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Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel
Gehouden op 26 April 2018 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht,
Aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Bestuur:Martin Dorsman, Timo Maes, Pieter-Jan Droogendijk, Cor Jongeleen en Jan van
Geloof Erik van der Pauw. Nog 16 Aanwezigen en er waren 45 afmeldingen ontvangen.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, Ere Leden en Leden van Verdienste
van harte welkom.
Toont de agenda voor deze avond.
Vraag van Kelly van der Meer, waarom er voor deze dag is gekozen, is de dag voor Koningsdag.
Martin, deze dag was vorig jaar november afgesproken.

Notulen ALV 2017
Voorzitter leest de Notulen voor van de laatste algemene ledenvergadering gehouden, deze
worden goedgekeurd.
Komen nog een aantal andere zaken ter tafel:
Waarom duurt het zo lang voordat de nieuwe statuten gedeponeerd zijn. Het antwoord hierop:
zijn druk op zoek naar een betaalbare notaris, zijn nu terecht gekomen bij de EkoNotaris in
Zwijndrecht.
Mevr Nispeling vraagt komen de bekers nog terug?
Antwoord: Er komen twee kasten terug waar de bekers in geplaatst kunnen worden. Overleg met
PC en ZC zal bepalen welke bekers er geplaatst zullen worden.
VOG Beleid staat hoog in het vaandel van de club, er zijn inmiddels al 75 mensen die de VOG
hebben aangevraagd en verkregen.
AVG beleid komt later op de agenda.
Clubhuis duurt wat langer omdat er best veel werk te doen is.
Basis staat op zich zelf, maar ZC staat gereed om evt bij te springen.
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PoloCommissie:
Wat is er behaald: Resultaten waren goed, Heren 1 weer in de halve finale van de Beker.
Andere teams in de middenmoot geëindigd. Samenwerking met Poseidon en ZVS, resulteert weer
in een meisjesteam
Pup 7 is een leuk team, spelen leuk ook actief bezig met MiniPolo hebben nu 18 kinderen.
Zwemcommissie:
Nationale successen bij de Masters, 16 medailles behaald en 20 ste geworden van de 150 teams.
Meerdere jeugd op diverse nationale wedstrijden, we doen goed mee.
Chantalle en Roger gaan beide naar Dublin.
Hebben geïnvesteerd in nieuwe trainers. Binnen de ZC is een aqua cam aangeschaft zodat de
trainers vanaf de kant aanwijzingen kunnen geven.
Basis was een moeizaam begin, maar draait nu al een stuk beter.
Financiën:
de Sheets die hierbij horen worden getoond, we hebben een aantal slechte jaren gehad, maar het
gaat nu wat beter. Van -€2.000 naar +€1.300
Cijfers zijn gecontroleerd door kascommissie en akkoord bevonden.
Subsidies zijn komend jaar wat verhoogd op basis van de richtlijnen van de Gemeente Zwijndrecht.
Bestuurssamenstelling:
Jan is nu aftredend, maar er is nog geen kandidaat. Dus blijf als A.I. zitten.
Martin treedt in November van dit jaar af en is ook echt aftredend.
Timo kaart nog wel aan dat we geen mensen achter de hand hebben voor opvolging.
Sanne vraagt: zijn er mensen benadert, Martin : Ja maar niet met het beoogde resultaat.
Timo: mochten binnen jullie netwerk mensen kijken of er mensen zijn voor de diverse functies.
AVG:
Cor neemt het woord en verteld meer over de impact die het heeft op iedereen.
Gaan als bestuur met Jeroen en Sandra Verberk in zee om dit binnen de club in goede banen te
leiden.
Vrijwilligers:
Kelly, wat houden de functies in?
Waar kunnen we de omschrijving vinden van de diverse functies?
Willen deze wel op de site zetten, maar komen echt handjes te kort om dit allemaal te doen.
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Martin geeft aan dat we er wel ons best voor moeten gaan doen.
We gaan proberen een overzicht te maken van wat we nodig hebben.
Cor kijkt wat we binnen Sportlink kunnen gaan doen met vrijwilligers.
Timo er komen meer infodagen naar de ouders, om wat er allemaal rondt een wedstrijd te doen
is. Zodat er ook meer inzicht en begrip is.
Rondvraag: geen.
Volgende ALV is op 22 November in het clubhuis.

