NOTULEN Algemene Ledenvergadering d.d. 22-3-2018

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Jan den Hollander opent de vergadering en heet de 32 aanwezigen welkom. Ook
welkom aan de medewerkers van SRO.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Kitty Raaphorst is afwezig met bericht, evenals Bert v.d. Linden.
Lia van Velzen meldt dat Adrie v.d. Kamp, oud-badjuf van de Houtvaart is overleden. Lia heeft
namens de vereniging een kaart gestuurd als blijk van medeleven.

3.

Verslag van de ALV, 28 maart 2017
Het conceptverslag van deze vergadering staat op de website: www.houtvaart.nl.
Aan het verslag wordt de aanwezigheid van Hans Bakker toegevoegd. Henk Sloos merkt op dat hij
de beschikbaarheid van het verslag ter plekke mist.
Diverse punten uit het verslag komen ter vergadering aan de orde, zoals de viering van het lustrum
en de website. In het verslag wordt nog geschreven over een brochure. Inmiddels is het een
architectuuruitgave geworden. Na bespreking van deze onderwerpen en met de toevoeging wordt
het verslag van de ALV 28 maart 2017 vastgesteld.

4.

Financiële zaken
De financiële stukken over 2017 hebben vanaf twee weken voor de vergadering op de website,
www.houtvaart.nl, gestaan en liggen ter inzage tijdens de algemene ledenvergadering. De stukken
zijn:
a) financieel jaarverslag 2017
b) verslag van de kascommissie 2017.
c) verkiezing kascommissie voor 2018.
d) begroting 2018
De penningmeester geeft een toelichting, met excuses dat de stukken in onvoldoende exemplaren
beschikbaar zijn voor de aanwezige leden. Uit de jaarrekening blijkt dat de reserve is afgenomen.
Reden daarvoor is de kosten van de architectuuruitgave vanwege het jubileumjaar. Dankzij
donaties en subsidie is de afname beperkt gebleven. De reservepositie is goed. De inkomsten zijn
hoger dan begroot dankzij de toename van het ledental en donaties. De opbrengst van
advertenties is afgenomen. De opbrengst via de Vomar is ingeboekt na 1-1-2018. (650,-).
Over de uitgaven meldt de penningmeester dat de bestuurskosten conform zijn evenals de
vrijwilligerskosten (opleiding, niet BHV), afsluitende barbecue en de kosten van de verzekering.

De kosten postverzending en drukkosten van de Koerier zijn binnen de begroting gebleven evenals
de kosten van onderhoud van de website.
De kosten van het onderzoek naar duurzame energie etc. is doorgeschoven naar 2018.
De leden vragen wat de verzekering behelst. Het betreft een aansprakelijkheidsverzekering.
Onderzocht zal worden of er niet al een verzekering is via de vrijwilligerscentrale. Lia van Velzen
geeft toelichting. Het bestuur zegt toe het een en ander uit te zoeken en de informatie te
verstrekken aan de toezichthouders.
De kascommissie heeft de kas en de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De
ledenvergadering gaat akkoord en verleent décharge.
Bert v.d. Linden treedt af als lid van de kascommissie (heeft 2 jaar controle verricht). De nieuwe
kascommissie bestaat uit: Henk Sloos en Hanna van Ekeren.
De Begroting voor 2018 is veelal gelijk aan die van 2017. Het streven is om zoveel mogelijk
informatie (uitnodiging en stukken ALV, Koerier) digitaal te verstrekken waardoor kosten voor
verzending en drukkosten afnemen. Toekomst: digitale verzending.
Henk Sloos doet het voorstel om €5.000,- p.j. te sparen voor het 100-jarig bestaan. Leo Koelemeijer
is het hier niet mee eens. Het jubileum betreft het bestaan van het gebouw en dat is niet van de
vereniging Vrienden van de Houtvaart. De voorzitter geeft aan dat het wel onze doelstelling is om
het gebouw in stand te houden. Henk geeft enkele suggesties: herstel van een onderdeel van het
gebouw of een documentaire over het ontstaan en geschiedenis van de Houtvaart. Ook een
zwemfeest kan tot de mogelijkheden horen.
Geconstateerd wordt dat bij een separate post van 5.000,- p.j. dit zal leiden tot een
contributieverhoging. De voorzitter geeft aan dat de huidige reserve armslag geeft.
Piet de Vries benadrukt het verschil tussen de doelstellingen van de vereniging en de
instandhouding van het gebouw. De suggestie wordt gedaan om te streven naar een bijdrage
gericht op de bijzondere architectuur in relatie tot de activiteiten van de vereniging. Marc Brouwer
stelt voor om het voorstel van Henk mee te nemen en nader uit te werken.
Afrondend geeft de voorzitter aan dat de kernvraag is: wat wil je doen bij het 100-jarig bestaan in
relatie tot het open houden van het bad. Vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2018.

5.

Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2017
(Het concept-jaarverslag 2017 heeft 2 weken voor de vergadering op de website www.houtvaart.nl
gestaan.
Er is gekozen voor een strakke en zakelijke opzet van het jaarverslag. De voorzitter licht een paar
punten toe:
- aandacht voor de groenvoorziening met als doel: zicht houden op het monument.
- contact onderhouden met andere vrijwilligersclubs van zwembaden.
De duurzaamheidscommissie komt in 2018 met een haalbaarheidsstudie. Er is dus een positieve
ontwikkeling. Er is gevraagd naar de reden van de vertraging. Hans Bakker geeft een toelichting: het
is lastig om het eens te worden over de uitgangspunten. Het Is nu gelukt om op één lijn te komen.
Het gaat vooral om het water op een hogere temperatuur te krijgen maar ook zuinig om te gaan
met energie. Henk Sloos hoopt dat als gevolg van dit onderzoek ook verlenging van het seizoen
mogelijk wordt.
De voorzitter informeert de leden dat m.i.v. seizoen 2018 gewerkt wordt met
vrijwilligerscontracten. Contract tussen SRO en Vereniging is er nog niet.
De BHV-cursus is door 40 toezichthouders gevolgd. Op 7/4 volgen nog 10 mensen. De
omstandigheden waaronder de cursus gevolgd werd waren bar en boos: koud, niet prettig.
Wij gaan de vriendenuren weer beheren.
Gevraagd wordt wat onze positie is. Gemeente dient dit te regelen. Er is de toezegging van de
gemeente om het te regelen.
De vergadering stemt in met de inhoud van het jaarverslag.

6.

Verkiezing bestuursleden
Marlon Witteman stelt zich herkiesbaar voor de functie van coördinator vrijwilligers. Vergadering con amore - akkoord.
Marc Brouwer stelt zich kandidaat voor de functie van coördinator activiteiten als opvolger van
Renger van Grinsven. Hij is 48 jaar en woont vlak bij het bad. Doet vrijwilligerswerk. Hij is
toezichthouder. Marc wordt benoemd.

7.

Toelichting op inzet toezichthouders seizoen 2018
Lia van Velzen en Kitty Raaphorst geven een toelichting. Een aantal toezichthouders is om
verschillende redenen niet meer beschikbaar. Gelukkig zijn er voldoende geschikte kandidaten.
Toch is er nog behoefte aan nieuwe toezichthouders.
De data voor maanlichtzwemmen zijn de vrijdagen 1/6 en 29/6. Op 29/6 is er ook
maansverduistering. Dus helemaal geen licht. Verzoek om suggesties voor die avond. Overige data:
27/7 en 24/8. Op 9 september is er weer monumentendag met rondleidingen.

8.

SRO licht activiteiten voor het komende zwemseizoen toe
Het bad gaat op 28/4 open. Grote watertrampoline komt standaard beschikbaar. Moeder- en
vaderdag. Middag met opblaasmiddelen die ook door de kinderen worden meegenomen.
Dauwzwemmen op Hemelvaartsdag(10/5). Henk Sloos vraagt waarom dan ook trainingen
plaatsvinden en niet alleen deze activiteit. Het gaat om wedstrijdzwemmers. Ook komt er weer een
zwemvierdaagse.
Henk doet de suggestie: een 6-weekse abonnement tijdens de schoolvakantie. Onno Visser geeft
aan dat dit is geprobeerd maar dit gaf veel discussie m.b.t. de overige abonnementen. Komt er
zwemles voor kinderen in de Houtvaart? Dat komt er niet, omdat het vaak te koud is.

9.

A. De website (www.houtvaart.nl)
Paul Platt geeft toelichting. Jos van der Geest zorgt voor plaatsing van berichten en foto’s op de
site. Er wordt op ingezet om regelmatig nieuwtjes te plaatsen, zodat daardoor de site een nuttig
informatiebron is voor de leden. Jos heeft behoefte aan tweede vrijwilliger. Joke Knol meldt zich.
B. Verzending nieuwsbrieven en koerier per mail
Het bestuur stelt voor om ook de koerier per mail te verzenden. Niet alle leden ontvangen de
nieuwsbrief via de mail terwijl hun mailadres bekend is bij de penningmeester. Barbara van Balen
licht toe dat de nieuwsbrief in het spamfilter terecht kan komen en daar kan zij niets aan doen.
De Nieuwsbrieven zullen op de koffietafel gelegd worden.
De leden gaan akkoord met mailing van nieuwsbrieven met de nieuwe naam: Houtvaartkoerier.

11.

Wat verder ter tafel komt.
Lambert Berenbroek meldt dat het hek aan de Koppestokstraat scheef staat. SRO kijkt er naar.
Lia van Velzen beveelt de film: “bankier van het verzet” aan, waarvoor opnames gemaakt zijn in de
Houtvaart.
Henk Sloos geeft informatie over de tentoonstelling in ABC. Er zijn drie panelen gereserveerd voor
de vereniging. Het voorstel wordt gedaan om ze in de hal van de Houtvaart te hangen tijdens de
eerste weken. Hierover zal worden afgestemd met SRO. (Onno). Henk en Hans pakken dit op.

12.

Sluiting van de vergadering. (21.05)

