
Notulen Algemene Ledenvergadering van ACZ (Algemene Capelse Zwemvereniging) 28 maart 2018

1. Opening.
    De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen.
    De notulen van de vergadering van 22 maart 2017 zijn aangenomen.
3. Financiën.
    Financiën: de laatste keer Eric van Meel als penningmeester.
    Afgelopen  jaar is er winst gemaakt in tegenstelling tot drie voorgaande jaren waarin we verlies
    leden.
    Voor het jubileum is er 2500 € 
    Opleidingskosten: een van de trainers heeft een training gevolgd.
    Huur: veel kunnen besparen door inleveren uren 50+, wedstrijd en synchroon.
    Eigen vermogen is opgehoogd.
    Kascommissie is akkoord.
4. Begroting 2018.
     Ledenaantal is nog kritiek. Er is geen geld gereserveerd voor nieuwe zwembad. Het is 
     vooralsnog niet duidelijk in de gesprekken met de gemeente wat de bijdrage van ACZ zou
     moeten zijn.
     Er is 2500 € gereserveerd voor het 50-jarig jubileum van ACZ.
5. Vaststellen contributie 2018/2019.
    2% verhoging zal aangehouden worden.
6. Vacatures.
    Kascommissie: heer Jongeneel stopt. Nieuwe kascommissie: Ardi vd Stel en Corjan Spaans.
    Penningmeester: per 1 april start Frank van Rijn. Eric blijft nog beschikbaar.
    Secretaris: blijft vacant.
    We nemen afscheid van Yolanda, Sebnem en Eric. Namens ACZ spreekt Henry hen toe en
    bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren.
7. Nieuw Zwembad.
    Doelstelling was oktober 2018. Diverse mails zijn daarop gevolgd met steeds een andere datum. 
    Uit de krant is nu vernomen dat het zwembad in het eerste kwartaal van 2020 gereed zal zijn.
    Momenteel is het zeer druk in de bouw. De gemeente wijt de vertraging aan de aannemers. En 
    er is een tekort aan heipalen. De vertraging is een fikse tegenvaller voor ACZ.
    Aan de gemeente is aangegeven dat wij het jammer vinden dat we de datum uit de krant
    moesten vernemen en dat ACZ niet blij is met de Blinkert en  klanten verliest aan omringende
    baden. Er komt binnenkort weer een gesprek met de gemeente. De aanbesteding is half april.
    Optisport heeft een contract tot 2022.
8. Rondvraag.
    Bianca: -acties sponsorzwemmen, cash voor club, hoe gaan we dit doen, 7 april? De diverse
    afdelingen nemen hier contact met elkaar over op.
    -BHVers ? Vanuit bestuur actie tot behalen BHV.
    Dhr. Jongeneel: hoort dat er bij andere verenigingen allemaal  sponsors zijn. Ook een punt voor
    ACZ? 1 persoon is daar mee bezig. Binnenkort een gesprek om dit uit te breiden.
    Corjan: hoe staat het met de commissies? 
    Feestcommissie: vanaf 1 april gaan we daarmee starten.
    Commissie nieuwe zwembad? Nieuwe sporten opstarten? Wordt vervolgd.


