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Besturen zijn er uit: één zwemvereniging
De besturen van ZZG en De Boskikkers hebben in overleg besloten de leden het
volgende voor te leggen:
-

Samenvoegen van de zwemafdeling van ZZG en De Boskikkers
De polo-afdeling van ZZG opheffen

Waarom?
De eerste reden is dat de samenwerking tussen de zwemmers uit Gieten en
Rolde zo hecht is dat we ons al jaren als één vereniging zien. Een tweede reden
is dat het bezetten van twee besturen dubbele menskracht kost. Dat is niet erg
effciënt. Een derde reden is dat de uitvoerende commissies steeds met twee
besturen hebben te maken: het is niet slagvaardig.
Hoe?
De besturen stellen voor dat de zwemafdelingen één vereniging worden.
verenigingsnaam wordt ZZG de Boskikkers. Zwemmers en officials worden
naar ZZG de Boskikkers overgeschreven. De startgemeenschap wordt dan bij
de KNZB opgeheven. De polo-afdeling van ZZG heeft op dit moment een
startgemeenschap met Najade (Smilde). Het bestuur van ZZG stelt voor dat de
waterpololeden zich individueel aanmelden als lid van de vereniging Najade.
De huidige polostartgemeenschap wordt opgeheven bij de KNZB. Via een
samenwerking wordt het mogelijk gemaakt zomertrainingen in Gieten te
organiseren voor polo.
Hoe zit het met de contributie?
ZZG en De Boskikkers hanteren nu een andere contributie-indeling. Dat willen
we gelijktrekken. Het voorstel voor 2014 is als volgt:
-

Zomerzwemmen
Basis: Een keer zwemmen per week
Plus: Meer dan een keer per week

70 euro
100 euro
150 euro

Daarin is het KNZB lidmaatschap ook verwerkt. De deelname aan wedstrijden
blijft gratis, tenzij er inschrijfgeld wordt gevraagd.
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Met deze contributie kunnen we in 2014 een sluitende begroting maken voor de
nieuwe zwemvereniging ZZG de Boskikkers. De financiele reserves van beide
verenigingen worden samengevoegd. Bij Najade is de contributie voor polo 219
euro per jaar.

De Algemene Ledenvergaderingen beslissen!
De besturen stellen bovenstaande voor. Het zijn de leden in de Algemene
Ledenvergaderingen (ALV) van ZZG respectievelijk de Boskikkers die
uiteindelijk beslissen. In de ALV van je eigen vereniging kun je je stem
uitbrengen.
-

De ALV van ZZG is op dinsdag 25 maart 20.00 uur (ijsbaankantine
Gieten)
De ALV van De Boskikkers is op vrijdag 28 maart 20.00 uur (de locatie
volgt)

Voorlichting op 7 maart
Voordat we de voorstellen in de Algemene Ledenvergaderingen agenderen
willen de besturen een informatieavond voor de leden van beide verenigingen
organiseren. De leden kunnen dan vragen stellen over de voorstellen. Zodat dat
niet meer nodig is op de ledenvergaderingen.
Deze voorlichting zal plaatsvinden op 7 maart in Gieten om 20.00 uur, in de
ijsbaankantine. Boddeveld 17. Kijk op www.ijsbaanvereniginggietenbonnen.nl
voor een routebeschrijving.

Met vriendelijke groet,
Besturen van ZZG en De Boskikkers
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