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UITNODIGING 

 

 

 

Beste leden van ZZ & PC de Devel,  

 

Op 23 november aanstaande om 20:00 wordt de half-jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van ZZ & PC de Devel weer gehouden in het cubhuis, waarvoor wij u van harte willen 

uitnodigen. Onderstaand treft u de agenda aan met op pagina 2 een nadere toelichting.  

 

 

 

 

1. Opening 

 

2. Notulen ALV 08 juni 2017 

 

3. Bestuursverslag 2016/2017 

 

4. Financiën:  a.  Rapportage t/m oktober 2017 

b.  Begroting 2018       

c.   Vaststelling contributie 2018 

5. Overzicht activiteiten seizoen 2016/2017 

 

6. Korte pauze 

 

7. Bestuurssamenstelling: 

Vacature Sectretaris 

 

8. Presentatie beleidsplan 2018-2021 

 

9. Vacatures in de vereniging 

 

10. Wat verder ter tafel komt 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 
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Toelichting op agenda ALV 23 november 2017: 

Zoals u allemaal in de laatste notulen kunt zien stond deze vergadering eigenlijk geplanned 

voor donderdag 16 november, echter doordat het clubhuis dan verhuurd is aan KNZB regio 

west voor het geven van een starterscursus, hebben wij moeten besluiten de ALV een week 

door te schuiven naar 23 november 2017. 

Onder agendapunt 7 staat de bestuurssamenstelling. Zoals al eerder gemeld is Jan van Geloof 

dit jaar aftredend als secretaris van de vereniging. Tot op heden hebben wij nog geen 

definitieve kandidaat voor deze functie gevonden, wel zijn er een aantal gesprekken gaande. 

Volgend jaar legt Martin Dorsman na acht jaar zijn functie als voorzitter neer. Belangstellenden 

voor beide functies kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Agendapunt 8 is het nieuwe beleidsplan, war al heel lang over gesproken is. Dit plan is reeds 

geaccordeerd door de Zwemcommissie en de Polocommissie en zal vanavond aan de leden 

gepresenteerd worden. 

Nieuw op de agenda is punt 9: Vacatures binnen de vereniging. Wij willen op deze manier een 

aantal vacatures onder de aandacht brengen waarvan wij vinden dat deze eigenlijk op heel 

korte termijn ingevuld moeten worden. Op deze ALV zijn dit: 

- Coordinator werving nieuwe leden 

- Coordinator PPR activiteiten van  onze vereniging. 

 

Wij merken al enige tijd dat de aanwas van nieuwe leden, met name kinderen, achteruit loopt. 

Dit is een landelijke trend waar heel veel sportverenigingen mee worstelen, maar toch willen 

wij graag proberen door het aanstellen van een coordinator hiervoor binnen onze vereniging 

dit tij te keren. Deze functie bestaat uit het ontwikkelen van ledenwerf acties/ideeen, het 

coordineren van de uitvoer hiervan en het rapporteren hierover aan bestuur en ZC/PC 

De tweede vacature welke wij deze ALV onder jullie aandacht willen brengen is die van 

Coordinator PR activiteiten. Er wordt nu nog te weinig aandacht aan gegeven en het is de 

bedoeling van het bestuur hiervoor een gestructureerde aanpak in het leven te roepen. Hierbij 

moet gedacht worden aan meldingen op social media, maar ook in de lokale pers. Hier is voor 

onze vereniging nog heel veel te halen. 


