Aqua-Novio’94
Notulen ALV
9-10-2019

Notulen ALV 9-10-2019 locatie Wijkcentrum Dukenburg
Afwezig met kennisgeving:
Georg Dietrich, Irma Dietrich, Bas Arends, Vincent Draper, Winfried de laat
1. Opening:
Voorzitter heet een ieder welkom.

2. Ingekomen stukken mededelingen bestuur
Geen.

3. Vaststelling notulen ALV 24-10-‘18
Geen opmerkingen.

4. Vaststelling jaarverslag 2018- 2019 van het DB en de afdelingen
Jaarverslag staat op website. Geen opmerkingen.

5. Vaststelling financieel jaarverslag 2018-2019 / verslag financiële commissie
Zoals afgelopen jaar gesignaleerd, is er een teruggang in leden bij Elementair. Dit scheelt ons als
vereniging €20.000. Ook zijn er minder inkomsten geweest, dan begroot en is er minder
sponsorgeld binnen gekomen. Het is wel een goed teken, dat de afdelingen pas geld uitgeven als
ze dit binnen hebben. Wegens een onjuiste begroting, een verhoging bij Sportfondsen en de
verhoging van de BTW, een negatief resultaat van €17.000. Er is subsidie aangevraagd voor
aangepast zwemmen, mede hierdoor is dit verlies opgevangen.
Er werd een vraag gesteld over de €90.000 minder liquide middelen. Dit heeft te maken met het
eerder betalen van de factuur voor het badwater.
Er werd een vraag gesteld over de trainersvergoedingen van €38.000 begroot – €55.000
werkelijkheid . Dit heeft te maken met de declaraties van trainers. Extra activiteiten organiseren,
geeft extra kosten omdat de trainers hiervoor declareren. Hier komt deze verhoging vandaan.
In liquide middelen zijn we wat achteruit gegaan, minder schulden en eigen vermogen achteruit
met negatief resultaat. Algemene reserve is nu €73.000. Waterpolo heeft goed begroot, dit komt
ten goede van de vereniging. Zorgen over Elementair, dit staat op de agenda. Er loopt een
onafhankelijk onderzoek om in kaart te brengen hoe we dit samen kunnen oppakken.
Ter informatie: de belasting heeft gegevens opgevraagd. Dit is allemaal aangeleverd en akkoord
bevonden.

-

Financiële Commissie

Middels het nieuwe (financiële)programma Visionplanner, heeft de kascommissie het hele jaar
inzicht gehad in de financiële gegevens. We hebben het systeem leren kennen en dit geeft een
goede voorbereiding op de bijeenkomst(en) van de kascommissie. Twee maanden geleden, is de
kascommissie bij elkaar gekomen en hebben zij belangrijke transacties gecontroleerd. Er is een
positief advies uitgesproken, alles is goed terug te vinden. Er zijn geen materiële afwijkingen. Alle
contracten, debiteuren en crediteuren zijn doorgenomen.
Aandachtspunten zijn: inkomsten elementair, het BTW-effect en de badhuur. Op dit moment
lijden zwembaden in de gemeente verlies, als de badhuur omhoog gaat moeten we dit in de
gaten houden. Ook de gemeente Nijmegen in financiële problemen. Sportfondsen Nijmegen en
Dukenburg krijgen minder subsidie, dit is nadelig voor de exploitanten.
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Advies van de kascommissie:
Advies om financieel jaarverslag goed te keuren en decharge aan het bestuur te verlenen.
Decharge door de ALV. Geen opmerkingen op het advies.

6. Vasstelling contributie
Blijft vooralsnog ongewijzigd. Afhankelijk van ontwikkelingen komend seizoen opnieuw
beoordelen.

7. Begroting 2019-2020
Alle begrotingen zijn ingediend door de afdelingen. Zoals elk jaar, werken we met een
verdeelsleutel. Elementair heeft minder inkomsten vanuit de contributie en minder badwater,
door het afstoten van water, meegenomen in de begroting. Met de huidige begroting, is er een
verwacht negatief resultaat van €1100,-. Het bestuur staat achter deze begroting.
De activiteiten zijn wat lager begroot, voorheen was de organisatie van het jubileum hier
onderdeel van. De activiteiten zijn ook afhankelijk van het aantal wedstrijden wat wij mogen
organiseren.
Begrotingen zijn goedgekeurd.

8. Commissie nieuw zwembad
Er is het afgelopen jaar een commissie opgestart, om na te denken over het nieuwe zwembad. Er
zijn mooie ideeën, eerst gedacht vanuit Aqua-Novio’94, vervolgens ook vanuit de gemeente
Nijmegen. Wat wil Nijmegen als stad? Er is gekeken naar nieuwe vormen van organisatie en
nieuwe businessmodellen. Het WK zwemmen naar Nijmegen halen, is het droomdoel. We
denken ook aan topsort/talentontwikkeling naar Nijmegen halen. We hebben een pitch mogen
doen bij de gemeente Nijmegen. Ook zijn er bezoeken geweest aan Amarena in Amersfoort, en
Papendal. Verkenning is opgestart, er is contact met NOC-NSF en de provincie. We willen geen
bak met water maar een 50 meter bad waar je iets mee kan. Planontwikkeling van de gemeente
gesproken, hoe groot gaat het worden, is er al een locatie..etc.
We hebben een brede blik en proberen out of the box te denken, mogelijk hebben we de
gemeente, provincie en dergelijke niet nodig. Dan gaan we op zoek naar partners om dit neer te
zetten. Het is een langlopend project, waar we de tijd voor nemen.

9. Verkiezing financiële commissie
Er zijn nu drie leden, Michel, Frank en Melanie. Frank en Michel treden af. Frank stelt zich
kandidaat voor penningmeester, Michel is al twee jaar lid. Er zijn geen kandidaten.
Voorstel: Pauline vraagt Vincent Draper. Afdelingsvoorzitters doen navraag binnen de afdelingen.
De ALV geeft het bestuur de machtiging om tussentijds een nieuwe financiële commissie vast te
stellen. Indien er kandidaten zijn, kunnen zij zich aanmelden bij het bestuur. We streven naar het
vaststellen van een kascommissie voor 1-1-2020. Henk de Vries, is tegen dit besluit.
Tip aan bestuur om deze verkiezing eerder aan te kondigen.

10. Vrijwilliger van het jaar
Thomas Verbeek, is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

11. Verkiezing bestuur
Aftredende voorzitter: Wim Witjes. Vacature Voorzitter. Kandidaat: Bernd Hendriksen.
Aftredende penningmeester: Nico Papaioannou. Vacature Penningmeester. Kandidaat: Frank
Jansen.
Beide kandidaten worden gekozen tot nieuwe voorzitter en nieuwe penningmeester.
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12. Rondvraag:
Bernd de nieuwe voorzitter neemt het woord.
Iedereen mag eerlijk zijn en aangeven wat we nou echt moeten oppakken als nieuw bestuur.
Hier komt uit:
- Elementair, er is zorg over de teruggang in leden, weinig instructeurs. Heeft dit mogelijk te
maken met Superspetters? De KNZB doet zelf weinig promotie.
Bernd geeft aan, er is een onderzoek gestart, hier worden interviews gehouden. Daar
komt een advies uit. Vervolgens gaat het bestuur hier acties op uitzetten. We gaan vanuit
feiten bekijken wat we kunnen doen.
- Tip vanuit ALV: Voorstel om ook langs scholen te gaan. Buitenlandse kinderen kunnen niet
zwemmen, hier ligt een kans.
- Promotie
Meer adverteren in streekbladen, meer kinderen is meer ouders. Vervolgens de ouders
opleiden, dit kost tijd. Ook moet dit een doorlopende actie zijn. Altijd bezig zijn met promotie
en ledenwerving.

#
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