Capelle aan den IJssel, 10-03-2021
Aan alle leden van ACZ en/of hun ouders/verzorgers,
Uitnodiging online Algemene Ledenvergadering
Woensdag 24 maart 2021
Online omgeving open vanaf 19:00 uur
Start vergadering 19:30 uur
Geplande eindtijd 21.00 uur
***************************************************************************
Agenda punten:
1.
Opening van de vergadering;
2.
Benoemen notulist;
3.
Vaststelling notulen ALV 2020;
4.
Financieel jaarverslag 2020;
5.
Begroting 2021;
6.
Vaststellen contributie 2021/2022;
7.
Kascommissie 2021;
8.
Vacatures Bestuur;
9.
Vaststellen Gedragsregels en Klachtenprocedure;
10.
Voorstel proces WBTR (Statuten wijzigen) en extra ALV;
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
***************************************************************************
Machtiging formulier ALV 24-03-2021
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Afdeling:
Datum:
Geeft hierbij de machtiging aan (naam): __________________________________________
om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering
van ACZ-Capelle 24-03-2021.
Handtekening aanwezig lid:
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Handtekening (machtigende) lid:
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Beste leden van ACZ,
Wij nodigen alle leden van ACZ of hun ouders/verzorgers uit voor de online algemene
ledenvergadering (ALV) 2021. Deze ALV is gepland op woensdag 24 maart 2021. Wij willen u
vriendelijk verzoeken tijd vrij te maken en tijdig via uw computer of smartphone aanwezig te
zijn op deze ALV.
Wij vragen u om u uiterlijk 7 dagen van tevoren aan te melden per mail aan: voorzitter@aczcapelle.nl, zodat wij u een bericht kunnen sturen hoe u de ALV kunt bijwonen. U kunt een
ander lid machtigen namens u te stemmen. Gebruik daarvoor het hierbij meegestuurde
machtigingsformulier wat wij ook graag uiterlijk 7 dagen van tevoren ontvangen.
In 2020 is er wederom veel gebeurd, in en om ACZ. Voor ACZ heeft de Corona pandemie en
alle maatregelen vanzelfsprekend ook een stempel gedrukt op het jaar 2020. In het
bijzonder de beperkingen die dat met zich meebracht voor de zwemverenigingen in
Nederland zijn door de leden sterk gevoeld.
De afdelingen en commissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur, door middel
van een korte rapportage. Deze rapportage zal, samen met de goedkeuring door de ALV van
de financiële verslaglegging, worden verstuurd aan de gemeente. Dit is een verplichting die
voortvloeit uit de ontvangen subsidie.
In 2020 hebben we de organisatie van de vereniging geoptimaliseerd en zodanig ingericht
dat veel binnen de afdelingen wordt georganiseerd en geregeld, zonder directe bemoeienis
van het bestuur. Eenmaal per 2 maanden is er structureel overleg tussen afdelingen en
bestuur. Voor diverse functies binnen de vereniging zijn commissies actief. Ook met de
commissies is eenmaal in de twee maanden structureel overleg met het bestuur.
Het dagelijks bestuur van ACZ bestaat momenteel uit 2 actieve bestuursleden (Voorzitter en
Penningmeester) en 1 “slapend” bestuurslid (Secretaris). In de statuten van ACZ staat: “Het
bestuur van de vereniging bestaat ten minste vijf meerderjarige leden, die door de algemene
vergadering worden gekozen uit de leden, te weten: een voorzitter, een secretaris, een
penníngmeester en ten minste twee andere bestuursleden. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen ook in een hand verenigd zijn, in welk geval in het bestuur ten
minste drie andere bestuursleden zitting hebben”. Er zijn derhalve momenteel 3 vacatures in
het bestuur van ACZ. Derhalve zijn we op zoek naar kandidaten voor de functies:
• Secretaris
• Algemeen lid (Communicatie, Sponsoring, Ledenwerving & -behoud)
• Algemeen lid
Wij vragen u om u kandidaat te stellen voor het bestuur van ACZ. U kunt zich daarvoor
melden bij Glenn Vyent, op secretaris@acz-capelle.nl of 06-47522229 of Willeke Thoen op
voorzitter@acz-capelle.nl of 06-19963355. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u
contact met hen opnemen. U heeft daartoe de gelegenheid tot uiterlijk 10 dagen voor de
ALV. Tijdens de ledenvergadering kan er dan gestemd worden.
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ACZ heeft veel enthousiaste vrijwilligers! Toch kunnen we er altijd nog meer gebruiken.
Naast de genoemde vacatures in het bestuur zijn er ook nog diverse (grotere of kleinere)
taken en functies waarvoor wij vrijwilligers zoeken. We zoeken bijvoorbeeld een coördinator
Horeca, leden voor de activiteitencommissie, vrijwilligers om te helpen bij G-zwemmen.
Meld je svp bij Glenn Vyent of Willeke Thoen.
De Gedragsregels en Klachtenprocedure ACZ kunt u vinden op de website van ACZ:
https://www.acz-capelle.nl/wp-content/uploads/2021/03/20200717-ACZ-Gedragsregels-enKlachtenprocedure.pdf. Aan de ALV wordt gevraagd deze Gedragsregels en
Klachtenprocedure te bekrachtigen.
Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De
WTBR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen
en woningcorporaties. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De huidige statuten van ACZ
zijn vastgesteld in 2005 en voldoen niet aan de vereisten van de WBTR. Pas zeer recent is
bekend geworden wat de wet daadwerkelijk betekent voor verenigingen. Het was daarom
niet mogelijk om vóór deze ALV alle voorbereidingen te hebben gedaan om de benodigde
wijzigingen en nieuwe statuten voor te leggen aan de ledenvergadering. Momenteel
onderzoekt het bestuur met hulp van vrijwilligers wat deze wet voor ACZ betekent en welke
wijzigingen in de statuten, organisatie of anderszins ACZ zal moeten doorvoeren. Er zal
daarom vóór `1 juli nog een speciale ledenvergadering bijeen worden geroepen.
Wij rekenen op uw komst naar de ALV en op enthousiaste kandidaten voor het bestuur van
ACZ.

Willeke Thoen
(Voorzitter ACZ)
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Glenn Vyent
(Penningmeester ACZ)
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