
 

 

Concept notulen Algemene Ledenvergadering Aqua-Novio’94 2022 

20 oktober 2022 20:00 uur - Houtwerf, Nijmegen 

Notulist: Joey Papaioannou 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur 

3. Vaststelling notulen ALV 2021 

4. Vaststelling jaarverslag 2021-2022 

I. Terugblik 

II. WBTR/visiedocument 

5. Financieel jaarverslag 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststelling financieel jaarverslag 

8. Vaststelling begroting 2022-2023 

9. Verkiezing bestuur en kascommissie 

10. Rondvraag en afsluiting 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Er zijn geen aanvullingen 

op de agenda.  

> Agenda is vastgesteld door ledenvergadering. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur 

Voorzitter behandeld de afwezigen met afmelding. Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3. Vaststelling notulen ALV 2021 

Voorzitter loopt per pagina door de notulen. Geen opmerkingen.  

> Notulen zijn vastgesteld door ledenvergadering. 

 

4. Vaststelling jaarverslag 2021-2022 

Het jaarverslag wordt per hoofdstuk doorlopen. Er wordt kort toelichting gegeven door de 

voorzitter. 

Voorzitter blikt terug op eerste jaar als voorzitter. Geeft aan dat het doel was meer mensen 

actief te krijgen binnen de vereniging. Dat is helaas, mede door corona, niet gelukt. 

De voorzitter geeft aan dat we goed door corona zijn gekomen, financieel en op gebied van 

ledenaantal. Beide zijn tegen de nationale trend in.  

Er wordt benadrukt dat de vrijwilligers ervoor hebben gezorgd dat onze vereniging niet in 

elkaar is gezakt. Het begint en eindigt bij vrijwilligers. Complimenten! 

Verwachting blijft dat het nieuwe zwembad in 2026-2027 klaar is. De gemeente luistert goed 

naar ons. Komt door onze expertise op dit gebied. We hebben een goed netwerk gecreëerd. 

Door energieprijzen zijn veel verenigingen in nood. We lobbyen veel voor verlichting voor 

verenigingen. We hebben een goede connectie met voorzitter KNZB: lid van Aqua-Novio’94.  

De aangekondigde inflatiecorrectie is rond de 7 procent. Dit seizoen voorlopig nog geen 

verhoging contributie.  

 



 

 

Afdeling Elementair: dankzij Ronald en zijn team is er is een stijgende lijn zichtbaar. We 

blijven last hebben van tekort aan vrijwilligers.  

 

Afdeling Masterzwemmen: Pauline stuurt het team perfect aan. Steady afdeling. De afdeling 

is een visvijver voor mensen die actief zijn in de vereniging. 

 

Afdeling Synchroonzwemmen: bijzonder jaar gehad. Stabiel in ledenaantal. Senioren en 

junioren scoren goed op nationaal niveau.  

 

Voorzitter: ondanks topsport moeten we blijven focussen op talent. In het bad en naast het 

bad. Bernd benadrukt de 3 pijlers binnen onze vereniging: topsport, talent en inclusie.  

 

Afdeling Waterpolo: Heel goed bezig geweest met EuroGames. Ook Karel Ockers toernooi 

was weer een groot succes. 

 

Afdeling Wedstrijdzwemmen: Lastig jaar gehad. Eerlijk verslag. Dipje gehad, maar nu goed 

bezig in opwaartse trend. Swim to Fight cancer er belangrijk. Mooi en goed voor en van de 

vereniging. 

 

Bas: vraagt zich af hoe we binnen de afdeling omgaan met mensen die genderfluïde zijn? 

Hebben we daar een plan voor? 

Astrid: geeft aan dat dat we daar mede afhankelijk van de KNZB zijn. Non-binair is op dit 

moment nog niet mogelijk in het systeem.  

Kim: vindt dat het belangrijk is om hierover na te denken. Ook een issue op de basisscholen 

en jeugd.  

 

> Secretarieel jaarverslag vastgesteld door ledenvergadering. 

 

Voorzitter loopt door samenvatting van WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen). 

Visiedocument komt snel op website. Binnenkort vaststellen door bestuur. Volgend jaar 

meer aandacht voor inclusiviteit. Actiepunt voor het bestuur.  

Frank: vraagt zich af of het bestuur wel zelf het supplement mag goedkeuren.  

Er volgt een korte discussie over of het wel of niet mag.  

Bestuur geeft aan dat dit in deze vorm mag. Om transparant te zijn zal het 

bestuurssupplement op de website komen te staan.  

 

5. Financieel jaarverslag 

Penningmeester begint met uitleg over financieel jaarverslag. Loopt per pagina met 

ledenvergadering door het verslag heen.  

 

Ivo: heeft Rabo Clubsupport niet voorbij zien komen. Zou graag willen dat volgend jaar leden 

inspraak hebben in waar het geld heengaat. Transparanter over waar het geld heengaat.  

Joey: geeft aan dat de opbrengst van de afgelopen jaren naar waterbasketbal en aangepast 

zwemmen is gegaan. Is aangegeven tijdens het stemproces. Bestuur mee eens dat 

volgende editie leden een stem moeten krijgen.  

 

Kascommissie krijgt het woord:  



 

 

Frank geeft aan dat hij en Nico vorig jaar niet zijn benoemd. Beide zijn gevraagd door het 

bestuur om lid te worden van de kascommissie en dus nieuwe leden. Beide oud-

penningmeester.  

De controle van de kascommissie is op 27 september uitgevoerd. Als eerste is de 

bankrekening gecontroleerd. Daarna naar debiteuren en crediteuren, grootboekrekening en 

tussenrekening.  

De kascommissie geeft aan geen opzettelijke fraude en geen grote afwijkingen gevonden te 

hebben. Kascommissie adviseert de ledenvergadering om de jaarrekening goed te keuren.  

Daarnaast heeft de kascommissie nog verder gekeken dan de jaarrekening. In het schriftelijk 

verslag zijn een aantal adviespunten gegeven. Twee worden er uigelicht: 

- Energieprijzen. Wat is nou de impact op badwater en de vereniging?. Adviseren om 

de begroting te herzien als badwater kosten te hoog worden. Op rem trappen als 

nodig. Nieuwe begroting als dat noodzakelijk is; nieuwe ALV in januari als er een 

nieuwe begroting komt. 

- Aantal zaken staan open. Onder andere AVG en WBTR. Adviseert het bestuur om 

deze zaken op te pakken. Continuïteit van vrijwilliger blijft een probleem. Misschien 

een aparte bijeenkomst voor vrijwilligerstekort.  

 

> Financieel jaarverslag vastgesteld door ledenvergadering. 

 

6. Vaststelling begroting 2022-2023 

Penningmeester loopt kort door de begroting heen. 

 

Thomas: nu negatieve begroting. Verzoekt om volgend jaar weer te mikken op nul. Kans op 

contributieverhoging is hoog. Hier moet het bestuur rekening mee houden. Nadruk op 

nulbegroting volgend seizoen. 

Bernd: eens. We houden het in de gaten. 

Peter: geeft aan dat er een fout in de begroting zit. Regel met sinterklaasactiviteit is gezakt. 

 

> Begroting 2022-2023 vastgesteld door ledenvergadering. 

 

7. Verkiezing bestuur en kascommissie 

1. Penningmeester 

a. Bram Berben - Aftredend 

b. Henk de Vries - Kandidaat a.i. 

Bernd: eerste en laatste ALV van Bram. Gaat ons helaas verlaten door drukke werk en 

promotie. We zijn druk op zoek naar een nieuwe penningmeester. Nog geen vaste nieuwe 

kandidaat gevonden. We zijn heel erg blij met ondersteuning van Thomas. Gelukkig stelt 

Henk zich ad interim beschikbaar tot en met 30 april 2023. Hierna nieuwe penningmeester 

nodig 

 

> Henk de Vries door ledenvergadering benoemt tot penningmeester  

 

2. Secretaris 

a. Lieke Versteegen - Aftredend 

b. Joey Papaioannou - Kandidaat 



 

 

Bernd: Lieke was officieel nog secretaris. Verlaat ons helaas door ziekte en drukte op het 

werk. De taken zijn vorig seizoen deels al overgenomen door Joey. Wil nu officieel verder 

als secretaris.  

 

> Joey Papaioannou door ledenvergadering benoemd tot secretaris 

 

3. Voorzitter Waterpolo 

a. Bas Arends - Aftredend 

b. Marcell de Vries - Kandidaat 

Bernd: Bas heeft zijn sporen verdiend. Voorzitter op zijn eigen wijze. Erg fijn om mee samen 

te werken. Erg blij met opvolger. Heeft het afgelopen jaar al meegelopen met Bas. 

 

 > Marcell de Vries door de ledenvergadering benoemd tot voorzitter waterpolocommissie 

 

4. Kascommissie 

a. Frank Jansen- Kandidaat (tweede termijn in) 

b. Nico Papaioannou - Kandidaat (tweede termijn in) 

c. Vincent Draper - Kandidaat 

Bernd: Vindent zwemt bij de masters. Wil graag de tijd ervoor nemen. Voorgedragen door 

het bestuur.  

Thomas: voorstel om kascommissie door het jaar heen toegang te geven in de cijfers.  

Bernd: wil dat voorstel overnemen 

 

> Kascommissie hele jaar toegang geven tot cijfers goedgekeurd door ledenvergadering.   

 

> Alle kandidaten voor kascommissie benoemd door de ledenvergadering. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Frank: wat als we na april geen penningmeester hebben. Wat dan? 

Bernd: onduidelijk. Blijven op zoek. Anders mensen inhuren.  

Bas: algemeen bestuur is ver weg van de leden. Kunnen we het bestuur niet naar de leden 

brengen? Tijdens activiteiten een praatje laten doen? 

Ivo: geeft aan dat leden misschien verplicht een functie/vrijwilligerstaak kiezen.  

Bernd: geeft aan dat we de urgentie moeten verhogen. Let op jezelf! 

Bas: benadrukt dat de focus op belonen moet zijn en niet op straffen. 

 

De  voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


