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UITNODIGING 
 
 
 
Beste leden van ZZ & PC de Devel,  

 

Op 22 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 26 april 2018 

 

3. Financiën:  a.  Rapportage t/m oktober 2018 

b.  Begroting 2019       

c.   Vaststelling contributie 2019 

4. Overzicht activiteiten seizoen 2017/2018 

 

5. Bestuursverkiezing: 

Vacature: Voorzitter 

  Secretaris 

 

6. Korte Pauze 

 

7. Overige vacatures binnen de vereniging 

 

8. Status beleidsplan 

 

9. Stagiair Martijn Beusink 

 

10. Wat verder ter tafel komt 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 
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Toelichting op agenda ALV 22 november 2018: 

Daar de functie van Secretaris binnen het bestuur al geruime tijd vacant is (Jan van Geloof 

heeft nog wel een paar taken waargenomen, maar is feitelijk al afgetreden) en de functie van 

voorzitter vacant komt (Martin Dorsman legt na twee termijnen deze functie neer en gaat niet 

door) willen wij jullie nadrukkelijk vragen om na te denken over de invulling hiervan. Wil je 

jezelf kandidaat stellen of ken je mensen die volgens jou geschikt zijn voor deze functies, geef 

het dan even door aan het huidige bestuur, want een vereniging zonder voltallig bestuur is niet 

slagvaardig naar de toekomst toe. 

 

Stagiair Martijn Beusink: 

Martijn Beusink is student aan het CIOS in Goes. Een aantal van jullie zullen hem wellicht al 

kennen als “badmeester” in het zwembad. Vanuit zijn opleiding heeft Martijn een studie-

opdracht gekregen om bij een vereniging een onderzoek te doen naar o.a. de tevredenheid 

van de leden als ook een trend in het ledenverloop. Martijn zal een korte toelichting geven op 

zijn opdracht. 

 

Overige vacatures: 

Het blijft een moeilijk punt om alle vacatures binnen de vereniging te vervullen. Vorig jaar 

hebben wij hier ook bij stil gestaan, maar tot op heden lijkt het aantal vacatures alleen maar 

te groeien. Onderstaand een overzicht van de huidige vacatures binnen de vereniging: 

Bestuur: 

- Voorzitter van de vereniging 

- Secretaris van de vereniging 

- Invulling van de sponsorcommissie 

- Invulling van de PR-commissie 

- (Ondersteuning van) Webmaster website De Devel 

- Hulp bij ophalen oud papier 

  

Basisafdeling: 

- Trainers/instructeurs voor Aquakids, Snorkelen en Zwemvaardigheid 
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Zwemafdeling: 

- Notulist bij vergaderingen Zwemcommissie 

- Trainers voor het geven van zwemtrainingen 

- Officials voor bij wedstrijden 

- Hulp bij bad opbouw bij wedstrijden 

  

Poloafdeling: 

- Voorzitter Polocommissie 

- Jeugd coördinator Polocommissie 

- Senioren coördinator Polocommissie 

- Scheidsrechters en spelleiders 

- Jury tijdens jeugdwedstrijden 

- Trainers 

- Bar bezetting tijdens trainingsavonden 

 

 


