AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum

:

22-06-2017

Uitgenodigd

:

Bestuur, afdelingsvoorzitters, leden

Bijlages

:

3

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen voorzitter
4. Ingekomen stukken
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 juni 2016
6. Stemverdeling (bijlage II)
7. Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2016/2017
8. Financiële verslagen
a. financieel verslag vereniging 2016
b. financieel verslag sporthal De Brug en accommodaties 2016
c. financieel verslag sportkantines 2016
d. bevindingen Kascontrole Commissie
9. Begrotingen
a. begroting sportkantines 2017
b. begroting sporthal De Brug en accommodaties 2017
c. begroting vereniging 2017
10. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (bijlage III)
11. Bestuursverkiezing, bevestiging afdelingsvoorzitters
Mevrouw J.J. Gatowinas-Blomberg is volgens HHR art. 18.3 aftredend als algemeen voorzitter. Zij stelt zich
herkiesbaar voor een volgende periode.
Voorstellen nieuwe afdelingsvoorzitters (indien hier wijzigingen in zijn opgetreden).
12. Rondvraag
13. Sluiting

BRIEF BESTUUR N.A.V. VOORSTEL HHR
Datum

:

22-06-2017

Pagina’s

:

-

Geachte leden,
Om toekomstige negatieve saldo’s in de exploitaties om te buigen naar een positief resultaat, zijn wederom
maatregelen nodig. Helaas zijn we niet goed in het werven van extra middelen. Derhalve is een contributie
verhoging onvermijdelijk. Al jaren lijdt de vereniging verliezen ondanks eerdere maatregelen. Nu is het
moment daar dat de liquiditeit in gevaar komt, waardoor het steeds moeilijker wordt om onze schulden
(op tijd) te betalen. Het is dus noodzakelijk om een extra stap te zetten om toekomstige verliezen het
hoofd te bieden. Het bestuur heeft zodoende besloten een (forse) contributieverhoging voor te leggen.

HET VOORSTEL
Donateurs
Minder valide
T/m 12 jaar
Van 13 t/m 18 jaar
Vanaf 19
Schoonspringen

€
€
€
€
€
€

90,00 per jaar (€
168,00 per jaar (€
144,00 per jaar (€
168,00 per jaar (€
216,00 per jaar (€
300,00 per jaar (€

7,50 p/m) was €
14,00 p/m) was €
12,00 p/m) was €
14,00 p/m) was €
18,00 p/m) was €
25,00 p/m) was €

78,00 per jaar (€ 6,50 p/m)
144,00 per jaar (€ 12,00 p/m)
114,00 per jaar (€ 9,50 p/m)
144,00 per jaar (€ 12,00 p/m)
192,00 per jaar (€ 16,00 p/m)
270,00 per jaar (€ 22,50 p/m)

Alleen een contributieverhoging zal niet genoeg zijn. Meer mensen op onze accommodatie zal ook invloed
hebben op het leden aantal en het aantal genoten consumpties. Er zijn signalen dat er andere instellingen
zich gaan aansluiten bij onze vereniging maar is helaas nog niet definitief. Het bestuur moet zorgdragen
voor meer bindingen, meer duidelijkheid geven over het reilen en zeilen van de vereniging en dat meer
mensen zich betrokken/verantwoordelijk voelen voor de vereniging. Afdelingen moeten meer activiteiten
ontplooien ondersteunt door het bestuur.

BONDSCONTRIBUTIE

Met dit voorstel doet het bestuur ook een voorstel om de bondscontributie weer deels bij vereniging te
leggen. Bij enkele afdelingen is de bondscontributie vrij hoog, zoals die van afdelingen basketbal en
wedstrijdz wemmen. Het bestuur stelt dan ook voor om de bondscontributie onder de € 20,00 voor haar
rekening te nemen, alle kosten daarboven wordt middels een maandelijkse toeslag bij het lid verhaald.
Met deze maatregelen hopen wij de vereniging in financieel stabiel vaarwater in de toekomst door te kunnen
geven aan de volgende generatie sporters.
Het bestuur

STEMVERDELING (BIJLAGE II)
Datum

:

22-06-2017

Pagina’s

:

1

Artikel 16
1. Het stemmen in een algemene vergadering vindt plaats per afdeling. Het aantal uit te brengen
stemmen door een afdeling is afhankelijk van het aantal leden van die afdeling. Het aantal
stemmen wordt bepaald
volgens de navolgende verdeling:
0 t/m 25 leden
1
26 t/m 75 leden
2
76 t/m 150 leden
3
151 t/m 250 leden
4
250 t/m 500 leden
5
501 of meer leden
6
2. Het bestuur heeft als vertegenwoordiger van de algemene verenigingsbelangen hetzelfde
aantal stemmen als kan worden uitgebracht door de grootste afdeling plus 3.
3. De peildatum voor het vaststellen van het aantal stemmen is de eerste dag van de maand
waarin een algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 17
De wijze van stemmen geschiedt op aanwijzing van de voorzitter van de vergadering. In principe wordt over
personen schriftelijk en over zaken mondeling, bij acclamatie of bij handopsteken
gestemd.
In overeenstemming met bovenstaande en het ledenaantal per 1 mei 2017 is het aantal stemmen
per afdeling als volgt:
			
Bestuur		
Afd. Activiteiten
Afd. Badminton
Afd. Basketbal
Afd. Biljarten		
Afd. Boksen		
Afd. Cricket		
Afd. Elementair zwemmen
Afd. Judo/Jiujitsu/Karate
Afd. Schermen
Afd. Schoonspringen
Afd. Seniorenfitness
Afd. Tennis		
Afd. Veldvoetbal
Afd. Volleybal
Afd. Vrouwenkoor
Afd. Wedstrijdzwemmen
Afd. Zaalvoetbal
Totaal aantal stemmen 45
Meerderheid = 23 stemmen

Aantal stemmen
9
1
2
2
1
2
1
6
2
1
1
2
3
3
1
2
2
4

VOORSTEL WIJZIGING HHR (BIJLAGE III)
Datum

:

22-06-2017

Pagina’s

:

3

WIJZIGING 1
Artikel

Wijziging

2.1 (Oud)

Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, behoren het door het bestuur vast
gestelde aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen, tenzij het aspirant-lid
de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan dient het formulier ondertekend te
worden door een der ouders c.q. verzorgers. Het bestuur dient binnen een maand nadat
zij het desbetreffende formulier heeft ontvangen over de toelating te beslissen.

2.1 Nieuw

Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, behoren het door het bestuur vast
gestelde aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen, tenzij het aspirant-lid
de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan dient het formulier ondertekend te
worden door een der ouders c.q. verzorgers. Het bestuur kan indien nodig binnen een
maand na aanmelding beslissen het lid niet toe te laten tot de vereniging.

WIJZIGING 2
Artikel

Wijziging

3.1. (Oud)

1. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten, artikel 8, 2e lid onder b., zijn de
bedragen als volgt vastgesteld (genoemd is de jaarcontributie met tussen haakjes de
maandtermijn):
		
a. leden vanaf 19 jaar € 192,00 (€ 16,00)
		
b. leden 13 t/m 18 jaar € 144,00 (€ 12,00)
		
c. leden t/m 12 jaar € 126,00 (€ 10,50)
		
d. minder valide leden € 144,00 (€ 12,00)
		
e. leden afdeling seniorenfitness € 120,00 (€ 10,00)
		
f. leden afdelingen biljarten, vrouwenkoor en volleybal € 90,00 (€ 7,50)
		
g. donateurs en leden afdeling activiteiten € 78,00 (€ 6,50)

3.1. Nieuw

1. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten, artikel 8, 2e lid onder b., zijn de
bedragen als volgt vastgesteld (genoemd is de jaarcontributie met tussen haakjes de
maandtermijn):
		 a. leden vanaf 19 jaar € 216,00 (€ 18,00)
		 b. leden 13 t/m 18 jaar € 168,00 (€ 14,00)
		 c. leden t/m 12 jaar € 144,00 (€ 12,00)
		 d. minder valide leden € 168,00 (€ 14,00)
		
e. leden afdeling seniorenfitness € 120,00 (€ 10,00)
		
f. leden afdelingen biljarten, vrouwenkoor en volleybal € 90,00 (€ 7,50)
		 g. donateurs en leden afdeling activiteiten € 90,00 (€ 7,50)

WIJZIGING 3
Artikel

Wijziging

3.3. (Oud)

Leden van de afdeling schermen betalen i.v.m. de hoge onkosten een toeslag van
respectievelijk € 2,50 per maand.

3.3. Nieuw

Leden kunnen i.v.m. hoge onkosten een toeslag op de jaarcontributie opgelegd krijgen.
Eventuele toeslagen worden bijgehouden middels een toeslagenlijst en gepubliceerd op
de website www.zeemacht.nl.

WIJZIGING 4
Artikel

Wijziging

3.5. (Oud)

Leden van de afdeling schoonspringen betalen een jaarcontributie van
€ 270,00; (€ 22,50 per maand).

3.5. Nieuw

Leden van de afdeling schoonspringen betalen een jaarcontributie van
€ 300,00; (€ 25,00 per maand) (1 uur les per week).

WIJZIGING 5
Artikel

Wijziging

3.6. (Oud)

De kosten voor een actief lid van de afdeling elementair zwemmen bedragen
€ 270,00; (€ 22,50 per maand) (1 uur les per week).

3.6. Nieuw

De kosten voor een actief lid van de afdeling elementair zwemmen bedragen
€ 276,00; (€ 23,00 per maand) (1 uur les per week).

WIJZIGING 6
Artikel

Wijziging

3.7. (Oud)

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de bondscontributie aan de bond,
al dan niet via onze vereniging. Bij de sportbonden waarbij er niet rechtstreeks bij het
lid te innen is zal de vereniging een acceptgiro of eenmalige machtiging toezenden.
Nieuwe leden van de afdeling elementair zwemmen betalen een eenmalige verplichte
inschrijving KNZB van € 25,00 (voor de gehele lidmaatschapsperiode van de afdeling
elementair zwemmen). Leden die meerdere sporten bij de vereniging boefenen betalen
alleen de hoogste bondscontributie zelf.

3.7. Nieuw

Bondscontributie met een maximum van € 20,00 wordt door de vereniging betaald. Alle
kosten boven het eerder genoemde bedrag wordt middels een maandelijkse toeslag
(bedrag : 12) van het resterende bedrag boven op de contributie belast. Deze toeslag is
per afdeling verschillend. Nieuwe leden van de afdeling elementair zwemmen betalen
een eenmalige verplichte inschrijving KNZB van € 25,00 (voor de gehele lidmaatschaps
periode van de afdeling elementair zwemmen). Leden die meerdere sporten bij de
vereniging beoefenen betalen alleen de hoogste bondscontributie zelf.

WIJZIGING 7
Artikel

Wijzigen

5.0. (Oud)

Leden van een afdeling genoemd in artikel 4 onder a. t/m r., die langdurig niet kunnen
sporten, evenals leden die langdurig geblesseerd zijn kunnen maximaal 2 maanden als
niet actief sporter worden aangemerkt. Het lid dient dit schriftelijk of per e-mail
(blessure@zeemacht.nl) kenbaar te maken aan het bestuur. Leden kunnen na het einde
van het verenigingsjaar (31 mei) een verzoek indienen voor een restitutie van 50% over
de niet actieve periode. In alle andere gevallen beslist het bestuur.

5.0. Nieuw

Leden van een afdeling genoemd in artikel 4 onder a. t/m q., die langdurig niet kunnen
sporten, evenals leden die langdurig geblesseerd zijn kunnen maximaal 2 maanden
gerestitueerd worden. Het lid dient dit schriftelijk of per e-mail (blessure@zeemacht.nl)
kenbaar te maken aan het bestuur. Leden kunnen na het einde van het verenigingsjaar
(31 mei) een verzoek indienen voor een restitutie van 50% over maximaal 2 maanden
van de niet actieve periode. In alle andere gevallen (bijv. zwangerschap) beslist het bestuur.

WIJZIGING 8
Artikel

Wijzigen

6.1. (Oud)

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient, met inachtneming van het gestelde in
artikel 5 van de statuten, uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar
schriftelijk te geschieden bij het bestuur. Indien bij opzegging twijfel bestaat over het
moment waarop de opzegging is gedaan, kan het bestuur verlangen dat het lid door een
bewijs van verzending of een bewijs van ontvangst aantoont op welk moment hij de
wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt. Het lidmaatschap wordt door het bestuur
beëindigd m.i.v. het nieuweverenigingsjaar.

6.1. Nieuw

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient, met inachtneming van het gestelde in
artikel 5 van de statuten, uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar
schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging. Indien bij opzegging
twijfel bestaat over het moment waarop de opzegging is gedaan, kan het bestuur
verlangen dat het lid door een bewijs van verzending of een bewijs van ontvangst aantoont
op welk moment hij de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt. Het lidmaatschap
wordt door de vereniging beëindigd m.i.v. einde van het verenigingsjaar (31 mei).

WIJZIGING 9
Artikel

Wijzigen

4.0. (Oud)

De leden van de vereniging zijn ondergebracht in afdelingen waarin de sport of activiteit
van hun keuze wordt beoefend. Een lid kan aangeven van meerdere afdelingen lid te
willen zijn. De vereniging kent de volgende afdelingen:
a. Activiteiten
b. Badminton
c. Basketbal
d. Biljarten
e. Boksen
f. Cricket
g. Elementair zwemmen
h. Handboogsport
i. Judo/Jiujitsu/Karate
j. Schermen
k. Schoonspringen
l. Seniorenfitness
m. Tennis
n. Veldvoetbal
o. Volleybal
p. Vrouwenkoor
q. Wedstrijdzwemmen
r. Zaalvoetbal
Tevens kent de vereniging donateurs. Hun belangen binnen de vereniging worden door
het bestuur behartigd. Donateurs genoemd in deze paragraaf betalen een gereduceerde
contributie waarvan de hoogte wordt bepaald door de algemene vergadering.

4.0. (Nieuw)

De leden van de vereniging zijn ondergebracht in afdelingen waarin de sport of activiteit
van hun keuze wordt beoefend. Een lid kan aangeven van meerdere afdelingen lid te
willen zijn. De vereniging kent de volgende afdelingen:
a. Activiteiten
b. Badminton
c. Basketbal
d. Biljarten
e. Boksen
f. Cricket
g. Elementair zwemmen
(handboogsport vervalt, hierna nummering aangepast)
h. Judo/Jiujitsu/Karate
i. Schermen
j. Schoonspringen
k. Seniorenfitness
l. Tennis
m. Veldvoetbal
n. Volleybal
o. Vrouwenkoor
p. Wedstrijdzwemmen
q. Zaalvoetbal
Tevens kent de vereniging donateurs. Hun belangen binnen de vereniging worden door
het bestuur behartigd. Donateurs genoemd in deze paragraaf betalen een gereduceerde
contributie waarvan de hoogte wordt bepaald door de algemene vergadering.

WIJZIGING 10
Artikel

Wijzigen

21.b. (Oud)

b. de secretaris is onder meer belast met:
-de administratieve werkzaamheden, waaronder het bijhouden van het archief van de
betreffende afdeling;
- het maken van verslagen van afdelingsvergaderingen. Deze verslagen worden ook
gezonden aan het bestuur van de vereniging.
- het verzenden van voorstellen van leden die onder de desbetreffende afdeling
ressorteren, voorzien van een advies van het afdelingsbestuur, aan het bestuur.

21.b. Nieuw

b. de (wedstrijd-)secretaris is onder meer belast met:
- de administratieve werkzaamheden, waaronder het bijhouden van het archief van de
betreffende afdeling;
- het maken van verslagen van afdelingsvergaderingen. Deze verslagen worden ook
gezonden aan het bestuur van de vereniging.
- het verzenden van voorstellen van leden die onder de desbetreffende afdeling
ressorteren, voorzien van een advies van het afdelingsbestuur, aan het bestuur.

