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Notulen Algemene Leden Vergadering 
Datum: 25 juni 2021 
Aanvang: 19.15 uur 
 
 
 
1. Goedkeuring van de agenda 
    De onderstaande agenda wordt unaniem goedgekeurd. 

1. Opening  

2. Goedkeuring van de notulen ALV 2020 

3. Jaarverslag bestuur 

4. Verantwoording 2020 
5. Het jaar 2021 

1. Voorstel wijziging contributie wedstrijdgroep 
2. Missie & Visie n.a.v. de vragenlijst 
3. Uitgestelde activiteiten 70 jarig jubileum 

6. Verkiezing bestuur 

7. Rondvraag 

 
 
2. Goedkeuring van de notulen 
     De voorliggende notulen van de Algemene Leden Vergadering van 9 oktober 2020 is 
     unaniem goedgekeurd. 

 
3. Het jaarverslag van 2020:  
Het bestuur kijkt gemengd terug op 2020. We hebben gezwommen op de momenten waarop het 
kon en daar is gelukkig gebruik van gemaakt.  
 
De samenstelling binnen het bestuur is in oktober 2020 gewijzigd. We hebben vertrouwen in 
elkaar hopen op een goed en sportieve toekomst. De verdeling binnen het bestuur is momenteel 
als volgt: 

Voorzitter Martin 

Secretaris  Wendy 

Penningmeester Astrid 

Lid bestuur Zwem-ABC* Vacant 

Lid bestuur Wedstrijdzwemmen * Bart 

Lid bestuur Recreatiefzwemmen?*  

*Vice-voorzitter nog te besluiten in komende bestuursvergadering 
 
Het bestuur wordt administratief ondersteunt door Hennie. 
Daarnaast bezet Marcel vanaf januari de ledenadministratie. Hij blijft op verzoek van Astrid 
meekijken indien nodig.  
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Elk lid van het bestuur is verantwoordelijk voor een afdeling of taak binnen de vereniging. Echter 
blijft iedereen elkaar helpen om zo te weten wat er binnen de vereniging speelt en we op een 
centrale wijze blijven werken.  
 
Door de diverse maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben we getracht het 
zwemmen door te laten gaan op de gebruikelijke momenten. We hebben hier en daar 
aanpassingen moeten doen, regels verscherpt en afstemming met de overige gebruikers van het 
sportcomplex gezocht. We kijken terug op een complex jaar waar we steeds moesten anticiperen 
op de afgekondigde maatregelen. Dit heeft ons veel extra werk opgeleverd. Met name voor 
Marcel en Martin. Zij zijn continu in de weer geweest om de regels te interpreteren en dit te 
vertalen naar hoe het mogelijk was om te blijven zwemmen. Omdat we het zwembad 5 van de 7 
dagen huren moet dit snel gebeuren. Ten opzichte van andere verenigingen hebben wij kort te tijd 
gehad om zaken te regelen en te communiceren. Het bestuur is erg trots op inzet van Marcel en 
Martin, maar zeker ook op onze vrijwilligers die de regels in de uitvoer moesten toepassen. We 
zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd even makkelijk was en we regelmatig zaken hebben 
bijgesteld op het moment zelf. Zodat alles zo goed mogelijk verloopt, en we konden blijven 
zwemmen. 
 
Ondanks 2 Lock-downs en de reguliere zomerstop hebben we een goed zwemjaar achter de rug. 
Als we BZV breed kijken zijn we licht gedaald in ledenaantal, met name bij de wedstrijdgroep. Bij 
de afdeling recreatief  heeft een enkele groep een ledenstop. We hopen komend jaar dit te 
kunnen opheffen en meer zwemmomenten aan te kunnen bieden.  
  
 
Binnen afdeling Zwem-ABC is Wendy als contactpersoon, ondersteund door Marcel en Martin. 
De afdeling heeft de opdracht om de kwaliteit van het zwemmen te verhogen zodat er een betere 
doorstroom mogelijk wordt naar het wedstrijdzwemmen. Tussen de verschillende maatregelen 
door hebben we op twee momenten een aangepast diplomazwemmen gehouden. Waarbij de 1ste 
keer de uitreiking buiten is gebeurd en de 2de keer één ouder mee hebben laten zwemmen met de 
kandidaat. Om zo toch mogelijk te maken dat er een ouder bij kon zijn. Dit beviel goed, mogelijk 
krijgt dit een gevolg de komende keren.  
Komend seizoen wordt een uitdaging met het invullen van de lesgevers. We gaan bekijken hoe 
we voldoende lesgevers kunnen werven en behouden. Als iemand ideeën heeft is deze altijd 
welkom dit te bespreken met Wendy.  
 
Bij het wedstrijdzwemmen  is de grootste klap gevallen afgelopen jaar. Ruim 15 leden zijn 
gestopt. Van de ruim 60 leden hebben we er nog maar 45 over. Ondanks dit hebben de trainers 
er zin. Met de aanvulling van Bart in het bestuur en TC voorzitter zijn we aan de slag gegaan met 
het herstructureren van de afdeling. De trainers worden hierin goed betrokken. Binnen de Tc zijn 
alle partijen vertegenwoordigd en wordt gezamenlijk een plan gemaakt voor de toekomst. 
 
De doelstellingen voor de lange termijn was is om hoog in de C competitie te eindigen en we 
bekijken de mogelijkheden en wensen om naar de B competitie te promoveren.  
 
Samen met onze collega vereniging SVG, Sport Voor Gehandicapten ’s-Hertogenbosch, hebben 
we G-zwemmen binnen het wedstrijdzwemmen op maandag. Tijdens de corona is de opkomst 
dramatisch geweest. Hierover is veel contact tussen beide besturen geweest en ook komende tijd 
zullen regelmatig om tafel te zitten om gezamenlijk te kijken naar de continuering.  
 
Naast deze samenwerking zijn we ook gestart met een samenwerking met de Paralympisch 
zwemploeg. We streven namelijk samen naar een gezamenlijk doel. Meer mensen laten sporten, 
voor ons dan, te laten zwemmen. We bekijken gezamenlijk hoe we deze personen een plek in 
ons huidige aanbod kunnen geven. Door corona is dit tijdelijk op een laag pitje gezet maar pakken 
we komende seizoen graag weer op.  
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Bij het Recreatief zwemmen gaat het goed met de ledenaantallen.  
De ZUF blijft een prettige en stabiele factor. Leden blijven plezier vinden in deze groep. We 
merken wel een sterke groei van leden in de snellere banen. Dit heeft tot gevolg dat we komende 
tijd zullen gaan schuiven met de banen en de zwemmers om iedereen toch een plekje te bieden 
in het water.  
 
Het trimzwemmen heeft een mooie start gekend en ondanks de corona is er voldoende vraag 
naar. Echter kennen we hier een ledenstop. Komend seizoen gaan we kijken op welke manier we 
deze groep kunnen laten groeien. Waardoor de ledenstop opgeheven kan gaan worden. 
 
Aqua Vitaal getraind en begeleid door Wendy beweegt goed door in het water. De deelnemers 
hebben er plezier in. De groepsgrootte blijft redelijk stabiel. We kijken naar de mogelijkheden om 
hier het aantal komend seizoen te laten groeien. 
 
Naast onze eigen groepen en afdelingen hebben we ook tijdens de coronatijd nauw contact met 
de overige gebruikers van het zwembad gehouden om maatregelen met elkaar te bespreken of 
de actuele stand van zaken binnen de vereniging te bespreken.  
 
Al met al kijken we terug op een bewogen jaar. De maatregelen m.b.t. het coronavirus heeft van 
ons gevraagd adequaat te reageren en snel maar correct te handelen. Het bestuur kijkt ondanks 
alles terug op een mooi jaar. 
 
 
Namens het bestuur wil ik jullie danken voor het vertrouwen dat we hebben gekregen en de 
complimenten van onze aanpak.  
 
Martin Martens 
Voorzitter 

 
 
 

4. Verantwoording 2020 
 
Jaarafrekening 2020 
De jaarrekening is door de penningmeester Marcel van Houtum, toegelicht en besproken met de 
aanwezige leden. 

 
Kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd door Carin Sweebroek en Kayleigh van Breugel.  
Zij hebben hun bevindingen gedeeld met de aanwezige leden. Zij hebben geconstateerd dat de 
penningmeester  juist heeft geadministreerd en gearchiveerd. 

 
Decharge bestuur 
De ALV heeft op 25 juni 2021 het bestuur decharge verleend van het gevoerde (financiële) 
beleid over 2020 
 
Verkiezing kascontrole commissie 2021 
De kascontrole commissie is gekozen door de ALV.  
Kayleigh van Breugel, Carin Sweebroek treden toe tot de kascontrole commissie. 
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5. Situatie 2021 
Door de pandemie hebben we geen goed vooruitzicht wat er komend jaar kan. We streven 
daardoor te zwemmen op de momenten waarop het kan. Aanvullende activiteiten houden we 
binnen de gestelde maatregelen.  
De begroting is toegelicht door de penningmeester.  

 
6. Verkiezing bestuursleden 
Dit jaar hebben we volgens het roulatieschema twee verkiezingen te houden, de functie van 
penningmeester en bestuurslid Zwem-ABC. 
 
Omdat Astrid Komen per januari 2020 is gestart als penningmeester is deze niet vacant gesteld. 
Zij zal mee gaan in het reguliere roulatieschema.   
 
Voor de functie bestuurslid met aandachtsgebied Zwem-ABC heeft Wendy van der Steen 
aangegeven deze functie op te willen nemen. Haar huidige functie als secretaris past niet bij haar.  
Hiermee is de functie van secretaris vrij gekomen. Tussen de aanwezigen waren geen 
geïnteresseerde om direct de functie op te nemen. `Deze blijft vacant staan, in tussen tijd vangt 
het huidige bestuur samen met ondersteunende leden deze functie op 
 

 
8. Rondvraag:  
Tijdens de rondvraag zijn er geen vragen gesteld door de aanwezigen. 

 
De vergadering is gesloten om 20.15 uur door de voorzitter Martin Martens. 
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