Kort verslag Algemene Voorjaar Ledenvergadering

A

Woensdag 13 april was de Algemene Voorjaar Ledenvergadering van Aquarijn. Aan de
hand van de agenda een kort verslag.
Opening; De voorzitter van Aquarijn, Kees van Rooijen, opent de vergadering en heet
iedereen welkom. Hij heeft geen mededelingen.
Verslag vorige vergadering, 21 november 2021; Het verslag wordt, onder
dankzegging, vastgesteld.
Samenstelling Dagelijks Bestuur; Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de
functie secretaris. Theo Heemstra wordt daarom herkozen.
Wijziging statuten en Huishoudelijk Reglement; Kees neemt het woord en vertelt wat
er de afgelopen maanden allemaal gedaan is inzake de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR). De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Kees zegt verder dat Nelleke Tilburgs, tijdelijk toegevoegd aan het Bestuur, de afgelopen
maanden erg druk is geweest. In zake het WBTR was het van belang de statuten aan te passen en
het huishoudelijk reglement (HR) leesbaarder te maken.
Nelleke neemt het woord en geeft een toelichting op hetgeen zij de afgelopen maanden heeft
gedaan. Samen met het Dagelijks Bestuur heeft Nelleke de statuten en het HR nagelopen en
waar nodig aangepast. Ook waren in de statuten verplichte aanpassingen vanuit de KNZB nodig.
De statuten, zoals ze er nu liggen, zijn nog niet definitief. De notaris moet er nog naar kijken.
Statuten, artikel 21: Statutenwijziging,
Lid 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden-- genomen, met een meerderheid van tenminste
twee/derde — der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin zoveel leden aanwezig
zijn, dat tenminste de helft van het aantal stemmen van alle leden kan worden uitgebracht.
Lid 4. Indien in een algemene vergadering, in welke krachtenshet vorige lid een quorum vereist is, dit quorum
niet — aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroe — pen, te houden niet eerder dan twee weken
en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit tot
statutenwijziging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte
geldige stemmen, ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht.

Aangezien er niet voldaan kon worden aan de in artikel 21, lid 3 en 4, vermelde eis voor
goedkeuring van de statuten moet er dus een tweede vergadering gepland worden.
Dit zal zijn op maandag 9 mei, 19:00 uur in een vergaderzaal van Merwestein.

1

Voor het HR ligt dit wat simpeler. Deze behoeft alleen goedkeuring van de aanwezigen
bij een ALV. Het Bestuur kiest er voor om deze goedkeuring ook te doen bij de tweede
vergadering op 9 mei.
Tekstueel Jaarverslag 2021; Het verslag wordt per afdeling doorgenomen. Het
jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de verschillende auteurs.
Jaarrekening 2021; De jaarrekening 2021 is door Kees van Rooijen opgesteld. Hij was
het grootste deel van 2021 naast voorzitter ook nog de penningmeester. Kees heeft een
toelichting geschreven waarin hij een nadere onderbouwing geeft van het over het jaar
2021 behaalde negatieve resultaat. Het jaar 2021 bleek achteraf gezien ook nog een
corona jaar. In 2021 is Aquarijn coulant geweest met het innen van de contributie maar
daar staat tegenover dat sommige kosten wel doorgaan. Denk daarbij aan de contributie
aan de KNZB.
Na de diverse overzichten te hebben doorgenomen, werd het verslag van de
kascommissie besproken.
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de financiële stukken vast te leggen en het
Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021. De aanwezigen gaan
hiermee akkoord.
Na overleg met de penningmeester nodigt de voorzitter iedereen uit voor een drankje
aan de bar.

T.J. Heemstra
Secretaris zwemvereniging Aquarijn
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