Notulen Algemene ledenvergadering 2018 AEGIR
Aanwezig:
Jan-Dirk van der Laar, Ivo Smulders, Jordi van Hout, Theo Cats, Arjen de Kok, Hans
Vera, René Esvelt, Theo Tonnaer, François Meeusen, Sjan van den Born, Shari
Neervoort, Wendy van Nistelrode, Rob van den Born, Truus Valentijn, Miranda
Tonnaer, Koen van der Laar, Inge Favier, Afzel Sahebali, Han van der Tuin, Cosette
van der Vlies, Marijn Müller, Jolijn Müller, Richard Boeken Kruger, Jeroen van der
Tuin, Ria van Hout, Marjan van Oerle, André Richardson
Afwezig m.k.: Toine Valentijn
Plaats: Vergaderzaal I.R. Ottenbad
Agenda:
1. Opening en jubilarissen
2. Notulen ALV 5 april 2017
3. Jaarverslag bestuur 2017
4. Jaarverslagen van de commissies 2017
5. Jaarverslag penningmeester 2017
- Toelichting begroting 2017
- Financieel overzicht 2017
- Begroting 2018
6. Benoeming kascommissie 2018
Pauze
7. Bestuursverkiezingen en benoemingen
8. Verhoging kosten zwembad
9. Automatisering
10. Rondvraag
11. Sluiting
1. Opening:
Voor de vergadering start is wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven
aanwezig om René Esvelt te huldigen voor zijn 12,5 jaar vrijwilliger schap. Ze noemt
een aantal dingen op waar René zich voor heeft ingezet deze periode. Dit is onder
andere: scheidsrechter waterpolo, voorzitter van de vereniging en beheer van de
AEGIR website. De wethouder prijst hem voor zijn inzet en rijkt een penning uit aan
René en namens de vereniging ontvangt René een bos bloemen en een certificaat.
De voorzitter huldigt vervolgens de overige jubilarissen. Inge Favier (12,5 jaar lid), Rob
van den Born(40 jaar lid) en Marijn Müller(12,5 jaar lid) worden naar voren geroepen
en krijgen een certificaat uitgereikt en een bos bloemen. René Esvelt krijgt eveneens
een certificaat en een bos bloemen voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Theo van der
Klooster(25 jaar lid) is niet aanwezig op de vergadering. De voorzitter zal hem
persoonlijk het certificaat en de bloemen uitreiken op een ander moment.

De voorzitter opent de vergadering om 20:30uur. Deze is wat later gestart vanwege de
huldiging van de jubilarissen en René.
2. Notulen ALV 5 april 2017:
De notulen van de vorige keer wordt door de voorzitter besproken onder toeziend oog
van de vergadering. Er wordt door de vergadering opgemerkt dat punt 5, punt 4 hoort
te zijn in de vorige notulen. Ivo zal dit aanpassen. Verder wordt aangegeven dat ook
de notulen van deze ledenvergadering op de website zal worden gepubliceerd.
Er wordt door de vergadering opgemerkt dat het vrijwilligerscontract niet is toegestuurd
aan bestaande vrijwilligers. Het bestuur zal in samenwerking met octopus dit
aankomend jaar alsnog realiseren. Dit wordt een actiepunt voor de volgende
octopusvergadering.
Truus vraagt vervolgens naar de status van het klachtenreglement wat vorige
vergadering is gepresenteerd door het bestuur. Ivo geeft aan dat er contact is
opgenomen andere verenigingen om samen een klachtencommissie te vormen. De
verenigingen waar contact mee is opgenomen waren nog niet in dit stadium of waren
niet geïnteresseerd om hieraan deel te nemen. Belangrijkste punt voor het bestuur was
dat de licentie voor het zwem-ABC konden worden gewaarborgd. Het oprichten van
een klachtencommissie was daarvoor geen vereiste dus heeft voor het bestuur dan
ook geen prioriteit. Wel neemt het bestuur dit mee in haar overwegingen hoe klachten
in de toekomst zullen worden beslecht. Zij zal hier de vereniging later over informeren.
3. Jaarverslag bestuur 2017
Jan- Dirk ligt het jaarverslag van het bestuur toe. Hij stipt aan dat we als bestuur vooral
bezig zijn geweest met veiligheid en gezelligheid. Toezicht op de accommodatie is dan
ook in 2018 verbetert. Dit heeft echter wel financiële gevolgen die worden later in de
vergadering besproken. Verder was digitalisatie een speerpunt van het bestuur en die
lijn trekt zij verder door. De website kent een webshop waar Aegir materialen kunnen
worden aangeschaft. In de nabije toekomst zal automatische incasso worden uitgerold
voor wedstrijdzwemmen en waterpolo.
4. Jaarverslagen van de commissies 2017
De voorzitter vraagt of de commissies zelf e.e.a. kunnen toelichten t.a.v. hun
jaarverslagen. Op voorhand maakt de activiteitencommissie kenbaar dat hun verslag
niet in het boekje is verwerkt. Ivo zal hier alsnog zorg voor dragen en de nieuwe versie
komt op de website te staan.
Ledenontwikkeling
Vervolgens ligt de voorzitter de ledenontwikkeling van de vereniging toe. Wendy maakt
hierbij de opmerking dat er bij de volwassenen wel een deel van de doorgeschoven
jeugd zit.
Verder geeft Wendy aan dat elementair de wens heeft voor meer vrijwilligers, zodat de
wachtlijst kan worden ingekort.

Han merkt op dat de doorstroming van elementair naar polo en de wedstrijdploeg
slechts twee leden bedraagt. Theo Tonnaer haakt hierop in door aan te geven dat er
bij de wedstrijdploeg weinig animo is om zich naar buiten toe te promoten. Hij roept
hen op hier iets mee te doen en is altijd bereid te helpen waar nodig.
Wendy merkt vervolgens op dat er geen promotie meer plaatsvindt op de diplomauitreikingen van de verenigingen. Theo beaamt dat hij dit intern niet heeft gedaan maar
vooral extern.
Tot slot benoemt Jan-Dirk de overleden vrijwilligers van afgelopen jaar.
5. Jaarverslag penningmeester
Jordi ligt de balans van de vereniging toe. Hij merkt hierop op dat er allerlei acties
hebben plaatsgevonden met succes om de contributieachterstand terug te dringen. Hij
beaamt wel dat er in mindere mate contact is geweest met de commissies t.a.v. de
achterstanden. Jordi geeft aan dat hij binnenkort met de commissies om tafel zal gaan
om de achterstanden verder te bespreken.
Han merkt op dat er in het verleden regelmatig aanmaningen werden verstuurt aan
leden die achter liepen. Jordi geeft aan dat dit erbij in is geschoten en dat dit ook één
van de redenen is waarom hij zich genoodzaakt ziet om te stoppen. Jordi heeft de
begroting verder toegelicht, inhoudelijk zijn er tijdens de vergadering geen verdere
vragen over gesteld. In een persoonlijk gesprek zal de nieuwe penningmeester met de
individuele commissies de begrotingen inhoudelijk verder behandelen.
Jordi geeft aan dat we eind april starten met automatische incasso en hopen zo de
achterstanden bij wedstrijdzwemmen en waterpolo beter kunnen beheersen.
Er wordt n.a.v. een persoonlijk voorbeeld door Theo Tonnaer benoemt dat de
contributie tijdig bekent dient te zijn. Dit was dit jaar het geval maar vorig jaar niet. Dit
heeft geresulteerd in onduidelijkheid bij Theo en is nooit opgelost door de
penningmeester. Deze zegt toe dit te verhelderen met Theo.
Rob vraagt de penningmeester of de vrijwilligersdag begroot is. Jordi verduidelijkt de
begroting op dit punt waardoor het helder is voor de vergadering.
Han merkt op dat er geen toelichting op de begroting is toegevoegd aan het boekje.
Jordi zegt toe dat deze alsnog zal worden geschreven.
Han merkt op dat er dit jaar geen schoeiselvergoeding is uitgekeerd. Het bestuur zal
hier alsnog op toezien dat dit gebeurd.
Han merkt op dat de KNZB basiscontributie allemaal in de uitgaven dit verwerkt en dit
is niet juist volgens Han. Jan- Dirk geeft aan dat we volgend jaar naar een
transparantere manier van de begroten willen, zodat het per tak meer inzichtelijk wordt.
Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en is geen onregelmatigheden tegen
gekomen. Er was even onduidelijkheid over een ontbrekend pinbonnetje maar dit is
uiteindelijk goed opgelost. Alles was netjes geregistreerd en goed bevonden. De
vergadering dechargeert het bestuur voor afgelopen boekjaar.

6. Benoeming kascommissie 2018
Toine Valentijn heeft zich gemeld via e-mail voorafgaand aan de vergadering.
Daarnaast stelt Rob van den Born zich verkiesbaar. Beide heren worden benoemd
door de vergadering. Er wordt geen reserve lid aangesteld.
7. Bestuursverkiezingen en benoemingen
Jordi wordt bedankt door de vergadering en het bestuur voor zijn inzet van de
afgelopen jaren. Theo Cats wordt onder applaus van de vergadering benoemt tot
nieuwe penningmeester. Vervolgens neemt Ivo het woord om twee leden van
verdienste te benoemen. Theo Tonnaer en François Meeusen worden door hem
benoemt na een speech over hun inzet van de afgelopen jaren. Zij krijgen beide een
bos bloemen en een certificaat van het bestuur.
Jan-Dirk bespreekt vervolgens de samenstelling van bestuur en doet een oproep aan
de vergadering voor extra bestuursleden.
8. Verhoging kosten zwembad
Zoals eerder genoemd is er verbetert toezicht gekomen op het zwembad afgelopen
jaar. Dit heeft echter wel geresulteerd in extra kosten voor de vereniging. De korting
die we als vereniging kregen op de badhuur wordt namelijk stapsgewijs afgebouwd.
Onder begeleiding van een powerpointsheet maakt Jan-Dirk de kosten inzichtelijk aan
de vergadering.
Selwyn stelt voor om met de gemeente in gesprek te gaan over de verhoogde kosten
voor de badhuur. De voorzitter geeft aan dat hij samen met de watervrienden zeker in
gesprek zal gaan met de gemeente.
9. Automatisering
Jan-Dirk vertelt dat de vereniging als speerpunt verdere digitalisatie heeft, zodat
vrijwilligers zich volledig kunnen richten op het geven van zwemonderwijs en zich niet
hoeven te richten op randzaken. Hij vraagt hiervoor de vergadering om hulp aangezien
het bestuur momenteel slechts uit drie man bestaat. Daarnaast vraagt hij de
vergadering om toestemming om een bedrag te reserveren voor deze investering.
Jordi stelt zich vervolgens beschikbaar om hier mee naar te kijken. Hij had namens het
bestuur al wat onderzoek gedaan naar enkele mogelijkheden en wil hier graag in
meedenken. René geeft aan dat er moet worden gekeken naar welke middelen elke
tak precies nodig heeft. Rob voegt toe dat updates van dergelijke systemen mogelijk
kostbaar zijn.
Wendy noemt het bedrag wat het bestuur hiervoor heeft uitgetrokken aan de lage kant
en wil graag een ander maximum vaststellen. Er wordt niet direct een nieuw maximum
vastgesteld maar de vergadering geeft octopus toestemming hier verder een
beslissing in te nemen.
Han geeft aan dat hij ook graag wil meedenken t.a.v. de ledenadministratie. Tevens
stellen Koen en Michiel zich beschikbaar.

10. Rondvraag
Han vraagt het bestuur of er nog wordt gekeken naar een splitsing van de
penningmeesterfunctie. Hierbij kan je denken aan een penningmeester en iemand die
de contributieadministratie doet. Het bestuur antwoord dat dit zeker een wenselijke
situatie is maar dat er nog altijd moet worden gekeken naar wie hier mede invulling
aan kan geven.
Wendy merkt op dat het aantal mensen van waterpolo en wedstrijdzwemmen steeds
meer bij elementair meedoen. Ze stelt voor dat het bestuur kijkt naar de contributie van
deze situatie. Het bestuur zal dit meenemen naar een bestuursvergadering.
11. Sluiting
Jan-Dirk sluit de vergadering om 22:20

