Notulen algemene ledenvergadering
9 juli 2020, 20:00 uur
de Beemd 1-ste etage

Aanwezig: totaal zijn er 16 leden aanwezig, verdeeld over de afdeling zwemmen 7 personen,
afdeling waterpolo 6 personen, afdeling reddingsbrigade 3 personen (namen vermeld op het
registratieformulier). Vanuit het bestuur zijn aanwezig, Luc Jonker, Nynke Jonker, Marlies Drent,
Karen van Sluijters

1. Opening
De voorzitter Luc Jonker opent de vergadering.
2. Mededelingen
De agenda wordt aangepast, onderwerp “benoeming ereleden” vervalt vanwege het beperkte
aantal aanmeldingen voor deze ALV.
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 21-03-19
Verslag wordt goedgekeurd. Het verslag kan worden gevonden op dezelfde pagina op de website
als dit verslag van de ALV van 9 juli 2020.
4. Jaarverslag 2019
De jaarverslagen worden niet doorgenomen. Iedereen heeft deze van tevoren kunnen lezen. Er
zijn geen opmerkingen over de jaarverslagen. Alle jaarverslagen worden goedgekeurd.
Bij deze de links naar de jaarverslagen: berkelduikers.nl/jaarverslagen
5. Financieel verslag 2019
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door de penningmeester Nynke Jonker.
Nynke bespreekt de meest opvallende zaken:
• Het resultaat is 52 euro positief
• Er is geen subsidie meer van de gemeente
• Er is 4000 euro gebruikt van voorziening badwater
6. Kascommissie + benoeming kascommissie 2020
De kascommissie heeft de boeken bekeken en alles zag er netjes uit. Complimenten van de
kascommissie. De leden verlenen décharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid
over de periode van 1-1-2019 t/m 31-12-2019.
De kascommissie voor 2020 bestaat uit Frank Woessink en Marian Bannink. Reserve: André
Tilleman.
Frank Woessink en Henk Roekevisch worden bedankt voor hun inzet voor de kascommissie.

7. Financiën 2020
a. Begroting
De begroting wordt aangenomen.
b. Contributie per 1-7-2020
Er zijn 3 opties doorgerekend voor de contributieverhoging. De opties gaan uit van een
stabiel aantal leden en het gelijk blijven van de inflatie.

Het bestuur heeft optie 1 voorgesteld. De leden kiezen voor een combinatie van optie 1
en 2. Dat wordt optie 1 met een verhoging van 3%. De contributieverhoging per 1-7-2020
is 3%. De sponsorinkomsten worden begroot op 5.000 euro. Dit is ambitieus en vraagt
inzet van de leden. Een deel hiervan zal door de opbrengst oud papier worden
opgebracht.
De voorgestelde verhoging wordt door de leden aangenomen. Met 1 onthouding van
stemmen.

Pauze
8. Benoeming ereleden
Vervallen
9. Trainingen in coronatijd
Zwemmen: Alles was goed geregeld. De selectie ging er heel goed mee om. Ze waren goed
voorbereid. Ze hielden zich allemaal aan de 1,5 meter. “Trots op mijn zwemmers”.
Waterpolo: bij senioren ging het vanzelf. Bij de jeugd was iets meer uitleg nodig. Ze waren blij dat
ze weer konden zwemmen. We hadden een reserveringssysteem gemaakt wat goed werkte.

Reddingsbrigade: is goed verlopen.
De trim- en triatlongroep is erg groot waardoor het veel werk is geweest om dit in goede banen
te leiden.
Voor het nieuwe seizoen geldt de 1,5 meter regel nog steeds zodra de training is afgelopen. Dus
op de kant, onder de douche en in de kleedruimte. We gaan dan terug naar de oude
trainingstijden.
10. Sponsoracties
We hebben al de volgende sponsoracties: oud papier en grote clubactie.
Ideeën die in de vergadering werden genoemd:
• pie’s verkopen in oktober/november
• oliebollen
• statiegeldactie na de Kerst
• paaseitjes

11. Presentatie Veilig Sociaal Klimaat
Het bestuur wil er alles aan doen om een veilig sociaal klimaat te behouden/creëren binnen de
vereniging. Vorig jaar hebben we beleid opgesteld volgend uit het beleid van NOC*NSF op dit
gebied. Dit seizoen is invulling gegeven aan het beleid door:
• Aanvragen van 90 VOG’s voor alle vrijwilligers
• Hiervan zijn 83 VOG’s ontvangen en weer teruggeven aan de vrijwilliger
• Nog 5 VOG’s te gaan
• Alle informatie over Veilig Sociaal Klimaat is te vinden op onze website:
https://www.berkelduikers.nl/veilig-sociaal-klimaat/
Alle vrijwilligers zijn gecontroleerd op vermelding in het register ontuchtplegers in de sport.
➢ Resultaat: alle vrijwilligers zijn succesvol door deze screening gekomen!
Dit onderwerp heeft continu aandacht nodig. In april zou de cursus “In veilige handen” worden
gegeven voor de trainers en bestuur van de Berkelduikers. Door corona is deze komen te vervallen.
De cursus wordt opnieuw gepland.
12. Rondvraag
Er wordt gevraagd of er wat gaat veranderen aan het oud papier ophalen. De gemeente Lochem
heeft als optie om het oud papier niet meer op te laten halen door de verenigingen. Daarmee
zouden de opbrengsten voor de vereniging vervallen. Er is nog geen besluit genomen. In
september komt er een vervolg op dit punt. Het bestuur houdt dit scherp in de gaten.
De afdelingen geven aan dat ze meer jeugd kunnen gebruiken. Kunnen we elkaar helpen om
meer aanwas van jeugd te krijgen? De wens en behoefte wordt herkend. Marlies heeft dit vanuit
het bestuur onder haar hoede. Erica en Jantien willen hier over meedenken.

13. Sluiting
Om 22:06 sluit de voorzitter de vergadering.

