ALV notulen 19-04-2017
Notulist Joris Kaaks
Start: 20.15
Baan 7 de Lockhorst
1. opening
2. vaststelling notulen
plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer
3. mededelingen
Afscheid Wim Verlek correct verlopen
Afmelding van Maxim Polack, Rebecca Verlek en enkele
waterpololeden
4. jaarverslag
Selectie;
- Jaarverslag: selectie kleiner dan vroeger wegens te weinig leden,
groei is aanwezig in de organisatie, helaas niet in het aantal
zwemmers.
- niveau competitie gemiddeld
- Grootste probleem selectie vrijwilligers (officials), vraag voor
vrijwilligers gedaan.
Waterpolo;
Heren gaat het goed, jeugd minder. Ledentekort bij de jeugd en bij
de heren meer dan vorig jaar, volgend seizoen 2 herenteams en geen
jeugdteam meer i.v.m. te weinig jeugdleden.
Recreanten;
Tekort aan trainers, komt vooral omdat Arie gestopt is. Soms is Arie
nog aanwezig.
Volgens Arie zijn er twee a drie mensen nodig voor training te geven
aan recreanten. Dit is nodig om vertrouwen te wekken bij
recreanten. In de club zijn er blijkbaar geen vrijwilligers die zich
hiervoor willen opgeven,
Ouders klagen over trainingen van te jonge mensen, ouders hebben
te weinig informatie over het vrijwilligerstekort. Voorzitter gaat
mail eruit sturen om meer informatie te bieden over huidige jonge
trainers.
Idee om vrijwilligers voor te stellen tijdens factuurmail/media.

Leden verwachten meer verplichtingen richting de leden/ouders
voor vrijwilligers taken.
5. kascontrole
Arie was tevreden over het gesprek en onder de indruk van de precisie
van de kascontrole. Kascontrolecommisie houdt nog een jaar aan.
Iedereen voor.
Jaarverslag
Document uitgedeeld met jaarverslag 2016
Mathilde legt het jaarverslag uit aan de leden.
Verlies blijkt mee te vallen vergeleken met eerdere berekeningen.
Vragen vanuit leden;
Therapie niet bekend bij leden. Uitleg van Mathilde richting leden.
Leden vergeleken met vijf jaar geleden minder 250 naar 220.
Badhuurprijs is toegenomen, komt door inflatie, wedstrijdtijden van de
waterpolo op zaterdagmiddag. Optisport zit nu op vier uur voor de
maximale wedstrijdtijden.
Idee om wedstrijden bij een naburig zwembad te spelen. Gaat
waarschijnlijk niet lukken aangezien het duurder is en je met de
subsidie in de problemen komt.
Zwem4daagse opbrengst niet reëel met echte situatie. Komt door
verplaatsing van badhuur tijdens zwem4daagse.
Zwem4daagse is een verenigingsactiviteit, levert geld op.
Gesprek met optisport en gemeente over de subsidie moet de eerste
stap bij de gemeente genomen worden. Worden gesprekken gehouden
met optisport en de gemeente. Idee om huur van het zwembad bij de
gemeente te leggen. Gebeurt ook in Gorinchem en de voetbalvelden
van vv Sliedrecht.
Alternatief voor ingang van baan7/andere ruimte omdat DWF nu te
afhankelijk is van optisport tijden.
Begroting van 5000 verlies naar 4000, leden daar positief over

6. begroting
Verlies komt er in 2017,
Failliet over 1,5 jaar zonder maatregelen.
Gaan naar de gemeente voor problemen begroting, dan pas naar
optisport.
Baanhuur zwem4daagse vergeten in de begroting
Badhuur stijgt hard, gelijk aan vorig jaar.
Inflatie van Optisport redelijk onrealistisch.
Verlies komt van leden terugloop, baanhuur verhoging,
Sponsoring cijfers verdwenen.
Enkele leden gaan er niet mee akkoord, er dient een nieuwe begroting
gemaakt te worden met de plannen hierin verwerkt en een nieuwe
ledenvergadering om deze wel goed te keuren.
Gebrek op PR en sponsoren
Volgens lid mag de sponsoren opbrengst erop. Mag dit op een
begroting?!?!
Idee voor een sponsor zwemmen, hier is animo voor bij de club.
Reddingsboeicommissie opzetten, om het gat op te lossen.
Lid Adrie van heteren, optie openhouden voor reddingsboeicommissie.
KNZB-regiomanager komt volgende vergadering kijken hoe ze DWF
kunnen bijstaan in organisatorische zin om er weer bovenop te komen.
Contributieverhoging voorgelegd door John.
Komen drie degradaties. Leden geven aan dat er eventueel meer op
mag.
Milde begroting, ze geven aan zwaardere te willen.
Dinsdagtraining van de selectie gaat waarschijnlijk verdwijnen,
enkele leden vinden het rot maar over algemeen positief. ^
Verlaging van Waterpolojeugd kosten komt er niet na stemming.
11 tegen, 7 voor
Stemming verhoging recreanten, voor?
Verhoging van een euro overal, stemming voor. Meer mag ook.
Klachten over de dinsdagavond. Oplossing is een banenkaart. Enige lid
(evi) die op dinsdag zwemt gaat hiermee akkoord. DWF schaft begin
2017/2018 een 12 badenkaart aan bij Optisport. Leden die op dinsdag
komen zwemmen moeten dit aangeven bij de Balie.

Startvergunning door KNZB gelijkgetrokken. Verhoging van ongeveer 10
euro.
Leden ermee eens omdat het een KNZB verhoging is. Leden akkoord.
Leden vragen om protest richting de KNZB vanwege het hoge bedrag
aan startvergunningen.
7. Bestuursverkiezing
Gerard afgetreden als bestuurslid
Joris Kaaks aangenomen als bestuurslid.
Vacatures;
Secretaris: Marcel Lans biedt zich aan en wordt aangenomen.
Algemene bestuursleden: Dave van Toledo en Nathan Verloop melden
zich aan en worden aangenomen.
Activiteitencommissie: Kira van der Klooster
Clubbladcommissie:
Coördinator oud papier: Jan-paul Mosterdijk
Barvrijwilligers: genoeg ideeën, worden later besluiten genomen
Leden voor hulp bij bardiensten te regelen;
Klokkers/officials selectie:
Scheidstrechter waterpolo:
Trainers/hulptrainers: geven aan een toezichthouder te willen ipv
trainers.
Inschrijfformulier verplichting van vrijwilligerstaken?
Barvrijwilligers
8. Beleid 2017-2018
DWF-clubgevoel versterken. Combitrainingen van waterpolo en
selectie.
Data en tijden van bestuursvergaderingen vrijmaken. Kan er iemand
aansluiten.
Recreanten klagen over afstand tussen leden en het bestuur.
Trainster van recreanten vraagt om meer hulp vanuit bestuur.

DWF en omgeving
Meer media-aandacht dan eerst.
Met waterpolo open vakantie clinics.
Baggerfestival aanwezig op sportplein, waterpolo zwemmen in de
haven, gaat officieel door. Toestemming is er vanuit de gemeente.
Nauwere samenwerking optisport,
Open vakantie clinics,
Afzwembrieven met reclame van DWF
Aanscherpen vrijwilligersbeleid.
Verplicht VOG
Financieel beleid
Geen zaterdagochtend bad voor de jeugd. Bespaard veel geld.
Club van 50/sponsoren.
Laagdrempelig sponsorbedrag.
Bij waterpolo wedstrijden, sponsors op het net.
9. rondvraag
Bij nieuwe zwemmers hebben vragen ziekmelden.
Vraag richting optisport van Arie. Arie wilt een bord van DWF in de hal,
een gebaar van optisport richting DWF inclusief fotobord.
Bord voor visitekaartjes is af. Wordt binnenkort opgehangen.
Gemeente met vrijwilligersbank.
10.Sluiting
Gesloten 22:28

