Notulen algemene ledenvergadering over 2020
8 juli 2021, 20:00 uur
de Beemd 1-ste etage

Aanwezig: totaal zijn er 15 leden aanwezig, verdeeld over de afdeling zwemmen,
waterpolo en reddingsbrigade. De namen van de aanwezigen zijn bekend. Daarnaast
is het voltallige bestuur aanwezig, Luc Jonker, Nynke Jonker, Marlies Drent, Peter
Leuverink, Paul Olthof en Karen Roording
1. Opening
De voorzitter Luc Jonker opent de vergadering.
2. Mededelingen
a. WBTR, (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze nieuwe wet is
ingegaan op 1 juli 2021. Het bestuur heeft kennis genomen van deze wet
en is bezig zaken vast te leggen zoals gevraagd i.v.m. deze wet. Eén van de
wijzigingen is bijvoorbeeld dat ieder lid van het bestuur nu hoofdelijk
aansprakelijk is voor het bestuur als geheel en niet alleen voor zichzelf.
Door deze wet is het nodig onze statuten aan te passen. Dit hoeft niet op
korte termijn, dat zal waarschijnlijk in de ALV in 2022 worden ingebracht.
b. Marlies vertelt de status van het onderwerp “jeugd”. Dit onderwerp is vorig
jaar in de ALV aangekaart en opgepakt door Jantien, Saskia en vanuit het
bestuur Marlies. De activiteiten die worden opgepakt zijn:
- Promotie op het publicatiebord in de hal van de Beemd;
- Aansluiting bij de Plus actie “spaar je club gezond”;
- Aansluiting bij Nationale Sportweek Lochem;
- Deelname aan project Jeugd & meer light vanuit Stichting Welzijn
Lochem. 6 jeugdleden gaan onder begeleiding een activiteit
organiseren met €420,- subsidie;
- Onderhouden van de samenwerkingsrelatie met de Beemd:
afstemming van activiteiten voor 6-12 jarigen.
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering over 2019 (d.d. 09-07-2020)
Verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslagen over 2020
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 link naar de jaarverslagen: https://www.berkelduikers.nl/alv-

2021/
5. Samenstelling bestuur
Peter Leuverink is aftredend en niet herkiesbaar. Peter is vorig jaar verhuisd uit
Lochem en zwemt nu bij een vereniging in zijn woonplaats. Peter heeft nog een jaar
zijn werk in het bestuur gedaan en treedt nu af.

Er is nog geen opvolger. We zoeken een opvolger voor Peter als bestuurslid en
iemand anders die de badwaterplanning bij kan houden. Dat hoeft niet perse een
bestuurslid te zijn. Als iemand suggesties heeft horen we die graag.
Nynke heeft volgend jaar haar tweede bestuursperiode erop zitten en is dan niet
herkiesbaar. We zoeken daarom in 2022 een nieuwe penningmeester. Ideeën zijn
welkom!
Paul spreekt mooie woorden om Peter te bedanken voor zijn inzet en geeft hem
namens iedereen een leuke attentie, een online biercursus. Ook Luc bedankt Peter
met mooie woorden en overhandigt hem een mooie bos bloemen voor zijn vrouw.
Peter geeft aan dat het vier leuke jaren waren en dat het een leuke functie is die hij
heeft vervuld. Peter is bereid om de taak ‘beheer badwaterplanning’ te blijven
vervullen tot er (over niet al te lange tijd) een vervanger is gevonden.
6. Financieel verslag over 2020
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door de penningmeester Nynke
Jonker. Nynke bespreekt de meest opvallende zaken:
• Door corona hebben we minder kosten gemaakt. Er zijn geen wedstrijden met
bijbehorende kosten geweest.
• We hebben een bescheiden winst gemaakt.
• Er komt een vraag over de reservering van Rabo Club Support. Nynke zoekt
uit waar het ontvangen bedrag is geboekt, kan vermoedelijk gecorrigeerd
worden bij het boeken van het resultaat. Er is 1.198,88 ontvangen van Rabo
Club Support.
• We hebben veel minder contributie inkomsten ontvangen.
• En veel minder badwaterkosten. Door corona hebben we geen badwater
betaald in de tijd dat we niet mochten trainen.
• Er hebben zich leden afgemeld, dat zijn evenveel afmeldingen als in 2019
maar er zijn geen aanmeldingen bij gekomen. Dat scheelt ongeveer 50 leden.
• Oud papier opbrengst gaat nu rechtstreeks naar de vereniging. Dat ging
eerder naar het steunfonds.
• De grote clubactie heeft €1604,- opgebracht, meer dan vorig jaar, €1080,80.
Riny geeft aan dat ze positieve geluiden heeft gehoord over de aanpak rondom de
contributieteruggave tijdens corona. Dit wordt bevestigd door Mirjam Hebbink.
7. Kascommissie + benoeming kascommissie 2021
De kascommissie heeft de boeken bekeken en alles zag er netjes uit. Het geld staat
op de bank, dat is belangrijk. Complimenten van de kascommissie. De leden verlenen
décharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over de periode van
1-1-2020 t/m 31-12-2020.
De kascommissie voor 2020 bestaat uit Frank Woessink en Marian Bannink. Frank en
Marian worden bedankt voor hun inzet voor de kascommissie.
De kascommissie voor 2021 bestaat uit Marian Bannink en André. Carla van Leeuwen
is reserve.

8. Financiën 2020
a. Voorstel coronareserve
Het voorstel is dat we 70% terug betalen van de compensatie van het
badwater aan de leden en 30% in reserve houden. De leden (in de
ledenvergadering) beslissen hierover. Er kan nog ongeveer 6.500 worden
uitgekeerd aan de leden. Door dit in reserve te houden kunnen we de
contributie minder hard laten stijgen. ➔ De leden zijn akkoord met dit
voorstel.
b. Begroting
De begroting wordt aangenomen.
c. Contributie per 1-7-2021
Vorig jaar is er gekozen voor optie 1 met een jaarlijkse verhoging van 3%.
→ De leden geven ook dit jaar akkoord op deze verhoging.
d. Nieuwe financiële structuur
Het voorstel is om één vereniging te zijn, ook in de boekhouding. Dus geen
geld oormerken voor de verschillende afdelingen. In de praktijk waren er
“potjes” voor afdelingen die niet werden gebruikt. Geld wat wordt
ingebracht voor een kamp blijft wel beschikbaar voor dat kamp. Het
voorstel is om niet meer met “potjes” per afdeling te werken. Het bestuur
vraagt akkoord om dit voorstel verder uit te werken. → De leden zijn
akkoord om de nieuwe financiële structuur verder uit te werken.
Het doel is om over een goed inzicht en overzicht van de financiën van de
vereniging te beschikken. Het uitgangspunt om dit vanuit één vereniging te
doen, wordt gesteund. Dit overzicht kan daarmee de basis zijn om te
komen tot budgettering per afdeling en per activiteit. De belangen van de
afdelingen zullen hierbij zorgvuldig in het oog worden gehouden.
Hiermee kan er een financieel beleid worden gevoerd met een meerjaren
planning als basis.
9. Rondvraag
Saskia: er zijn leden die wel bij de waterpolo willen blijven trainen maar geen
wedstrijden willen doen. Is het mogelijk, om in het kader van ledenbehoud, ook
een recreatief lidmaatschap aan te koppelen? Net als bij zwemmen. Er worden
namelijk geen kosten gemaakt voor competitie deelname.
→ Het bestuur komt met een voorstel.
Carla: wat is de status van de verbouwing van de Beemd. Riny: dat ligt bij de
gemeente. Verder: is het bestuur bekend met het sport akkoord? Het antwoord is
ja.
Rick: tijdens corona kregen we een heel late trainingstijd. Dat was voor een
aantal leden niet haalbaar. Het verzoek is dat dit beter wordt afgestemd met de
betrokkenen. Peter: het was geven en nemen omdat er maar een beperkt aantal
personen in het bad mocht.
Gerald: er stond oorspronkelijk op de agenda benoeming van ereleden. Paul: we
hebben dit bewust van de agenda gehaald omdat niet duidelijk was hoe we de

ALV konden inrichten. Gerald verzoekt om er meer spoed achter te zetten. Dit zal
in een ALV moeten plaats vinden (eventueel in een extra ALV).

10.Sluiting
Om 21:50 wordt de vergadering gesloten.

