
Notulen van de algemene ledenvergadering Triton Putten, 24-04-2018 

Aanwezig bestuur: Lies de Vroom, Hugo Jansen, Patrick Spanjersberg, Gerald v Walstijn 

Afmelding: Jim de Graaf 

1. Opening 

Lies Vroom opent de vergadering om 20.30 uur met een dank naar de familie Toes voor de 

gastvrijheid. 

 

2. Notulen ALV 2017 

Blz 1: akkoord 

Blz 2: contributie niet gelijkgesteld afgelopen seizoen, wordt bij punt 6 besproken 

           Uitleg: master contributie is excl. Wedstrijden, bij de polo is dit inbegrepen. 

           Akkoord 

Blz 3: toelichting op:  lid van verdiensten: gekozen door het bestuur 

                                       Erelid: gekozen door bestuur of aangedragen door minstens 10 leden 

           Deze leden zijn te zien in sportlink. 

           Akkoord 

Blz 4: OPA rijden zo nodig zwemmers benaderen voor hulp 

           Akkoord 

Notulen 2017 aangenomen. 

 

3. Ingekomen stukken 

In de bijlagen verslagen zwemcommissie/ masters/ polo 

 

4. Jaarverslag secretariaat  

Hierin zijn de zorgen uitgesproken, en zijn we haastig op zoek naar een nieuwe secretaris. 

De nieuwe wet van privacy heeft veel aandacht nodig. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Gerald Walstijn heeft iom het bestuur zijn functie neergelegd en legt uit waarom. 

Vele taken zijn blijven liggen welke door Patrick Spanjersberg tijdelijk is overgenomen, 

waarvoor dank! 

Patrick legt uit dat 95% terug is gevonden, de 5% die gemist wordt  voor 2017 geaccepteerd. 

 Door het vele werk en tijdsdruk niet gelukt is om de balans in te voeren. 

Er wordt dringend gezocht naar iemand die dit kan doen, ook wordt er gekeken of dit extern 

gedaan kan worden. 

Via de knzb is er een goed boekhoudprogramma te bestellen voor 180 euro/jaar, deze wordt 

mogelijk aangeschaft als de nieuwe penningmeester bekend is. 

 

6. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond uit Willemien Schep en Mathilde ter Wal. 

               Zij zijn  enorm verbaasd door de enorme chaos hierin, welke te wijten zie punt 5. 

• Opmerking uitje vrijwilligers is destijds goed bevonden door het bestuur daar er meerder  

                     Jaren hier geen aandacht voor is geweest. Leden geven aan dat het uit de pot van het 

                     wedstrijd zwemmen had gemoeten. 



•   Vrijwilligers bedankje moet voortaan vanuit bestuur voor heel Triton geregeld worden. 

• Contributie gemist door storneringen. 

• Contributie december niet geïncasseerd. 

• Boetes niet geïncasseerd, commissies moeten achterhalen waarvan die boete is en actie 

op ondernemen. 

• Kritiek slecht beleid bestuur, dit gaat met veel emotie gepaard, het klopt dat er dingen te 

laat gesignaleerd zijn, echter is het wel vrijwilligers werk en door onverwachte  

gemeentelijke zaken die dringend aandacht nodig had, is het laat gesignaleerd, er was 

geen steun van een penningmeester en secretaris. 

• Contributieverhoging doorvoeren 

• Patrick gaat een stappenplan maken zodat alles voor 1 juni op orde is, dit met behulp van 

Lies, Annelies, Hugo en Rene en Iris voor de masters. 

•  

7. Jaarverslag zwemafdeling 

Zie verslag bijlage 

Opmerking: volgend jaar apart verslag sterrenplan en activiteiten commissie. 

                      Er is subsidie voor 500 uur badwater, de gemeente is gevraagd dit te verhogen  

                      naar 650 uur, echter daar is nog geen akkoord voor. Veel is te lezen hierover 

                      op de website van de gemeente. 

 

8. Jaarverslag polo en masters 

              Zie bijlage 

 

9. Rondvraag 

Iris: zie opmerking punt 7. 

Alidaan : aanpassingen nodig op de website zoals namen, foto’s , activiteiten en nieuws. 

Brigitte: koningspelen groot succes, elke kind heeft een trofee ontvangen gesponsord door 

familie Bus, hartelijk dank hiervoor. 

Rick: visie / missie behaald voor 2018? 

         ALV graag keer na training zwemmen. 

         Graag info over 60 jarig bestaan triton: zwemafdeling is bezig een activiteit te bedenken 

         Alle hulp hierin is welkom. 

         Triton is ingeschreven bij de Rabobank voor vereniging van het jaar, stem allen!! 

        Nieuwsbrief/ startblokken weer uitbrengen? Ja nadat de andere vacature zijn ingevuld  

         en alles op orde is. 

Jan Willem: sponsorcommissie had zich afgemeld , graag jaarverslag de volgende keer. 

       Voorzitter sponsorcommissie is Guido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Actielijst ALV 

• Contact Yvonne Veldhuizen door: Annelies/Brigitte 

• Boekhoudprogramma bestellen knzb 

• Contributie verhoging door voeren: penningmeester 

• Stappenplan maken voor achterstallige zaken door: Patrick met hierin de volgende 

punten: 

• Mail uitsturen incasseren contributie afgelopen December 

• Brief voor leden waarbij betaalachterstanden zijn 

• Balans invoeren door iemand of extern 

• Mail bijzonder algemene ledenvergadering op 4 juni 

• Dit met behulp van leden uit de commissies, Lies, Hugo, Annelies, Iris, Rene 

• Mail uit naar heel Triton over hulp bij 60 jarig jubileum door: Lies  


