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Notulen ledenvergadering (9 juli 2009)
1 Opening voorzitter
2 Op of aanmerkingen verslag vorige vergadering
3 Inkomende/uitgaande post
4 Financieel verslag
- Verslag kascontrolecommissie
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
5 Actiepunten vorige vergadering/nieuwe actiepunten
6 Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
7 Voorstel tot wijziging ‘regeling verlenen attenties bij ziekte enz.’
8 Activiteiten
9 Jeugdzaken
10 Rondvraag/opmerkingen
Aanwezig:
Joost, Ton, Dennis, Mieke, Lidewy, Thijs, Maikel, Pieter, Chrit Arjen, Bert, Peter, Han.
Afgemeld:
Betsy, Tanja, Jacques, Joris, Caspar, Corné, Shainitza.
1 Opening voorzitter
Ton opent de vergadering en geeft alvorens te beginnen aan dat er vlaai is.
2 Op of aanmerkingen verslag vorige vergadering
Ton zegt dat er op de vorige ledenvergadering gesproken is over de WA-verzekering van de
vereniging. Destijds is door Bert gevraagd of er ook niet via de gemeente een verzekering liep of dat
het afsluiten hiervan wellicht goedkoper was. Joost zegt dat de jaarlijkse kosten nu €130,- bedragen en
dit sowieso dus geen grote kostenpost is. Een andere vraag is ook hoe de dekking van deze verzekering
bij de gemeente zou zijn. Joost heeft hier geen navraag meer naar gedaan, maar zal dit verder
uitzoeken.
De notulen worden vervolgens, onder dankzegging aan de samensteller, door de leden vastgesteld.
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3 Inkomende/uitgaande post
Breakout
Het secretariaat heeft een reclamefolder ontvangen van Breakout over aankomende acties.
Document toekomstvisie
Ook komt het document over de toekomstvisie m.b.t. sportaccomodaties ter sprake. Conclusie uit dit
document is dat er de komende jaren geen grote veranderingen gepland staan.
Hieruit volgt een discussie over de zaalhuur. Pieter zegt aan dat er onderscheid wordt gemaakt in
recreanten- of competitiegebruik van de sporthal. Ton is aanwezig geweest bij de bespreking van de
zaaluren en geeft aan dat er voor Dynamo geen veranderingen zijn en dat er niemand voor of na ons
van de sporthal gebruik maakt. Problemen doen zich voornamelijk voor bij andere clubs op andere
dagen.
Ton zegt het op prijs te stellen, aangezien het mogelijk is, om ook daadwerkelijk om 20.00 uur te
beginnen. Men zou om kwart voor acht al aanwezig kunnen zijn om alles op te zetten. Bert geeft aan
dat het vroeger niet anders was dat men laat aanwezig was.
4 Financieel verslag
Joost geeft een toelichting over de financieel goede situatie van de club. Het saldo in kas op 31
december 2008 bedroeg €6500,-. Het negatieve resultaat van dat jaar viel lager uit. Mede door
verschillende activiteiten en de onlangs goedkoper geworden zaalhuur bevindt zich genoeg geld in de
clubkas. Dit in tegenstelling tot 3 jaar geleden toen de situatie geheel anders was.
Verschillende leden geven aan de acties m.b.t. geldwerving in stand te willen houden om zo te kunnen
beschikken over een extra inkomstenbron. Wel geeft Peter aan dat het saldo niet verder op moet lopen.
Ton beaamt dit en maakt een hier een agendapunt van.
Verslag kascontrolecommissie
Pieter en Arjen voerden de kascontrole uit en gaven aan dat dit in orde was. De vergadering
dechargeerd, onder dankzegging, de penningmeester.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Arjen en Han.
5 Actiepunten vorige vergadering/nieuwe actiepunten
Vorige punten
Punten uit de vorige vergadering zijn reeds bovenstaand besproken.
Nieuwe punten
Clubkas
Dit nieuwe agendapunt vloeit voort uit het verslag van de penningmeester. Komend seizoen zal het
saldo in de gaten worden gehouden en indien dit verder teveel oploopt moet er actie ondernomen
worden.
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Tarieven zaalhuur
Bert vraagt of er een prognose is van de zaalhuur. Dennis geeft aan dat de gemeente begin dit jaar
nieuwe bedragen heeft ingevoerd maar dat er geen verwachte veranderingen bekend zijn gemaakt.
Bert geeft daarbij ook aan dat Swalmen reeds vanaf 2007 tot de gemeeente Roermond behoorde, maar
dat de twee jaar daarop volgend wel nog de oude tarieven zijn aangehouden m.b.t. de zaalhuur. Joost
geeft aan dat dit verder onderzocht zal worden. Wellicht kan er geld worden terug gevraagd over deze
periode.
Trainerscursus
Bert vraagt of het mogelijk is om weer een aantal mensen naar de trainerscursus te sturen. Hij heeft
eventueel kandidaten hiervoor en vraagt of er wellicht ook senior leden zijn die hierin geïntereseerd
zouden zijn.
Mieke vraagt of het niet mogeljikheid is om de trainers een vervolgcursus aan te bieden. Maikel zegt
dat dit mogelijk is maar dat deze wel meer competitiegericht is. De vraag is of dit nodig is en of we dit
willen. De verschillende mogelijkheden zullen nog worden onderzocht.
6 Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is achterhaald daar het voor het laatst in 2000 besproken is. In dit
document wordt er nog melding gemaakt van guldenprijzen.
Het bestuur stelt een wijziging voor m.b.t. het inschrijfgeld. Het oude inschrijfgeld van ƒ10,- gaat naar
€5,-. Deze wijziging wordt aangenomen door de aanwezige leden.
7 Voorstel tot wijziging ‘regeling verlenen attenties bij ziekte enz.’
Ook in de regeling voor het verlenen van attenties staan nog guldenprijzen vermeld. Ook hier wordt
voogesteld de prijzen te wijzigen. Het guldenteken zal dan vervangen worden door het euroteken. Ook
zal er nu bij ziekte een kaartje worden verstuurd. Ook bij dit voorstel stemmen de leden in.
De attenties zijn dan als volgt:
Bij ziekte van een lid:
- bij opname in het ziekenhuis: attentie ter waarde van €15,-.
- bij ziekte thuis: versturen kaartje.
Bij geboorte van een kind van een lid: attentie ter waarde van €15,-.
Bij huwelijk van een lid: cadeau verstrekken ter waarde van €25,-.
Bij huwelijksjubilea van een lid: versturen kaartje.
Bij overlijden van een familielid van lid: versturen van rouwkaart.
Bij overlijden van een lid: bloemen of krans ter waarde van €100,-.
8 Activiteiten
Meehelpen KVW
Mieke geeft aan dat het weer mogelijk is mee te helpen bij Kindervakantiewerkvoor extra inkomsten
voor de clubkas. Men kan meehelpen op woendag 26 en vrijdag 28 augustus van 18.00 uur tot
ongeveer 23.00 uur. Mieke hangt een inschrijfformulier op in de sporthal.
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BBQ
Ook dit jaar zal de barbecue plaatsvinden bij Thijs en Mieke en wel op vrijdag 4 september. De kosten
bedragen €10,- per persoon en de club draagt daar €10,- aan bij. Ook hiervoor zal Mieke een
inschrijfformulier ophangen in de sporthal.
Over beide activiteiten zal er nog een e-mail verstuurd worden naar alle leden.
9 Jeugdzaken
Maikel geeft eerst een samenvatting van het afgelopen jaar: aan het eind van het afgelopen seizoen
waren er zo’n 12 tot 15 jeugdleden. De teller staat nu op 23 jeugdleden. Mede door verschillende
acties en activiteiten was er een groei van het aantal jeugdleden.
Clinics en scholentoernooi
De clinics op de basisscholen zijn goed verlopen. Het scholentoernooi dat hierop volgde werd ook
goedbezocht met 16 deelnemers. Hiervan zijn er uiteindelijk 4 lid geworden. Ook dit jaar willen wij
weer clinics en een scholentoernooi organiseren. Afgelopen keer hebben wij dit op de basischolen zelf
gedaan maar nu willen wij graag proberen dit allemaal in de sporthal te laten plaatsvinden.
Bert geeft aan dat het belangrijk is dat dit gaat leven onder de scholen. De wisselbeker kan hierin
bijdragen. Lidewy voegt hieraan toe dat dit de laatste keer is dat Heide en Mortel apart kunnen
deelnemen.
Springplanktoernooien
Vier jeugdleden hebben afgelopen seizoen deelgenomen aan een spingplanktoernooi in Sevenum en
Reuver. Ook dit jaar willen wij met een aantal leden hieraan deelnemen, voor zover er ook jeugd is die
er niet te oud voor is.
Uitstapje
Het jaarlijkse uitstapje voor de jeugd stond op de planning voor 12 juli. Helaas kon het dit seizoen
geen doorgang meer vinden. Daarom wordt dit verplaatst naar het begin van het nieuwe seizoen en wel
op zondag 13 september.
Ton vraagt de vergadering of er een bijdrage uit de kas mogelijk is. De leden stemmen er mee in dat de
club een bijdrage van € 10,- per persoon bijdraagt aan het uitstapje.
Maikel geeft aan dat we naast bovenstaande activiteiten ook weer de clubkampioenschappen
organiseren op 18 juli en dat er ook een dubbelcompetitie gaande is.
Ook willen we komend seizoen weer andere activiteiten organiseren als het kind-oudertoernooi en het
blindbadmintontoernooi. Thijs vraagt of het niet mogelijk is om ook een ouder-kindtoernooi te
organiseren, er lijkt hiervoor wel interesse te zijn.
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10 Rondvraag/opmerkingen
Beheer sporthal
Bert is niet tevreden met het beheer van de sporthal. Er ligt regelmatig rommel in de hal en water in de
kleedruimtes. Ook de goals worden vaak niet opgeruimd. Ton geeft aan dat tijdens de
zaalurenbijeenkomst de beheerder andere clubs aansprak over de rommel die zij achterlaten.
Bert vindt dat de beheerder de sporters moet aanspreken tot het opruimen van de goals en heeft
hierover ook een klacht in het logboek van het sportcentrum geschreven. Er moet bij de gemeente
worden nagegaan of de klacht ook in behandeling is genomen.
Maikel zegt dat er sinds kort wel een briefje hangt in het opberghok over het opruimen. Tevens geeft
Bert aan dat er materiaal kapot is. Zo zijn er honkpaaltjes waarvan de paal los zit en missen er een
aantal. Ook spanbanden zijn kapot en kunnen hierdoor niet goed meer gebruikt worden en dienen dus
ook vervangen te worden.
Clubshirts
Lidewy zorgt voor clubshirts. Men kan kiezen tussen een t-shirt of een polo. Op de achterkant staat het
logo. De shirts en polo zijn in de kleur used yellow. Lidewy wil de shirts bestellen voor 1 augustus
zodat deze voor het nieuwe seizoen klaar zijn.
De kosten bedragen €10,- per shirt of polo en de club zal het resterende deel bijbetalen. Bert geeft aan
dat er voor het zwembad ook bij Mister Present shirts zijn besteld en deze van een niet zo goede
kwaliteit waren.
15-jarig bestaan
Ton heeft tijdens het 15-jarig bestaan oud-leden in het zonnetje gezet. Joost was destijds op vakantie,
dus wordt er tijdens de ledenveradering hieraan aandacht besteed.
Trainers
De drie trainers: Bert, Maikel en Dennis krijgen een presentje voor hun inzet.
Uitwisseling
Maikel geeft aan vergeten te zijn melding te maken van uitwisselingen voor de jeugd. Komend seizoen
proberen we met de jeugd hier aandacht aan te besteden. Uitwisselingen zullen dan plaats kunnen
vinden met jeugd van Roermond en Reuver.
Thijs vraagt of het ook niet mogelijk is dit eens met de senioren te doen.
Bestuur
Bert wil ook graag het bestuur bedanken voor hun inzet en kan daarbij rekenen op de steun van de
andere leden.
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