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verslag jaarvergadering Maandag 30 Maart 2015 om 20.00 uur 
 
Op Zwembad Merenveld te Nederweert. 
 
Aanwezig:  Bestuur 
  T. Linsen (voorzitter)   M. Scheerman 
  J. Hermans(penningmeester ) R. Bloemers 
               P. Princen (secretaris)    
  R. Loven    M. Charlier 
 
Afwezig m.k.:  

- Toos Winkelmolen   - Fam Linders (Roy, Corin, Britt & Raf) 
- Alya Thiessen    - Rianne Loven 
- Lowie van der Wallen   - Joep en  Sander Aertssen 
- Stefan Princen   - Rianne Loven 
- Anouk Princen 
- Martijn Princen 
- Marij Schroijen 

 
Aantal aanwezigen: 56 leden 
 

1. Opening 
 
Voorzitter opent de vergadering.  

 
2. Vaststellen agenda 

De vergadering stelt de voorliggende agenda vast. 
 
3. Mededelingen 
 
4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 31 maart 2014 

 
 
De secretaris geeft mondeling, met verwijzing naar de publicatie op de website, een toelichting op 
de notulen van de vorige ledenvergadering. De link naar de publicatie op de website is middels 
een nieuwsbrief aan de leden kenbaar gemaakt. 
 
De notulen worden door de leden unaniem vastgesteld.  
 
Met de leden wordt afgesproken dat de tekst van het gehele verslag op de website zal worden 
gepubliceerd. 
 

 
5. Jaarverslag 2014 

 
De secretaris geeft mondeling, met verwijzing naar de publicatie op de website, een verkorte 
samenvatting van het jaarverslag 2014 voor aan de leden. Het volledig jaarverslag is op de 
website van ZPC Nederweert ter inzage neergelegd. De link naar de publicatie op de website is 
middels een nieuwsbrief aan de leden kenbaar gemaakt. 
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Het jaarverslag wordt door de leden unaniem vastgesteld. Met de leden wordt afgesproken dat de 
tekst van het gehele verslag op de website zal worden gepubliceerd. 

 
6. Jubilarissen 
 

De jubilarissen worden door het bestuur gefeliciteerd en ontvangen een oorkonde en/of een 
bloemetje.  
 
Het bestuur draagt Johan de Leeuw voor als Ere Lid van de vereniging. De voorzitter geeft een 
korte bloemlezing van alle activiteiten waarvoor Johan zich in de afgelopen jaren heeft ingezet. 
De leden stemmen unaniem voor het ere lidmaatschap van Johan de Leeuw. Johan de Leeuw blijft 
lid van de Technische commissie en als trainer. 
Johan krijgt van Mia Gubbels een kaartje namens de recreanten voor zijn inzet in het bestuur. 

 
7. Financieel verslag 2014 

Aan de hand van een aantal sheets worden de door de penningmeester de meest belangrijke 
punten behandeld met betrekking tot de inkomsten en de uitgaven. 
 
De belangrijkste constateringen zijn: 

- De inkomsten van acties zijn hoger dan begroot; dit komt door een aantal succesvolle 
acties waaronder de planten actie en de grote club actie. 

- De inkomsten uit donatie en advertenties zijn vanwege de economische crises lager dan 
begroot. 

- De uitgaven aan trainerscursussen zijn hoger dan begroot i.v.m. de vergoeding van 
reiskosten; de KNZB heeft een deel van deze kosten vergoed. Deze vergoeding is in het 
huidige boekjaar ontvangen. 

- De materiaalkosten zijn fors hoger dan begroot vanwege de aanschaf van een nieuwe 
geluidsinstallatie voor het synchroon zwemmen (€ 2600,--). Deze extra investering kon 
slechts ten dele worden gedekt uit additionele inkomsten (€ 250,-- uit de verkoop van 
onderdelen uit de oude installatie en € 300,-- schenking uit de boedel van de 
Skatevereniging Weert).  
De vervanging van de geluidsinstallatie was niet begroot en niet voorzien; De oude 
installatie was stuk. Aangezien trainingen en wedstrijden synchroon zwemmen niet zonder 
een functionerende muziekinstallatie doorgang kunnen vinden heeft het Bestuur ingevolge 
de opgetreden calamiteit het besluit tot vervanging genomen ofschoon deze vervanging 
niet in de goedgekeurde begroting was voorzien. 
 

Alle bedragen zijn terug te vinden in het financieel verslag. ZPC Nederweert sluit het jaar af met 
een negatief exploitatie saldo van € 1.1.94. Begroot was een positief resultaat van € 20.  
 
Het negatief exploitatie saldo is ten laste van het eigen vermogen gebracht. 
 
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per balansdatum € 21.615. 
 
Het bestuur acht de omvang van dit vermogen toereikend om de vaste lasten voor één jaar te 
kunnen dekken. Het vermogen moet niet verder dalen. 

 
Aan het voltallige bestuur wordt unaniem décharge verleend door de leden voor het door hun 
gevoerde beleid. 
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8. Verslag kascommissie 2014 
De kascommissie heeft een controle uitgevoerd bij de Penningmeester. Alle bescheiden waren 
aanwezig, de aansluiting tussen de ledenadministratie en de financiële administratie kon worden 
vastgesteld. 

  
De kascommissie heeft de boeken in orde bevonden. De administratie was keurig en overzichtelijk 
bijgehouden. De penningmeester bedankt de kascommissie voor hun controle. De kascommissie 
op hun beurt bedankt de penningmeester voor het bijhouden van de financiële administratie.  

 
Aan het voltallige bestuur wordt décharge verleend door de leden voor het door hun gevoerde 
administratie. 

 
9. Benoeming kascommissie 2015 

Truus Bloemers treedt toe tot de kascommissie. 
Thecla Tobben treedt af al lid van de kascommissie. 
 

10. Vaststelling begroting 2015 
De meest belangrijke onderdelen worden uitgelicht in een power point presentatie.  
De begroting voor 2015 wordt afgesloten met een negatief exploitatie saldo van € -636. 
 
De belangrijkste mutaties in de begroting betreffen: 

- Het bestuur heeft besloten op vanaf dit jaar het clubblad niet meer uit te brengen; wel heeft 
het bestuur zich tot taak gesteld om de advertentie inkomsten toch te innen; De website zal 
de functie van het clubblad overnemen. 

- De acties zijn begroot op € 1650. De realisatie vorig jaar was € 2990. Hier zit dus nog de 
ruimte om het begroot negatief exploitatie resultaat op te vangen. 
Het bestuur roept alle leden op actief mee te doen met de acties. Specifiek wordt de 
bloemenactie onder de aandacht gebracht.  

- De materiaalkosten zijn lager dan voorgaande jaren begroot omdat zwemmaterialen vanaf 
volgend seizoen door de zwemmers zelf rechtstreeks bij de leverancier kunnen worden 
besteld. De inkomsten uit zwemmaterialen dalen overigens dienovereenkomstig. 

- Het aantal leden is ten opzichte van vorig jaar gedaald. De afdracht aan de zwembond is 
echter niet dienovereenkomstige gedaald. De afdracht aan de zwembond loopt altijd een 
jaar achter qua moment van vaststelling. 

 
Gegeven het begroot negatief exploitatie tekort en het belang van de acties roept het bestuur alle 
leden op om actief mee te doen bij deze acties. Mochten de acties dit jaar onvoldoende opleveren 
zal vanaf volgend jaar een contributie verhoging plaats moeten gaan vinden. 
 
Eén van de leden vraagt of de Witte shirtjes niet kunnen worden afgeschaft. Dit bespaart veel werk 
en levert bovendien geld op. De penningmeester geeft aan dat de Witte Shirtjes worden bekostigd 
uit het inschrijft geld. Het Bestuur zal bezien of de Witte shirtjes moeten blijven dan wel moeten 
worden vervangen door iets anders. 
 
Begroting wordt door de leden unaniem aanvaard. 

 
11. Vaststelling contributie(verhoging) 2016 

De nieuwe contributie voor het jaar 2016 wordt conform de op 8 oktober 2012 vastgestelde 
structuur vormgegeven. De tarieven worden op reguliere basis geïndexeerd. 
Index mei 2013-2014 verschil CPI index is basis (ca. 0,8%) verhoging. 
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De nieuwe contributiebedragen zijn in de presentatie weergegeven. 
 

De leden aanvaarden unaniem het contributievoorstel. 
 
12. Bestuursverkiezing 

 
De bestuursleden Roy Bloemers, Monique Scheerman en Peter Princen treden af en zijn niet 
herkiesbaar. 
 
De bestuursleden Marchel Charlier en Rianne Loven en Johan Hermans treden vanwege het 
bereiken van de termijn van 3 jaar af en stellen zich herkiesbaar. 
De herkiesbare bestuursleden worden unaniem door de leden benoemd voor een nieuwe termijn 
van 3 jaar. 
 
 
Het bestuur heeft een drietal leden bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen: 

- Kelly Goertz (afwezig) 
- Simone Vervoordeldonk 
- Anne van Thuijl 

 
De aanwezige kandidaat bestuursleden stellen zich voor aan de deelnemers van de vergadering. 
De kandidaat bestuursleden worden unaniem door de leven benoemd voor een termijn van 3 jaar. 
 
Roy Bloemers blijft zich inzetten voor de zwemvaardigheid binnen de vereniging.  
 

13. Naamswijziging Vereniging 
 
Tijdens de rondvraag van de vorige jaarvergadering is aan het Bestuur de opdracht gegeven om te 
bekijken of een naamswijziging van de vereniging meer recht zou kunnen doen aan het feit dat in 
de statutaire naam een verwijzing naar de discipline “Polo” is opgenomen terwijl we deze discipline 
niet meer hebben én dat we wel als vereniging over een grote discipline synchroon zwemmen 
beschikken en deze discipline niet in de naam is opgenomen. 
 
Het bestuur heeft te voorbereiding op een eventuele naamswijziging: 

- De consequenties van een naamswijziging onderzocht (kosten, reglementen, statuten, 
logo’s, website); 

- Een poll over de naamswijziging via de website georganiseerd; 
- Reglementen geactualiseerd. 

 
De secretaris licht de uitkomsten van de Poll en de te voeren procedure tot naamswijziging toe aan 
de leden. Om de statutaire naam te wijzigen is een 2/3 meerderheid van de ledenvergadering 
noodzakelijk. De nieuwe statuten moeten ook door de KNZB worden goedgekeurd.  
 
De Poll geldt niet als een stemming. De ledenvergadering moet de Poll zien als een advies.  
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In stemming wordt gebracht het navolgende voorstel: 
De vereniging behoudt haar huidige statutaire naam “Zwem- en Poloclub Nederweert”. Bij de KvK 
zal de Merknaam “ZPC Nederweert” worden geregistreerd. De communicatie door de vereniging 
zal steeds van de Merknaam plaatsvinden. Dit betekent dat ZPC als een geheel moeten worden 
gezien en niet als een afkorting. 
 
De leden stemmen, met 2 stemmen tegen, voor dit voorstel. 
 
 

14. Huishoudelijke reglement 
 
Ter voorbereiding op een eventuele naamswijziging én ter vervanging van het clubblad heeft het 
bestuur: 

- De actualiteit van de statuten beoordeeld; 
- Een huishoudelijk reglement opgesteld met een 4 tal afzonderlijke supplementen: 

1. Contributie reglement; 
2. Vergoedingen reglement; 
3. Trainingsreglement; 
4. Wedstrijdreglement. 

 
De statuten van de vereniging komen nagenoeg geheel overeen met de modelstatuten van de 
KNZB. Aanpassing en actualisering is niet noodzakelijk.  
 
De leden stemmen unaniem in met het huishoudelijke reglement en de 4 afzonderlijke 
supplementen. 
 
Het huishoudelijk reglement en de supplementen zullen op de website worden gepubliceerd. 
Daarnaast zal het bestuur het clubblad integreren in de website. 
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15. (seksuele) Intimidatie en geweld 
 

Voorzitter en secretaris geven aan dat een vereniging steeds meer karaktertrekken krijgt van een 
normaal bedrijf. Regelgeving die van toepassing is op bedrijven is steeds vaker ook van 
toepassing op verenigingen. Op dit gebied volgen de ontwikkelingen en eisen zich snel op. 
Ook maatschappelijk is er veel te doen rondom (seksuele) intimidatie en geweld binnen 
verenigingen. 
 
Verleden jaar heeft het bestuur de leden gemeld dat het bestuur van al het kader, bestuursleden 
en trainers een VOG verklaring vraagt. De kosten voor een VOG verklaring worden vergoed door 
de overheid. Ook hebben we een aantal reglementen opgesteld. 
 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de maatschappelijke ontwikkelingen meer vragen van de 
vereniging en haar bestuur. Komend jaar zal gewerkt worden aan het instellen van een 
vertrouwenspersoon en aan een risico inventarisatie (RIE).  
In het licht van de toenemende maatschappelijke belangstelling voor dit onderwerp zullen 
waarschijnlijk komen jaar waarschijnlijk een aantal reglementen weer moeten worden bijgesteld. 

 
 
16. Rondvraag 

 
Vanuit de leden wordt geïnformeerd naar de status van de Facebook pagina van ZPC Nederweert. 
Het bestuur geeft aan dat men dit onderwerp op dit moment in behandeling heeft. Het bestuur 
heeft geconstateerd dat op dit punt meer coördinatie nodig is binnen de vereniging. Het ligt in de 
rede dat per discipline een aantal mensen bevoegd zullen worden gemaakt voor hun discipline op 
Facebook. 

 
 

17. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. Het bestuur krijgt een applaus van de leden. 

 
 

Dhr. P. Princen      Dhr. J. Hermans 
 
 
 
 
Mevr. R. Loven        
 
 
 
 
Dhr. R. Bloemers      Dhr. M. Charlier 
 
 
 
 
Mevr. M. Scheerman     Mevr. T. Linsen 


