
Kort verslag Algemene Najaar Ledenvergadering 

 

Woensdag 15 november was de Algemene Najaar Ledenvergadering van Aquarijn. Belangrijkste items 

deze avond waren de begroting voor 2018 en de contributie voor 2018.  

De voorzitter, Rens Wisselo, opende de vergadering en was blij met de goed opkomst.  

Voorafgaand aan deze vergadering was er een overleg met ouders van Wedstrijdzwemmen. De opzet 

was om diverse taken binnen de commissie bezet te krijgen. Het was een positief overleg en er zijn 

mogelijkheden.  

 

Rens deelt verder mede dat er een reactie is ontvangen van Frank van Rossum op de inhoud van het 

verslag van de ALV van 19 april 2017.  

De frustratie die breder leeft binnen de vereniging omtrent het niet kunnen beschikken over een 

eigen verenigingsruimte richtte zich tijdens de vergadering ten onrechte op Frank die hiervoor bij 

herhaling aandacht heeft gevraagd tijdens de ALV’s. Het bestuur heeft de wens kunnen relateren aan 

recente ontwikkelingen, t.w. de gemeentelijke wens dat we als vereniging een Open Club worden en 

het concept Buurthuis van de Toekomst dat betrekking heeft op Merwestein en het willen meedenken 

over een eventuele herontwikkeling van het gedeelte van het terrein waar nu nog een ligweide is te 

vinden. Het idee van een verenigingshonk is door onze vereniging inmiddels genoemd als passend 

binnen voornoemd concept. Deze laatste ontwikkeling zal echter nog wel wat jaren vergen.   

Op korte termijn zal er door de vereniging(en) wellicht kunnen worden bijgedragen aan een aanpassing 

van de standaardinrichting van Brasserie H2O. Deze zou dan standaard meer als een Sportcafé 

moeten gaan overkomen. Het bestuur was blij dat Frank heeft willen deelnemen aan een eerste 

overleg daarover met het management van de horeca binnen Merwestein. 

 

Voor de Begroting gaf Rens het woord aan de penningmeester, Kees van Rooijen. Kees heeft een 

begeleidend schrijven geschreven als bijlage bij de Begroting 2018. Zie onderstaande tekst.   

 Bijgaand ontvangen jullie het concept van de begroting voor het jaar 2018.  

De begroting laat een positief saldo zien van € 6.232.  

Enkele uitgangspunten in de begroting zijn als volgt weer te geven:  

- Het huidig eigen vermogen dient welvaartsvast te blijven, wat inhoudt dat jaarlijks de 

prijsindex als vermeerdering van het eigen vermogen wordt toegepast.  

- Iedere afdeling zet zich in om te investeren in de ontwikkeling van het kader en 

vrijwilligerswerk.  

De meeste afdelingen weten ondanks deze investering met hun inkomsten uit te komen. De 

afdeling Wedstrijdzwemmen (WZ) laat een verwacht tekort zien. Het voorstel is dit tekort te 

accepteren. Op dit moment is het Dagelijks Bestuur in overleg met de afdeling WZ hoe de 

terugval van het aantal leden is op te lossen. De afspraken die daaruit voortvloeien zijn 

bepalend of deze afdeling in de huidige context kan blijven draaien. 

Door de aanwezigen werd de Begroting vastgesteld. 

 

De contributie voor 2018 is voor enkele commissies aangepast. Bij OPL zal er voor Zwemvaardigheid 

een derde tariefgroep komen voor leden die één keer per week 40 minuten zwemmen. Bij 

Schoonspringen zijn er geen veranderingen. Synchroonzwemmen heeft een kleine verhoging, 1.5%, 

toegepast. Bij Waterpolo heeft men de contributie verlaagd. Wedstrijdzwemmen heeft een verhoging 

van 5% ingevoerd wat de contributie aangaat.  

Ook de contributie werd door de aanwezigen vastgesteld.  

 

Dit waren de belangrijkste punten van deze avond.  

 

 


