijk was. Op het moment van de jaarvergadering was nog niet bekend hoe hoog de huur
van het gerenoveerde zwembad zou gaan worden. De vergadering ging niet akkoord. Er zal in het najaar van 2015 een 2e jaarvergadering opgeroepen worden, waarbij dit punt aan de orde komt.
8.

JAARVERSLAGEN VAN DE COMMISSIES

De jaarverslagen van de commissies (elementair, duiken, toezicht, ontspanning, snorkelen junioren,
duiken en EHBO) werden stuk voor stuk gepresenteerd, toegelicht en goedgekeurd. De voorzitter bedankte iedereen voor het maken van het verslag.
9.

BEZETTING VAN DE VACATURES

Periodiek aftredend waren dit jaar: Silvia Kuijpers, Arne Oosterbaan en Lisette Schlangen. Arne Oosterbaan stelde zich niet opnieuw herkiesbaar. Silvia Kuijpers stelde zich niet meer herkiesbaar als voorzitter, wel als bestuurslid. Lisette Schlangen stelde zich verkiesbaar als voorzitter. Daarnaast meldden
zich Mieke Ronckers en Jolanda Peeters-van de Mark als bestuurslid. Zij werden voorgedragen door het
bestuur. De vergadering ging applaudisserend akkoord met de nieuwe bestuursleden en met het aantreden van een de nieuwe voorzitter.

10.

DE JUBILARISSEN

50 jaar lid waren Frans Ramachers en Marjo Houben. Zij werden bijzonder in het zonnetje gezet met
een fles champagne. Paul Boven’deert was 40 jaar lid en kreeg een persoonlijke oorkonde van de vereniging. Theo Kuijpers, Nicole van Kempen, Tom van Kempen en Marc de Koning waren 25 jaar lid.
Theo, Nicole, Tom en Marc kregen de attentie die hoort bij het 25 jarig lidmaatschap tijdens de vergadering.
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11.

HET BEDANKEN AFSCHEID NEMENDE MEDEWERKERS

Er werd afscheid genomen van Peet Rustenburg, die zijn functie als Sinterklaas altijd met verve heeft
uitgevoerd. Tom van Pey gaat deze belangrijke taak van Peet overnemen. Daarnaast namen we afscheid van Arne Oosterbaan als hoofd Elementair. Arne blijft wel beschikbaar als instructeur. Beiden
kregen een attentie.
Daarna nam Lisette het woord en bedankte Silvia voor haar inzet als voorzitter van de vereniging. Gelukkig bleef zij als bestuurslid in ons midden.
12.

RONDVRAAG EN SLUITING.

De vragen over de renovatie van het zwembad werden beantwoord. Deze is inmiddels in volle gang.
Zoals het er nu naar uitziet gaan we in januari 2017 weer terug naar De Bandert in Echt. En mogelijk
eerder voor de woensdagavond. Op de site gaan we alle nieuwtjes over de voortgang publiceren. De
voorzitter sloot de vergadering en wenste iedereen een gezellige feestavond toe.
NOTULEN 2E LEDENVERGADERING 2016
De stand van zaken over het zwembad in Echt werd besproken. De renovatie van het zwembad was in
volle gang, wellicht hadden sommigen dat al gezien. Ondanks dat de voortgang goed vorderde, is er
tijdens de sloop helaas nog op een onvoorziene locatie asbest aangetroffen, welke gesaneerd diende
te worden. De aanvullende onderzoeken, offerte-traject en uitvoering leiden tot een vertraging van ca
3-4 weken op het schema. Door de uitvoerende partijen werd druk overlegd om te bezien hoe deze te
tijd verkorten. Aan de bestuurders van de verenigingen werd geadviseerd om de tijdelijke invulling in
ieder geval tot en met februari 2017 te verlengen. Besloten werd, mochten we in maart 2017 nog niet
kunnen starten in Echt, alle zwemactiviteiten stil zetten tot we definitief terug konden naar Echt. Op
vrijdag 2 december 2016 van 18.30 – 20.00 uur was er een kijkavond voor alle geïnteresseerden van
de hurende verenigingen. De bouw werd “opengesteld” zodat iedereen de voortgang kon bekijken.
Het bestuur stelde voor om akkoord te gaan met een contributieverhoging, noodzakelijk gezien de
oplopende kosten. Verder wilde het bestuur overgaan naar automatische incasso om de werkzaamheden van de penningmeester gemakkelijker te maken. Iedereen die lid is of wordt, zal een brief ontvangen om te ondertekenen zodat het bedrag maandelijks geïnd kan worden. Verder is besloten dat
wanneer men het lidmaatschap stopzet, men dit per email dient door te geven, zodat de incasso stop
gezet wordt. De contributieverhoging zal ingaan zodra we, in het geheel vernieuwde zwembad van
Echt terug zijn. De gezinskortingen gaan vervallen. De nieuwe contributie voor leden tot en met 17
jaar zal € 10,- per maand gaan worden (€ 120,- per jaar). Leden vanaf 18 jaar gaan € 12,50 per
maand betalen (€ 150,- per jaar). De ondersteunende leden gaan € 12,50 per jaar betalen. De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel.
De huldiging van Corrie Reijnen die 40 jaar lid van onze vereniging was, maar helaas niet aanwezig
kon zijn, heeft bij haar thuis plaatsgevonden met de bekende oorkonde en een bos bloemen.
Bij de rondvraag kwam een vraag of men ook zelfstandig banen kan komen zwemmen op de woensdag, wanneer we terug in Echt zijn. Er werd gevraagd of de kinderen ook mochten komen kijken op
vrijdag 2 december. Beide vragen werden bevestigend beantwoord.
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2016
Algemeen
Als vereniging hebben we een hectisch jaar achter de rug. De verbouwing van het zwembad duurde
langer dan verwacht, wat betekende dat we niet na de herfstvakantie terug naar het zwembad van
Echt konden. Als bestuur hadden we daar gelukkig rekening mee gehouden, vandaar dat we het zwembad in Stein huurden voor een jaar. We planden terug te gaan vanaf januari 2017, maar ook dit moesten we bijstellen vanwege de vondst van asbest op een onverwachte plek. Daarom hebben nog 2
maanden bij gehuurd in Stein en Pergamijn. Op het moment van de jaarvergadering zijn we, als alles
goed gaat weer terug in Echt.
Er hebben er 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 5 gebruikers overleggen geweest met de projectleider, de wethouder van de Gemeente Echt-Susteren en Menswel.
Instructeurs
Max Schlangen is bezig zijn diploma zwemleider A te halen. Cindy Caelen en Bas Peeters zijn assistent
lesgevers geworden.
Ledenaantal Het aantal leden op 31 december 2016 was 248. De behoorlijke ledendaling heeft te maken met de sluiting van het zwembad in Echt. We hopen veel leden terug te zien bij de terugkeer naar
het zwembad van Echt.
Diploma’s in 2016
80 puppy diploma's
13 x diploma A
14 x diploma B
12 x diploma C
5 x Zwemvaardigheid 1
1 x Zwemvaardigheid 2
1 x Zwemvaardigheid 3
9 x Snorkelen 1
6 x Snorkelen 3
13 x Survival 1
Jubilarissen
Dit jaar feliciteren we Luc Pustjens, die al 25 jaar lid is van onze vereniging. Hij zal zijn attentie tijdens
de jaarvergadering ontvangen.
Lisette Schlangen-Peters,
Secretaris
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JAARVERSLAG JEUGDOPLEIDING SNORKELEN- SCOEBADOE- DUIKEN 2016
Het jaar 2016 was een jaar met enkele ups en downs voor de jeugdopleiding. De gedwongen verhuizing
heeft ook hier enkele leden gekost bij de jongste snorkelaars. Hier is uiteindelijk een groepje van 3
snorkelaars over gebleven. Deze komen wel bijna wekelijks en zijn ondertussen allemaal geslaagd voor
het eerste snorkelbrevet. De groep die al langer bezig was zijn nu allemaal geslaagd voor hun 3 e snorkelbrevet en druk bezig met de “Scubadoe” flessen training. Ook hier liepen we tegen problemen aan
doordat het zwembad uiteindelijk perslucht flessen weigerde op te slaan. Dit levert vrij veel gesleep op
(elke week 7 flessen in de auto en thuis opslaan) maar hopelijk is dit van korte duur en mogen we in
Echt weer de flessen in het zwembad opslaan. Het opleidingskader voor deze groep is versterkt door
Jack Corstens (vader van een jeugdlid). Hij is bij een andere vereniging een 2* instructeur. Verder zijn
hier twee jeugdleden ingestroomd als instructeur tijdens de snorkellessen. Bas en Cindý geweldig dat
jullie dit willen doen, dank jullie wel. Bij de duikopleiding zijn de eerste successen te melden: het eerste
Junior Open Water en de eerste 1* voor leden uit de jeugdopleiding zijn uitgereikt! Hier moeten nog
twee jeugdleden een aantal duiken maken en dan zijn deze ook 1ste *.Voor 2017 wil ik kijken of het mogelijk is om na de zomervakantie een nieuwe snorkelgroep op te starten. Dit is natuurlijk afhankelijk
van het aantal aanmeldingen en de beschikbare ruimte (baan indeling) in het vernieuwde zwembad in
Echt. Rest me nog alleen alle instructeurs te bedanken voor hun inzet tijdens de snorkel opleiding.
Met vriendelijke groet, Frank Peeters.
DUIKEN EN SNORKELEN 2016
Voorwoord Ondanks de grotere afstand en minder tijd om te trainen waren er iedere zaterdag toch
een mooi aantal duikers aanwezig bij de trainingen. Hulde!
Aantal leden Begin 2016 telden we 26 duikende en niet-duikende senior leden. We hebben dit jaar
(i.v.m. een vertrek naar het buitenland) 2 leden weg zien vallen maar hebben 5 junioren erbij gekregen.
1* opleiding Er heeft in 2016 1 duiker zijn 1* brevet gehaald. Daarnaast zijn er 2 junior brevetten geregistreerd.
2* opleiding Er zijn in 2016 geen 2* cursussen gegeven.
3* opleiding Er zijn in 2016 geen 3* cursussen gegeven.
Specialties Er zijn in 2016 helaas geen specialties georganiseerd.
Instructeurs De club beschikte in 2016 over 3 gecertificeerde en actieve instructeurs. Daarnaast hebben we bij Scuba Doe een externe 1* instructeur ter ondersteuning van Frank gevonden.
Duikactiviteiten Mede door een aantal zeer enthousiaste duikers zijn er weer mooie duiken in 2016
geweest. Hoogepunten waren het traditionele dagje Zeeland met Luc en diverse mooie diepe duiken in
België.
Andere activiteiten In 2016 zijn er weer meerdere activiteiten geweest waarbij gezellig uit eten vaak de
voorkeur geniet.
Doelstellingen 2017 In 2017 zal er ook weer het een en ander georganiseerd gaan worden. We gaan
verder met de ScubaDoe en 1* opleidingen en hopelijk vinden we tijd voor een specialty. Daarnaast
staan er weer een aantal duiken in België gepland en er zijn weer plannen voor een duikvakantie in het
najaar naar de grotten van Mexico.
Speciaal woord van dank Een bijzonder woord van dank aan ons uittredend bestuurslid Marc Herregodts. Dank voor alle tijd en energie die je al die jaren in onze vereniging hebt gestopt. Hopelijk zien
we je snel weer in het water!
Slotwoord De vooruitzichten zijn goed te noemen. Ons aantredend bestuurslid en het nieuwe zwembad gaan positieve energie geven en dat voelt goed. Alle instructeurs, trainers en duikers die wekelijks
een training verzorgen maar ook iedereen die helpt met het organiseren van opleidingen, etentjes,
duiken of overige activiteiten, dank aan allen!!
Namens de duikcommissie, Marcel Machiels
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VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE BOEKJAAR 2016
Op 15 februari 2010 hebben Ellen Koolhaas en Erik Tol kascontrole uitgevoerd bij de penningmeester
mevr. Marij van Pey van s.v. N.O.A.V.-zwemmen. Onder het genot van een kop thee heeft de penningmeester ons uitvoerig wegwijs gemaakt in de boekhouding en de gang van zaken. De gebruikte boekhouding is zeer transparant. Doordat het inboeken nauwkeurig gebeurt, is het onmogelijk om fouten
te maken. Toch 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. Marij van Pey voor haar samenwerking en gastvrijheid en stelt voor om de penningmeester te dechargeren voor haar vele werk.
Ellen Koolhaas

Erik Tol
CONTRIBUTIEVOORSTEL 2017

Voor 2017 zal de contributie zijn, zoals afgesproken tijdens de 2e ledenvergadering op 18 november
2016 ingaande op 1 april 2017. Hieronder de bedragen betreffende de huidige contributie:
Jeugdlid t/m 17 jaar
€ 10,00
per maand
Volwassenen 18 jaar en ouder
€ 12,50
per maand
Inschrijfgeld
€ 5,00
eenmalig
Ondersteunende leden
€ 12,50
per jaar
Diploma bijdrage
€ 5,00
per diploma
De contributie gaat van april 2017 geïnd worden via automatische incasso.
Met vriendelijke groet, Marij van Pey - Kersten
VACATURES 2017
Aftredend zijn dit jaar : Marij van Pey-Kersten en Marc Herregodts. Marc is niet herkiesbaar. Marij
treedt af als penningmeester, maar stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. Als bestuur stellen we Paul
Caelen kandidaat. Jolanda Peeters gaat het penningmeesterschap op zich nemen. 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.
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.
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Bestuur en commissies
Vanaf 31-12-2016

Marij van Pey-Kersten

Dawaa Huizinga-Molom

Lisette Schlangen-Peters

Penningmeester

Lid

Voorzitter/Secretaris

2017

2018

2019

Marc Herregodts

Silvia Kuijpers-Stams

Lid

Lid/Hoofd elementair

2017

2019
Mieke Ronckers
Lid
2019
Jolanda Peeters
2 e penningmeester
2019

Commissies
Leszwemmen /

Duiken /

Aquajoggen

Snorkelen

Toezicht

Frank Peeters

Jos Moors

Dawaa Huizinga-Molom

Silvia Kuijpers-Stams

Frank Peeters

Laura Vergoossen

Jolanda Klinkers-Jacobs

Marc Herregodts

Jolanda Peeters

John Rutten

Marcel Machiels

Lisette Schlangen-Peters

Jos Willems

Huub Vossen

Nadine Willems

Arne Oosterbaan

Website
Lisette Schlangen-Peters

Iris Storms

Dawaa Huizinga-Molom

Veiligheid

Luc Oosterbaan

Frank Peeters

Mariet Hautvast-

Silvia Kuijpers-Stams

Materiaal
Tom van Pey

Oosterbaan
Annemieke Ermans

Financiële commissie

Assistent lesgevers

Mieke Ronckers

Ellen Koolhaas 2017

Anjali Wijnhoven

Vera Ronckers

Erik Tol 2018

Bas Peeters

Juul de Bruin

Cindy Caelen
Luc Oosterbaan
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