
AKort verslag van de Algemene Voorjaar Ledenvergadering 

 

Woensdag 20 april was de Algemene Voorjaar Ledenvergadering van Aquarijn. Ook dit 

keer moet ik helaas melden dat de opkomst ver beneden de maat was. Deze avond waren 

er twaalf geïnteresseerden waarvan 7 bestuursleden.  

Daarnaast kon de presentatie van Ron van Rossum van Merwestein niet doorgaan wegens 

persoonlijke omstandigheden.  

Dit heeft er toe geleid dat we snel klaar waren deze avond.  

 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

- Samenstelling Bestuur;  

De secretaris, Theo Heemstra,  was aftredend doch herkiesbaar. Daar er geen 

(tegen)kandidaten waren is Theo herkozen voor nog eens drie jaar.  

De penningmeester, Monique Guijt, is aftredens en niet herkiesbaar. Er hebben zich 

geen kandidaten gemeld. De voorzitter, Kees van Rooijen, heeft wel een idee hoe een en 

ander in te vullen maar wil dit eerst binnen het Bestuur bespreken. Monique zal sowieso 

tot het einde van het lopende seizoen haar werk blijven doen.  

 

- Tekstueel Jaarverslag 2015; 

Het tekstueel Jaarverslag 2015 is een document waarin elke commissie verslag doet 

over de verrichtingen in 2015. De secretaris heeft alle jaarverslagen verzameld in één 

document. Tevens zijn er foto’s toegevoegd, waar nodig.  

Het Jaarverslag 2015 werd vastgesteld. Het verslag zal op de site gepubliceerd worden.  

 

- Financieel Jaarverslag 2015; 

Aquarijn heeft een goed financieel jaar achter de rug, mede door hogere inkomsten aan 

contributie. Afgesproken is dat enkele commissies een aanvulling krijgen op hun 

reserves.  

Helaas is de kascommissie nog niet bijeen geweest om de cijfers te checken. Tot dat 

deze controle is geweest worden het Bestuur en de penningmeester, onder voorbehoud, 

decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2015.  

Wat de kascommissie aangaat dienen er dit jaar nieuwe leden benoemd te worden. Deze 

avond dient zich niemand aan. Het Bestuur zal gaan werven. Heb je interesse meld je 

dan aan bij de secretaris. Het liefst via de mail. 

 

Mocht je de jaarrekening 2015 nog in willen zien dan is deze op te vragenbij de 

secretaris, Theo Heemstra, via mailadres: secretariaat@aquartijn.nl 

 

 

Theo Heemstra 

Secretaris zwemvereniging Aquarijn 
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