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De jaarlijkse Algemene ledenvergadering is gehouden op dinsdag 12 april 2022 in Het
Zakenstation Berenkoog 49 (industrieterrein Beverkoog, schuin tegenover DHL) Alkmaar.
Aanwezig
: het volledige bestuur (6), 29 leden, de notulist (1) en de administrateur (1).
Afmeldingen : 17 leden hebben zich vooraf afgemeld.
Na een hartelijk welkom van de voorzitter, met een excuus voor de verwarring over het
vergaderadres, luisteren we naar een lezing van Monique van Gaal (Koning). Zij vertelde ons
wat het werk van een medische pedicure inhoudt en wat dat voor ons kan betekenen. Zij deed
dit in quiz-vorm met vraagkaarten. Met haar antwoorden kwamen onderwerpen en adviezen
aan de orde. Allemaal zaken die voor hartpatiënten van belang kunnen zijn. De presentatie is
heel leerzaam en iedereen is weer wat wijzer. Om 20.05 uur breekt Dick haar af, onder
dankzegging voor de heldere uitleg.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter om 20.12 uur.

2. Mededelingen.
Er zijn vooraf geen mededelingen.

3. Ingekomen stukken.
Er is één email binnengekomen van Pauline Keizer x?x
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 september 2021.
De notulen van deze vergadering zijn rondgestuurd en gepubliceerd op de website van
de vereniging. Er zijn geen vragen of opmerkingen en worden daarom ongewijzigd
vastgesteld.

5. Jaarverslag 2021
a. Verslag kascontrolecommissie over 2021.
Karel Beentjes en Wim Beers hebben het jaarverslag beoordeeld, nadat het
bestuur dit eerder had vastgesteld. De toelichting op de kosten van de zaal in
Heerhugowaard was niet juist, maar dit heeft verder geen invloed. De
kascommissie gaat akkoord met de jaarrekening 2021 De commissie adviseert
een tweede bestuurder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid te geven voor
het doen van betalingen en dat beide bestuurders zicht hebben op alle
bankmutaties.
b. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
Dick bedankt Karel en Wim voor hun inzet. Karel treedt terug, er melden zich
tijdens de vergadering geen nieuwe kandidaten waaruit kan worden gekozen,
na de vergadering mag elke belangstellende zich bij Dick melden. De
vergadering stemt bij voorbaat al in met elke kandidaat.

6. Besluit Algemene ledenvergadering tot vaststelling jaarverslag 2021.
Diverse leden hebben het jaarverslag 2021 vooraf opgevraagd. Er is geen uiterste
termijn gesteld aan de mogelijkheid om deze op te vragen. Karel Beentjes vraagt om
een paginagewijze behandeling van het jaarverslag, aangezien de
kascontrolecommissie heeft zich alleen gebogen over de cijfers van de jaarrekening.
De opmerking m.b.t. de kascontrole kan worden verwijderd. Aangezien er geen
verdere vragen en opmerkingen zijn wordt het verslag, met de hiervoor genoemde
wijzigingen, vastgesteld

7. Verslag voorzitter.
Geen overleden leden, Gerard Agricola langdurig ziek, zie verder de bijlage van Dick.

8.

Aanpassing contributie zwemleden.
Het bestuur stelt voor om de zwemcontributie vanaf 1 september 2022 gelijk te
stellen aan die voor de overige sporters, te weten € 120,- per jaar. In de vergadering
wordt gevraagd naar de reden(en) en de onderbouwing. Er komen diverse
argumenten en vragen in de discussie voorbij:
a. Een los kaartje voor het zwemmen kost € 5,10, wekelijks een uur zwemmen
met de vereniging kost € 8,- per maand,
b. De zwemmers kunnen een koffiemunt vragen, deze kost € 2,-,
c. Er is al jarenlang geen indexatie van de contributie geweest en de kosten
stijgen,
d. Het bestuur verwacht in het 3 kwartaal een forse stijging van de huurtarieven
wegens de gestegen brandstofkosten,
e. Het is nog niet duidelijk of de gemeente Alkmaar de subsidie voor 2023 zal
continueren, in dat geval zit er gat in de begroting van € 2.800,-,
f. Waarom wel een verhoging voor de zwemmers en niet voor de sporters?
g. Moet de contributie zijn gebaseerd op de werkelijke kosten per accommodatie
of mag er met een beroep op solidariteit gemiddeld worden?
h. Wat te doen met de contributie als de kosten weer dalen?
Karel Beentjes stelt voor om het bestuur het rekenwerk te laten doen en daarna met
een voorstel te komen.
Diverse leden vragen naar de consequenties van de recent gepubliceerde
renovatieplannen van de Hoornse Vaart. Het bestuur weet hier niets meer van dan uit
de kranten kon worden gelezen.
Het bestuur zegt toe om zo spoedig mogelijk een onderbouwing te geven van de
gewenste contributietarieven. Zo nodig zal daar een extra ledenvergadering voor
worden bijeengeroepen om deze ook tijdig te kunnen doorvoeren.
e

9. Voorstel automatische incasso.
Het bestuur stelt voor om de mogelijkheid te bieden tot een jaarlijkse automatische
incasso van de verschuldigde contributie. Dit voorstel is gevoegd bij de uitnodiging
voor deze vergadering. Het wordt niet verplicht.
Theo Raven merkt op dat de verzonden herinnering om tijdig voor het begin van het
kwartaal de contributie te betalen in strijd is met de bepaling die op de website is
vermeld, te weten: er mag in de eerste maand van het kwartaal worden betaald.
De vergadering maakt geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur, het voorstel
wordt aangenomen zonder tegenstemmen.
Na de discussies m.b.t. de agendapunten 8 en 9 is het tijd voor het eerste rondje bitterballen.

10.

Vaststellen begroting 2022.
De voorgestelde begroting wordt door het bestuur teruggenomen en zal op een
volgende ALV opnieuw worden ingebracht.

11. Verkiezing bestuursleden.
a. De secretaris mevr. Saskia Stelloo en mevr. Jeanette de Vries zijn aftredend,
maar stellen zich herkiesbaar. Met applaus, en zonder geen tegenstemmers,
worden beiden opnieuw gekozen.
b. De heer Johan Durge is ook aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar. Johan
krijgt ook applaus als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet. Bij
agendapunt 13 wordt daar uitgebreid bij stilgestaan.
c. De heer Karel Beentjes heeft zich voor de vergadering bij het bestuur
aangemeld als kandidaat bestuurslid. Er hebben zich geen andere kandidaten
aangemeld. Ook voor deze kandidaat wordt breed geapplaudisseerd, er is geen
enkel bezwaar, dus Karel zal vanaf nu het bestuur komen versterken.

12.

Rondvraag.
a. Theo Raven: doet het voorstel om de AED ook op de woensdagmiddag te
gebruiken,
b. Jacqueline Mooij; de zwemmers kunnen bij Dick een bonnetje voor de koffie
halen
c. Theo Tolboom: Hoe staat het met de UBO´s, de KvK aanmeldingen en de
vertegenwoordigers van de vereniging bij ING. Dick antwoord dat het bestuur
hier mee bezig is en verwacht dat deze problemen binnenkort zijn opgelost.

13. We nemen afscheid van Johan Durge
Johan heeft 27 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging, jarenlang
nieuwsbrieven rondgestuurd, en de website vanaf 2000 opgezet en onderhouden. Hij
doet een oproep voor een nieuwe zgn. contentmanager? Johan zegt het altijd met veel
plezier te hebben gedaan, en vindt het jammer om te moeten stoppen. De waardering
van de vergadering blijkt uit het lange applaus.

14. Sluiting.
Dick sluit de vergadering om 21.40 uur, met een dank aan alle aanwezige leden.

Na de vergadering hebben we de avond onder het genot van een hapje en een drankje kunnen
besluiten.
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Toespraak voorzitter ALV april 2022.
In het vervolg is er één secretarieel- /voorzittersverslag.
Het afgelopen jaar zijn er geen leden overleden aan corona of
andere oorzaken.
Gerard Agricola is langdurig ziek, we houden contact, hopelijk in het
nieuwe seizoen weer inzetbaar.
Hopelijk was 2021 het laatste coronajaar. Scheelt ettelijke mailtjes.
Begin 2021 was alles weer in lockdown. In juni/juli vier keer
gezwommen, daarna alles weer moeten stoppen.
Over die periode contributie laten betalen, verrekend in september.
September weer gestart met alle uren.
Contributie zwemmen gestart per 1 september.
Contributie sporten gestart per 1 oktober.
Toch weer moeten stoppen vanaf half november.
Weer gestart half januari 2022. Nu hopelijk blijvend.
Teveel betaalde contributie gereserveerd en verrekend met latere
contributie-verplichting.
In september eindelijk ALV gehouden over 2019 en 2020.
Op deze vergadering 2 nieuwe bestuursleden gekozen,
Arie den Hartog en Jan van der Wal.
In september gestart met de nieuwe sportlocatie in Alkmaar.
De vorige locatie was nog maar één jaar beschikbaar, daarna wordt
het gebouw gesloopt.
I.v.m. continuïteit nieuwe locatie gevonden via Alkmaar Sport.
Bevalt goed, schoner, meer sportmaterialen, eigen kasten.
Er is één nadeel, zelf koffie/thee zetten en opdrinken in de
kleedkamer. Went ook wel weer.
Advies om zelf handdoek mee te nemen bij activiteiten op de mat.
Geldt voor alle sportlocaties.

Nog steeds geen Rode Kruis/EHBO op de woensdagmiddag.
R.Kruis blijft zoeken.
Gelukkig wel op de maandagavond (Janine, Kees en Eugene)
Op donderdagavond hebben we Susanne Bosch kunnen krijgen via
het R.Kruis.
Op vrijdagavond vaste EHBO ploeg : Eugene en Jeroen.
De polslijsten zijn afgeschaft op de woensdag en de donderdag.
Op maandag niet gebruikt, niet praktisch, wel een saturatiemeter
daar.
Op vrijdag nog wel in HHW op verzoek van de leden daar. Gevoel
van veiligheid.
De saturatiemeters blijven wel overal beschikbaar.
AED apparaat aangeschaft voor de sport op woensdag en
donderdag.
AED van het zwembad is aanwezig op de maandag.
Op vrijdag is er ook standaard een AED aanwezig in HHW.
Koffie en thee blijven betaald door de vereniging bij alle sport- en
zwem-uren.
Afgelopen jaar géén GCA loten aangeschaft, de organisatietijd was
tekort en de onzekerheid om in korte tijd loten af te kunnen zetten.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer starten.
Nieuwe zwemleden stroomden vorig jaar in bij de groepen 1 en 2,
dit was niet de bedoeling, het is later gecorrigeerd naar de groepen
3 en 4.
De groepen 3 en 4 kunnen er nog leden hebben.
Het nadeel voor sommige leden bij de groepen 3 en 4 is wel de iets
latere aanvangstijd van 20.00 uur.
Leden, die niet gereanimeerd willen worden, dienen dit correct aan
te geven, anders volgt reanimatie.
Het bestuurslid en de R.Kr. /EHBO vrijwilliger moeten hiervan op de
hoogte zijn.
De bestuursleden hebben van deze leden de niet-reanimatieverklaringen, die volledig ingevuld dienen te zijn en aanwezig
tijdens de sport-, resp. zwem-uren.
Het verdient de voorkeur om ook andere kenmerken op het lichaam
te dragen.
Wat betreft het opzeggen van het lidmaatschap:

Tijdens de lopende maand opzeggen en dan de maand erna nog
betalen.
Leden, die 25 jaar lid zijn ontvangen een bloemetje of een
bloemenbon.
Als leden structureel niet komen dan neemt het bestuur contact op
of men lid wil blijven.
Reanimatie-cursus in november afgelast door corona maatregelen.
Er wordt dit jaar een nieuwe poging ondernomen.
Dit behelst dan wel een volledig nieuwe cursus via het Oranje Kruis.
De cursusleidster vragen of zij EHBO-ers weet, die aanwezig kunnen
zijn op de woensdagmiddag
Deze mensen kunnen eventueel gratis meedoen.
Het corona testbewijs is momenteel niet meer nodig.
De speciale afstandloop voor mensen met een onderliggende ziekte
afgelopen jaar tijdens de Egmond Marathon is ook niet doorgegaan.
Misschien de eerstvolgende keer in januari 2023.
Cora had alles geregeld en om in vorm te blijven hiervoor, wordt er
regelmatig op zaterdag geoefend.
Insteek is 1 à 2 keer per maand op zaterdag.
In verband met corona wordt met het opzeggen van leden
ruimhartig omgegaan.
Immers er zijn onverschuldigde vooruitbetalingen en veranderende
persoonlijke omstandigheden kunnen ook een rol spelen.
Per 2022 weer normale opzegtermijn.
De zwemcontributie is een punt van discussie.
Het bestuur heeft hier een mening over maar laat uiteraard de
beslissing over aan de ALV.
De website draait momenteel op een verouderd systeem, dat niet
meer geüpdatet kan worden.
Er wordt een afspraak gemaakt met een deskundige om een geheel
nieuwe website op te zetten.
Johan neemt afscheid maar zal zich nog bezig blijven houden met
de website tot deze is vernieuwd.
Al die jaren heeft de website probleemloos gedraaid door de goede
zorgen van Johan.
Er worden regelmatig calamiteiten-oefeningen gehouden in het
zwembad.

Er is een verzoek binnengekomen van het management aldaar om
gezamenlijk een volledige oefening te draaien.
Eerst sleutel van het DAW gebouw opsporen.
Verdere actie volgt.
Er is een klein brandje geweest in de voormalige school De Griffel
vlakbij onze gymzaal Elgerweg.
Daarom hebben we onze spullen daar (AED en EHBO tas) en kleine
zaken verzekerd.
Eind vorig jaar extra uur in Alkmaar geregeld, zodat er sporters uit
HHW konden sporten tot vijf uur.
Na vijf uur moest alles stoppen door de corona lock down.
Dit uur hebben we aangehouden om gesteld te staan bij een
uitbreiding van de leden.
Anders zou het moeilijk kunnen worden om dit weer vast te leggen.
Het bestuur heeft besloten om de calamiteitenleden van het
zwembad ook een kerstkrans te geven voor hun inzet.
Zodoende bedanken we hun voor hun inzet het hele jaar.
Bij langdurige zieken kan vanuit de leden de vraag komen om het
adres voor een kaartje.
Geen probleem, we doen dit niet zelf, capaciteit ontbreekt
hiervoor.
Cora belt wel mensen op van haar sporters en misschien kan er bij
het zwemmen en in HHW iemand dit op zich nemen.
Cora beheert voor de Elgerweg sporters een lief en leed potje.
Misschien ook iets voor iemand om bij te houden bij het zwemmen
en in HHW.
Fietsenstalling Elgerweg is volledig onbruikbaar en wordt niet
hersteld.
Waarschijnlijk wordt de hele school op termijn daar gesloopt.
Nu antikraakwachten erin.
Hopelijk blijft de gymzaal daar bestaan.
Extra kast in HHW is nog niet nodig.
Inschrijfformulieren nu ook op de website.
Alkmaar, 5 April 2022.

