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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 SEPTEMBER 2010. 

 

Plaats: Broodje Apart, Molenstraat 8, Schijndel. 

 

Aanwezige bestuursleden: Paul Sluijpers, Jan Mettler, Gerry v/d Eerden, Peter v/d Weijer, 

Femke v.d. Hoeven en Anja Pennings. 

 

Afwezige bestuursleden: Janny v/d Sande en Suzanne Buss (beiden met kennisgeving) 

 

Aanwezige leden: Huibert van Aarle, Peter van Aarle, Mieke v/d Bersselaar, Henny Bozelie,  

Adrie Bozelie, Diny v/d Brand, Melanie Brunnen, Gerry v/d Eerden, Daan Hermes, Jan v/d 

Heijden, Helma v/d Kleij, Roeland Mathijsen, Arno van Os, Brigitte Passier, Sandra Schellekens, 

Miranda v/d Ven en Karin van Vlaanderen. 

 

Afmeldingen: Ronnie van Berlo, Jolanda v Boxtel (moeder van Lieke), Rachel Coppens,  

Christie van Dinther, Melanie van Dinther, Harrie van Herpen, Frank Hovenier, Virgi van Liempd, 

Robert Maasdijk, Paul Muyshondt, Jos Mettler, Farina Oprins van Liempd,  

Hans den Otter (vader van Rik), Ildiko v/d Ploeg, Ans Sars, Aletta Suiker, Alicia Suiker,  

Caspar Wouters (vader van Jelle). 

 

Opening: 

 

De voorzitter (Paul Sluijpers) heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat hij na een periode van 

drie jaar ophoudt met het voorzitterschap. Hij kan dit werk niet goed meer combineren met de 

drukke werkzaamheden in zijn winkel. Hij bedankt de bestuursleden voor het inwerken in deze 

functie en de prettige samenwerking met hen. Hij heeft er veel van geleerd. Gelukkig is er een 

opvolger gevonden. Dit komt later in de vergadering aan de orde. 

Janny v/d Sande, tien jaar voorzitter van SWNZ stopt ook. Ook voor haar is iemand gevonden. 

Suzanne Buss, coördinator vrijwilligers, voor haar is nog niemand gevonden. Jammer genoeg heeft 

zij geen tijd meer. Zij heeft een aantal profielschetsen gemaakt van vrijwilligers.  

Bertha van Liempd stopt met het werk na bijna 31 jaar notuliste geweest te zijn. Voor haar is nog 

geen opvolger(ster) gevonden. 

Paul laat de club financieel goed achter, maar er mogen bij diverse disciplines wel nieuwe leden 

bijkomen en ook meer trainers. 

Dit jaar is Sandra Schellekens gehuldigd als sportkampioen van het item Masters. 

Peter v/d Weijer heeft voor zijn vele jarenlange werk, de KLOS-trofee in ontvangst mogen nemen. 

 

Notulen jaarvergadering 22 juni 2009: 

 

Deze notulen hebben op de website gestaan. Er zijn geen vragen of opmerkingen en bij deze 

worden ze akkoord bevonden. 

Femke bedankt voor het maken van deze notulen. 
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Ingekomen stukken en mededelingen: 

 

Jan heeft 17 afmeldingen per e-mail binnengekregen. 

 

Verslag secretaris: (Jan Mettler) 

 

Gerry presenteert het verslag van Jan op de beamer. Het is een overzichtelijk verslag. Het 

ledenbestand is nu 272, waarvan er 194 contributie betalen. Dit zijn er 12 minder dan vorig jaar. Op 

het moment komen er weer nieuwe aanmeldingen. 

Bij zwemvaardigheidszwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo is de trend dalend. Bij 

synchroonzwemmen en de masters is het stabiel. 

Wat betreft de vrijwilligers is er een afname van 7 t.o.v. 2009.  

Jan wil in de toekomst alleen automatische betalingen in vier termijnen en niet meer per jaar. 

Volgens de penningmeester zijn er maar een paar die per jaar betalen, hij heeft daar geen moeite 

mee. 

Afgelopen jaar hebben we administratieve controle gehad van de KNZB en het is goedgekeurd. Wel 

moeten de verslagen van de ALV en de financiële overzichten door het hele bestuur ondertekend 

worden, dit was voorheen het dagelijks bestuur. 

Jan bedankt voor al het werk. 

 

Zwemvaardigheidszwemmen: Peter v/d Weijer 

 

Bij zwemvaardigheidszwemmen worden de kinderen opgeleid voor het sterrenplan van de KNZB. 

Daarna wordt vervolgd met de zwemopleiding voor de diploma’s van de NZP en NRZ. Dit jaar is 

gestart met zwemvaardigheidszwemmen voor volwassenen. Hier gaan we mee door. 

Jammer genoeg loopt het ledenaantal terug en wordt er meer voor de woensdaggroep gekozen dan 

voor de zaterdag. Een paar trainers hebben afscheid genomen. Peter is op zoek naar nieuwe en 

bedankt al zijn medewerkers(sters). 

Peter bedankt voor je inzet. 

 

Synchroonzwemmen: (Femke v/d Hoeven) 

 

Het ledenaantal is vrij stabiel. Er zijn diverse diploma’s behaald en veel PR’s. Een mooie uitvoering 

was de kerstshow, waar iedereen aan meedeed. 

Een aantal dames hebben met succes een opleiding gevolgd en momenteel is er nog 1 in opleiding. 

Femke bedankt alle trainsters en zwemsters. 

Femke bedankt voor al het werk. 

 

Wedstrijdzwemmen: (Anja Pennings) 

 

Er zijn minder leden. Enkele goede zwemmers zijn overgestapt naar andere verenigingen, waar ze 

meer mogelijkheden hebben. Mede daarom zijn we in de D1-competitie gedegradeerd van de eerste 

klasse district naar de tweede klasse, maar ondanks dat zijn er veel PR’s gezwommen en zijn we 

heel tevreden over het resultaat. 

Er is nog aan diverse andere wedstrijden en Brabantse Kampioenschappen deelgenomen met mooie 

resultaten. 

Anja bedankt iedereen die meegeholpen heeft, maar speciaal Sandra Schellekens en Helma v/d 

Kleij, zonder hen was het haar niet gelukt. 

Anja bedankt voor je inzet. 

 

Masterzwemmen: (Anja Pennings) 

 

De groep is vrij stabiel. Er is deelgenomen aan wedstrijden en open water zwemmen.  
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Waterpolo SWNZ: (Peter van Aarle) 

 

Peter doet verslag vanwege afwezigheid van Janny. Het verslag is duidelijk en overzichtelijk. Op 

het moment hebben we 24 leden, we zouden volgens afspraak moeten betalen voor 30 leden. Deze 

afspraak hebben we terug kunnen draaien en hoeven we maar voor 24 leden te betalen, onder 

voorwaarde dat Neptunus flink haar best doet om nieuwe leden te werven. Peter bedankt alle 

medewerkers. 

Peter bedankt voor je inzet. 

 

Zwemmend redden: (Femke v/d Hoeven) 

 

Het verslag betreft het seizoen 2009, want 2010 loopt nog. Er is een daling te zien van het aantal 

deelnemers. We hebben zowel in binnen- als in buitenwater gezwommen. 

Naast het zwemmend redden zijn er nog een aantal andere activiteiten georganiseerd.  

Dit jaar wordt op dinsdag 9 november een calamiteitentraining gegeven aan alle trainers. 

Op 9 oktober 2010 is er een EHaD-wedstrijd gepland. 

Femke bedankt alle medewerkers. 

Femke bedankt voor je activiteit. 

 

De complete verslagen van de diverse disciplines zijn te lezen op de website. 

 

Stand van zaken beleidsplan. 

 

Wijziging boekjaar en statutenwijziging:  
 

Neptunus’58 wil het boekjaar wijzigen. Nu loopt het van 1 juni t/m 31 mei. Hiervoor is destijds 

gekozen vanwege het sportjaar. Men wil het veranderen en laten lopen van 1 januari t/m 31 

december. Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden. Er zijn nog twee belangrijke wijzigingen 

meer, betreft het lidmaatschap van de KNZB en van de K.N.B.R.D en stemrecht tijdens de ALV, 

moet gewijzigd worden. 

Gerry heeft de gewijzigde statuten met notaris Pruik doorgenomen. Nu moet de ALV nog haar 

goedkeuring hieraan geven. Daarvoor moet de helft van de leden aanwezig zijn en 2/3 deel moet de 

goedkeuring geven. Zoveel leden zijn niet aanwezig, dus er moet een nieuwe vergadering belegd 

worden. Deze wordt afgesproken op woensdag 13 oktober om 20.15 uur op het zwembad. Hierbij 

moet het dagelijks bestuur aanwezig zijn. De gewijzigde statuten staan te lezen op de website. 

Binnen vier maanden na sluiting van het boekjaar moet de ALV gehouden worden. 

 

Mag Neptunus lid zijn van twee bonden? 

Vroeger mocht dat niet, nu wel. De statuten zijn voorgelegd aan de KNZB en aan de K.N.B.R.D. en 

door allebei goedgekeurd. 

 

Notaris Pruik van notariskantoor van Kruysdijk heeft belangeloos aan de statutenwijziging 

meegewerkt. Hij zal volgend jaar, een jaar lang een link op de website krijgen. 

 

Groei naar levenlang zwemmen: 

 

Er wordt geprobeerd om ook ouderen in het zwembad te krijgen. Een aantal zwemmen bij de 

masters en ook ouders van kinderen doen mee met zwemvaardigheidszwemmen. We zullen 

proberen om de ouderengroep uit te breiden. 

 

Pauze. 

 

De aanwezigen krijgen een kopje koffie of thee aangeboden en kunnen zich even ontspannen. 

Daarna gaan we verder met het financieel verslag. 
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Financieel verslag 2009/2010: (Gerry v/d Eerden) 

 

Gerry houdt de boekhouding bij en Henny Bozelie maakt de jaarstukken, dat doet ze voortreffelijk. 

Hij presenteert het financieel overzicht op de beamer. Dank zij Paul Sluijpers heeft Gerry een 

boekhoudsysteem waarin hij een splitsing per discipline kan maken. 

Gerry en Paul zijn samen naar de gemeente geweest en hebben bereikt dat Neptunus € 5.000,00 

extra subsidie krijgt. Dit jaar € 2.500,00 en volgend jaar nog een keer dit bedrag. 

Het Financiële deel van SWNZ is opgenomen in Neptunus. 

SOZ is opgeheven. SOZ is destijds opgericht om BTW terug te kunnen vragen, maar dit is niet 

meer aan de orde. Het Voordelige saldo van € 1.000,00 is overgeboekt naar Neptunus. 

Peter van Aarle, Robert Groenendaal en Gerry v/d Eerden hebben een sponsorplan gemaakt. Het is 

nog bij een plan gebleven. 

Neptunus heeft een eigen sponsorplan. Het Geld van alle sponsors, op één na, is al binnen. 

Wat heeft de actie Jantje Beton opgebracht?  

€ 80,50 we komen er in de rondvraag op terug. 

Moeten boetes niet door de veroorzakers zelf betaald worden? 

De waterpoloërs betalen zelf hun boetes. Voor de w-officials wordt betaald, ook voor de 

wedstrijdzwemmers als ze om een geldige reden niet mee kunnen doen. 

Er zijn geen vragen meer en het financieel overzicht wordt goedgekeurd. 

 

Kascommissie: 

 

Wilhelm v/d Wijgert en Jan v/d Heijden hebben de kas gecontroleerd. Alles zag er goed uit.  

Ze bedanken Gerry en Henny voor de keurige boekhouding en de goede verslagen. 

 

Verkiezing kascommissie: 

Dit is niet aan de orde geweest. 

 

Begroting seizoen 2010/2011: (Gerry v/d/ Eerden) 

 

De begroting wordt bekeken en goedgekeurd. 

 

Vaststellen contributie 2010/2011: 

 

Het bestuur stelt voor om de contributie dit jaar niet te verhogen. Dit is volgens hen financieel 

verantwoord. 

De aanwezige leden zijn het daar niet helemaal mee eens. Per 1 januari 2011 gaat de badhuur met  

3% omhoog. De contributie aan de KNZB gaat met 3,5% omhoog. Er zijn geen nieuwe sponsors bij 

gekomen. Aanvankelijk wilden de meeste aanwezige leden een verhoging per 1 januari 2011 met 

3%. 

De penningmeester was het daar niet mee eens. In de ALV van 2009 was afgesproken, als er zich 

geen onverwachte zaken voordoen, zal in de toekomst een lagere contributieverhoging 

voorgesteld kunnen worden. 

Bovendien zijn alle mogelijkheden om meer geld binnen te halen nog niet geprobeerd. 

Contributieverhoging vindt hij de weg van de minste weerstand. Dit moeten we pas doen als alle 

andere mogelijkheden geprobeerd zijn en niet voldoende resultaat opgeleverd hebben. 

Uiteindelijk, na wat discussie, wordt besloten om in de ALV van 2011 de zaak opnieuw te bekijken 

en volgend jaar per 1 september de contributie te verhogen. 

Het is nu al bekend dat de gemeente nog meer badhuurverhogingen in de pen heeft. Daarom is het 

verstandig om op basis hiervan een drie- of vierjaren begrotingsplan te maken. 

 

Er wordt geklaagd dat de lijnen in het zwembad kapot zijn en voor de veiligheid hoognodig 

gerepareerd moeten worden. Dit is al vaker aan de orde gesteld.  
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Kunnen we niet zelf het reguliere onderhoud doen tegen vergoeding? Er kan geen antwoord 

gegeven worden op deze vraag. Wel is vernomen dat er door de gemeente aan de lijnen gewerkt zal 

worden. 

 

Bestuursverkiezing: 

 

Peter v/d Weijer is aftredend en herkiesbaar. Peter wordt herkozen voor een periode van drie jaar.  

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Paul Sluijpers, voorzitter; Janny v/d Sande, voorzitter van 

SWNZ en Suzanne Buss, coördinator vrijwilligers. 

De aftredende leden worden bedankt en krijgen een bos bloemen aangeboden voor hun werk en tijd 

om Neptunus’58 een goedlopende vereniging te houden. 

Het bestuur heeft Huibert van Aarle bereid gevonden om de nieuwe voorzitter te worden. Daar er 

geen tegenkandidaten zijn, wordt hij voor drie jaar aangesteld. Hij stelt zich voor en wordt met 

applaus ontvangen. 

Peter van Aarle wil i.p.v. Janny de waterpolobelangen gaan behartigen. Hier zijn ook geen 

tegenkandidaten en ook hij wordt voor drie jaar aangesteld. Hij stelt zich voor en wordt ook met 

applaus ontvangen. 

Voor Suzanne Buss is nog geen opvolger gevonden. 

Bertha van Liempd stopt, na bijna 31 jaar, als notuliste van Neptunus’58. Er is al gezocht naar een 

nieuwe, maar er is nog steeds geen notulist(e) gevonden. Aan de aanwezigen wordt verzocht om 

mee te helpen zoeken. 

 

Rondvraag: 

 

Sandra Schellekens: Sandra mist het verslag van het NAT. 

Femke heeft een activiteitenoverzicht, wat ze doorneemt. Een aantal activiteiten zijn zeer geslaagd. 

De schoolzwemkampioenschappen hebben geen doorgang kunnen vinden omdat de scholen geen 

interesse hadden. 

Voor de komende maanden zijn er al activiteiten gepland. Als iemand nog ideeën heeft hoort het 

NAT het graag. 

Gerry heeft met Mc Donalds kunnen regelen dat er tijdens de spelletjesmiddag van de 

zwemvierdaagse een clown komt van 17.15 tot 19.00 uur. Als Gerry volgend jaar eerder contact 

opneemt krijgen we waarschijnlijk € 450,00 van Mc Donalds. 

 

Karin van Vlaanderen: Karin wil het gebruikersvoorschrift van het zwembad naar iedere 

discipline sturen.  

Er wordt afgesproken dat zij het naar Jan Mettler zal mailen en hij zal zorgen voor verdere 

verspreiding. 

 

Brigitte Passier: Zij wil graag weten of Neptunus dit jaar weer collecteert voor Jantje Beton. 

Het bestuur vindt het politiek verstandig om te collecteren. Maar er wordt nog geen definitief 

besluit genomen. 

 

Roeland Mathijsen: Roeland wil graag applaus voor de aftredenden.  

Hier wordt gehoor aan gegeven. 

Het bestuur heeft besloten om de notuliste, Bertha van Liempd, te benoemen tot erelid. Bertha 

neemt met dank het erelidmaatschap aan. 

Linda Leenders heeft ca. 30 jaar training gegeven en stopt er nu mee. Zij wordt benoemd tot lid van 

verdiensten. 

 

Jan Mettler: Jan vindt het nuttig om 1x of 2x per jaar een trainerbijeenkomst te houden. Dit is 

belangrijk voor zijn planning. In het verleden is het ooit 1x geweest maar het is verwaterd. 
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Sluiting: 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling, inzet en inbreng voor Neptunus’58 

en deelname aan de ALV. 

 

Hij sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

 

 

Actiepunten naar aanleiding van de ALV 2010 

 

Wat 

 
Wie Voor wanneer? Gebeurd? 

Zoeken naar een 

nieuwe notuliste 

Iedereen Zo spoedig mogelijk Ja/nee 

Een nieuwe ALV 

plannen i.v.m. de 

statutenwijziging 

Jan Mettler Woensdag 13 oktober Ja/nee 

Het verslag van de 

ALV en de financiële 

overzichten 

ondertekenen 

Alle bestuursleden Als de stukken klaar 

zijn 

Ja/nee 

Nieuwe leden werven 

voor het poloën 

Het bestuur Zo spoedig mogelijk Ja/nee 

Een link op de website 

voor notariskantoor 

Kruysdijk 

Sandra Schellekens,  

in overleg 

In 2011 Ja/nee 

Contributieverhoging 

bespreken en 

vaststellen 

In de ALV van 2011 

bestuur + aanwezige 

leden 

Ingang op 1 september 

2011 

Ja/nee 

Gebruikersvoorschrift 

zwembad naar de 

diverse disciplines 

sturen 

Jan Mettler Als hij het heeft 

gekregen van Karin v. 

Vlaanderen 

Ja/nee 

Een of twee keer per 

jaar een trainers- 

bijeenkomst houden 

Jan Mettler + de 

hoofdtrainers 

 

Als er aanleiding voor 

is 

Ja/nee 

Een nieuw bestuurlid 

zoeken i.p.v. Suzanne 

Buss 

Het bestuur Zo spoedig mogelijk Ja/nee 

De diverse verslagen 

op de website zetten 

Sandra Schellekens, 

in overleg 

Als alle verslagen 

binnen zijn 

Ja/nee 

    

 

 

Notuliste, 

E. van Liempd 

 

12 oktober 2010 


