Jaarverslag 2015

Vrijdag 15 april 2016

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 2015 en de balans per 31 december 2015 een juist beeld geven van de vermogenspositie van de vereniging. Een ondertekend exemplaar van dit verslag ligt ter vergadering ter inzage.

Susteren, 15 april 2016

Voorzitter:

Secretaris:

Silvia Kuijpers-Stams

Lisette Schlangen-Peters

Penningmeester:

Lid:

Marij van Pey-Kersten

Dawaa Huizinga-Molom

Lid:

Lid:

Marc Herregodts

Arne Oosterbaan
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.

Opening door de voorzitter

2.

Verklaring van het bestuur
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3.

Notulen ledenvergadering over 2014
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Jaarverslag secretaris over 2015
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5.

Verslag penningmeester over 2015

***
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Verslag financiële commissie 2015
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7.

Begroting voor 2016

8.

Contributie voorstel voor 2016

pg.

6

9.

Verslag snorkelen en duiken
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10.

Bezetting vacatures
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11.

Huldiging jubilarissen/aftredende bestuursleden

12.

Rondvraag en sluiting

***

***
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 graag formulieren weer inleveren.
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 april 2015
Volgens de presentielijst waren 66 leden aanwezig, waarmee de vergadering rechtsgeldig is en alle
besluiten genomen kunnen worden. Er was een afmelding.
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter heette allen van harte welkom en bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Ze
kondigde de vernieuwde opzet van de vergadering aan. Zo was er voor eerst een PowerPoint presentatie gemaakt van het jaarverslag. De leden konden het jaarverslag lezen en afdrukken via de
site. Verder meldde zij de start van de renovatie van het zwembad in augustus 2016. Via de site
zullen de leden daarvan op de hoogte worden gehouden.
2.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

Deze werden geheel goedgekeurd.
3.

JAARVERSLAG SECRETARIS 2014

De voorzitter nam het verslag via de PowerPoint presentatie door met de aanwezige leden. Het
verslag werd goedgekeurd en vastgesteld.
4.

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2014

De penningmeester had het verslag mondeling toegelicht en nodigde iedereen uit dit te komen
inzien. Het verslag bestond uit alle inkomsten in 2014, de uitgaven van 2014 en de begroting voor
2015 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 2014

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

BEGROTING VOOR 2015

De begroting werd besproken in punt 4
7.

CONTRIBUTIE VOORSTEL 2015

Ook dit jaar werd er geen contributie verhoging voorgesteld, waarmee de vergadering akkoord ging.
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: Erik Tol en Marjo Houben. Beiden hadden zich niet opnieuw herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelde Dawaa Huizinga-Molom verkiesbaar, waarmee de vergadering
luid applaudisserend akkoord ging.
10.

DE JUBILARISSEN

Frank Peeters was 40 jaar lid en kreeg een persoonlijke oorkonde van de vereniging. Truus Koolen,
Iris Storms en Dick van Delsen waren 25 jaar lid. Truus, Iris en Dick kregen de attentie die hoort bij
het 25 jarig lidmaatschap tijdens de vergadering.
11.

HET BEDANKEN AFSCHEID NEMENDE MEDEWERKERS

Er werd afscheid genomen van Erik Tol, Marjo Houben en Hub Hover. Allen kregen een bijzondere
attentie. Verder werden Erik en Marjo ereleden van onze vereniging. Tijdens de vergadering werd
ook Hub tot erelid benoemd, dit bleek achteraf niet te kunnen omdat hij al erevoorzitter was. Op de
site is dit gerectificeerd.
12.

RONDVRAAG EN SLUITING.

Hub Hover vroeg hoe het zat met de renovatie van het zwembad en of er al bekend was wat er ging
gebeuren. De voorzitter deed verslag over het overleg tussen alle betrokken partijen, de projectleider en de wethouder. De verenigingen kregen inspraak en er gaan zoveel mogelijk werkzaamheden
gebeuren in stille perioden, zoals vakanties, en altijd in overleg met de betrokken partijen. De werkzaamheden starten in augustus 2016 en zullen augustus 2017 klaar zijn. Op de site gaan we alle
nieuwtjes over de voortgang publiceren. De voorzitter sloot de vergadering en wenste iedereen een
gezellige feestavond toe.
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2015
Algemeen
Als vereniging hebben we een hectisch jaar achter de rug. Allereerst kregen we in het begin van 2015
het bericht dat een van de bestuursleden, Marlies Spronk, ongeneeslijk ziek was. Bewonderingswaardig
ging zij om met haar ziekte en maakte ons daar allen deelgenoot van. Op 4 juli 2015 heeft ze het diplomazwemmen nog meegemaakt en op 11 juli overleed zij. In Marlies verloren wij iemand die zich met
hart en ziel inzette voor de vereniging. Marlies bedankt voor alles! Verder overleden 2 leden, nl. Mia
Lumens en Thom Wagenveld. Veel sterkte voor hun kinderen en kleinkinderen.
Marjo Houben-Heijnens besloot, na bijna 50 jaar, te stoppen als bestuurslid en als instructeur. Het
bestuur heeft geprobeerd haar over te halen te blijven, maar respecteerde uiteindelijk haar besluit.
Tijdens de jaarvergadering kreeg zij een reischeque aangeboden om samen met Math te genieten van
de vrije tijd en tevens werd haar het erelidmaatschap aangeboden. Marjo bedankt voor je inzet!
Op 25 november kregen we het bericht dat het zwembad in het Echt met onmiddellijke ingang gesloten
werd vanwege de onveilige dakconstructie. Dit zorgde ervoor dat de reeds geplande renovatie naar
voren werd gehaald en tijdens de jaarvergadering hopen we de plannen te kunnen presenteren hoe
het vernieuwde bad eruit gaat zien. Inmiddels zijn de lessen hervat in het zwembad te Stein en het
zwembad van Pergamijn in Echt.
Er hebben 7 bestuursvergaderingen plaatsgevonden en 5 extra vergaderingen in verband met de plotselinge sluiting van het zwembad te Echt. Daarnaast zijn 5 overleggen geweest met de projectleider en
de wethouder van de Gemeente Echt-Susteren. Als hurende vereniging hebben we onze wensen wat
betreft de renovatie kenbaar kunnen maken, samen met de Reddingsbrigade, de wedstrijdploeg en
Zwemvereniging Patrick. De saamhorigheid van onze vereniging met de andere verenigingen heeft ertoe geleid dat er leden van zwemvereniging Patrick bij ons zwemmen.
Instructeurs Mieke en Vera Ronckers zijn gediplomeerde zwemleiders geworden. Als nieuwe zwemleider konden we Juul de Bruin verwelkomen. Max Schlangen en Angeli Wijnhoven hebben zich gemeld
en assisteren bij de zwemlessen.
Ledenaantal Het aantal leden op 31 december was 262. De behoorlijke ledendaling heeft te maken
met de sluiting van het zwembad in Echt. Een groot aantal leden zijn lid gebleven, zonder contributie te
betalen, en gaan terugkeren zodra we weer van het zwembad in Echt gebruik gaan maken.
Diploma’s in 2015
61 puppy diploma’s
14 x diploma A
1x diploma ‘op weg naar A’
16 x diploma B
7 x diploma C
3 x Zwemvaardigheid 2
7 x Zwemvaardigheid 3
Aangezien we door de sluiting van het bad in Echt maar 1 keer diplomazwemmen hebben kunnen organiseren, hebben we minder diploma’s kunnen uitschrijven.
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Jubilarissen
50 jaar lid: Frans Ramachers en Marjo Houben
40 jaar lid: Paul Bovend’Eerdt
25 jaar lid: Theo Kuijpers, Nicole van Kempen, Tom van Kempen en Marc de Koning
Ze krijgen tijdens de jaarvergadering een attentie aangeboden.
Laten we de toekomst positief tegemoet zien, zeker gezien de fantastische samenwerking met de
andere verenigingen binnen de gemeente Echt-Susteren.
Lisette Schlangen-Peters,
Secretaris
VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE BOEKJAAR 2015.
Op 25 februari jl. hebben Wendy Oosterbaan-Craenen en Ellen Koolhaas namens de leden, de boeken van s.v. N.O.A.V.–zwemmen gecontroleerd bij penningmeester Marij van Pey–Kersten.De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van onze vereniging. Alle relevante stukken waren ter inzage aanwezig en zijn geraadpleegd. Een en ander is naar
tevredenheid toegelicht. Er is een gedegen en correcte financiële administratie gevoerd.
Bij deze een compliment aan de penningmeester! Wij zien dat het bijhouden haar heel veel tijd
kost. Wij stellen voor om decharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie over 2015.
Wendy Oosterbaan-Craenen

Ellen Koolhaas
CONTRIBUTIEVOORSTEL 2016

Voor 2016 willen wij de huidige contributie handhaven. In 2017 zien wij ons genoodzaakt de contributie aan te passen naar twee tarieven. Een tarief voor jeugdleden (t/m 17 jaar) en een tarief voor
volwassenen 18 en jaar en ouder. Ook gaan wij over naar automatische incasso. Over de hoogte van
de contributie wordt u tijdig geïnformeerd.
Hieronder nogmaals de bedragen betreffende de huidige contributie:
Peuter /ouder zwemmen
€ 7,00
per maand
Jeugdlid t/m 17 jaar
€ 8,50
per maand
Volwassenen 18 jaar en ouder
€ 10,00
per maand
Inschrijfgeld
€ 5,00
eenmalig
Ondersteunende leden
€ 10,00
per jaar
Diploma bijdrage
€ 5,00
per diploma
Gezinskorting:
Bij meer dan 2 kinderen betaalt elk volgend kind de helft van de contributie.
Wij verzoeken U om zorg te dragen voor correcte betaling van de contributie. En zoveel mogelijk te
kiezen voor een automatische betaling aan:
Rabobank

NL88RABO0150299001

t.n.v. sv N.O.A.V.-zwemmen

Met vriendelijke groet,
Marij van Pey - Kersten
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JAARVERSLAG SNORKELEN/SCUBA-DOE 2015
Het was een rustig jaar. De beslissing om in 2015 geen nieuwe groep op te starten werkte hierin zeer
zeker mee. We hadden nu de tijd en de mogelijkheid om de huidige groepen rustiger op te leiden, met
meer aandacht voor de technische details. In 2016 gestart met een nieuwe groep. Het afgelopen jaar
hebben de eerste 5 leden hun scuba-doe opleiding afgerond en zijn doorgestroomd naar de volwassenen. Hier zijn drie leden begonnen met de opleiding voor de 1*, de andere twee met jeugd 1*. Dit laatste heeft te maken met de leeftijd, waardoor deze leden nog even een diepte en temperatuur beperking kennen. Verder hebben de andere groepen goed geoefend voor hun 2 e en 3e snorkel brevet en zijn
hier allemaal voor geslaagd. In het najaar van 2015 zijn we begonnen met een nieuwe groep snorkelaars. Helaas zijn hier een aantal al van gestopt door de noodgedwongen verhuizing naar het zwembad van Stein. Voor 2016 is het doel om alle snorkelaars (en jeugdige duikers) op te leiden voor hun
volgende brevet.
Met vriendelijke groet, Frank Peeters.
JAARVERSLAG DUIKEN 2015
Het afgelopen jaar hebben vooral in het teken gestaan van opleidingen, buitenduiken en Zeeland. Daarnaast is er sprake van een zeer trouwe groep welke iedere zaterdag op de (vaak zeer leuke) trainingen
aanwezig is.
Begin 2015 telden we 26 duikende en niet-duikende leden. We hebben gelukkig dit jaar wel leden weg
zien vallen maar ook erbij komen en we eindigen het jaar 2015 dan ook met wederom 26 duikers.
1* opleiding Er hebben in 2015 helaas geen duikers hun 1* brevet gehaald. Wel zijn een aantal hard op
weg om dit in 2016 te gaan realiseren.
2* opleiding 1 cursist heeft in 2015 zijn 2* opleiding afgerond.
3* opleiding Vorig jaar heeft 1 cursist deelgenomen aan de 3-sters opleiding. Deze zal begin 2016 succesvol worden afgerond.
Er zijn in 2015 helaas geen specialties georganiseerd.
De club beschikte in 2015 over 3 gecertificeerde en actieve instructeurs. Daarnaast hebben we instructeur Jim Franssen bereid gevonden de theorie voor de 3* opleiding te verzorgen, dank!
Mede door een aantal zeer enthousiaste duikers zijn er weer mooie duiken in 2015 geweest. Hoogtepunt was het inmiddels traditionele dagje Zeeland met Luc en het Zeeland duikweekend.
In 2015 zijn er weer meerdere activiteiten geweest waarbij gezellig uit eten vaak de voorkeur geniet.
Doelstellingen 2016 In 2016 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 een aantal duiken in België gepland en er zijn zelfs plannen voor een duikvakantie in het najaar
naar een warm, tropisch oord!
Slotwoord De vooruitzichten zijn prima en dat is een goed teken. De club leeft vooral omdat we alles
samendoen. 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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VACATURES 2016

Aftredend zijn dit jaar : Silvia Kuijpers-Stams, Lisette Schlangen-Peters en Arne Oosterbaan.
Arne Oosterbaan is niet herkiesbaar. Silvia Kuijpers treedt af als voorzitter, maar blijft wel beschikbaar als bestuurslid. Lisette Schlangen-Peters heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter.
Als nieuwe bestuursleden hebben zich Mieke Ronckers en Jolanda Peeters gemeld. Zij worden
voorgedragen door het bestuur.
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 31-12-2015
Silvia Kuijpers-Stams

Marij van Pey-Kersten

Dawaa Huizinga-Molom

Voorzitter

Penningmeester

Lid

2016

2017

2018

Lisette Schlangen-Peters

Marc Herregodts

Secretaris

Lid

2016

2017

Arne Oosterbaan
Lid

Commissies
Leszwemmen /

Duiken /

Aquajoggen

Snorkelen

Toezicht

Frank Peters

Jos Moors

Diana Kuijpers-Wagenveld

Silvia Kuijpers-Stams

Frank Peeters

Wendy Oosterbaan-Craenen

Carina Laugs
Jolanda Klinkers-Jacobs

Marc Herregodts

Jolanda Peeters

John Rutten

Marcel Machiels

Lisette Schlangen-Peters

Jos Willems
Nadine Willems

Huub Vossen

Website
Lisette Schlangen-Peters
Dawaa Huizinga-Molom

Arne Oosterbaan
Luc Oosterbaan
Mariet HautvastOosterbaan

Veiligheid
Frank Peeters
Silvia Kuijpers-Stams

Ontspanning
Diana KuijpersWagenveld

Annemieke Ermans
Mieke Ronckers
Vera Ronckers
Juul de Bruin
Max Schlangen

Financiële commissie
Wendy OosterbaanCraenen
2016
Ellen Kookhaas 2017

Angeli Wijnhoven

Materiaal
Tom van Pey
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