OPROEP
Bijzondere Algemene Ledenvergadering
ZV ZZG De Boskikkers 2016
AANVULLINGEN OP AGENDAPUNTEN 5 en 6
Hierbij nodigen wij de leden en ouders van leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering van zwemvereniging ZZG De Boskikkers.
4 november 2016 om 20.00 te Gieten,
Kantine Sporthal De Goorns (Asserstraat 37).
Agenda:
1.

Opening en vaststelling van de agenda

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Concept verslag ALV ZV De Boskikkers 2016

5.

Acties naar aanleiding van ALV en einde toegang HvS

6.

Voorstellen bestuur over de toekomst van de vereniging

7.

Wat verder ter tafel komt

8.

Sluiting

Namens het bestuur,
Yvette Dijkshoorn, secretaris
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5.

Acties naar aanleiding van ALV en einde toegang HvS

Ten tijde van het opstellen van de agenda zijn nog diverse activiteiten gaande, op de
vergadering wordt dit aangevuld.
We sommen wat op:
Bestuur en trainers hebben overleg gepleegd over de trainingen. Ze worden nu
planmatiger opgezet. Jurrie Hofman wil eventueel incidenteel helpen, tot en afspraak
is het nog niet gekomen. Bestuur is regelmatiger aanwezig in bad.
Overleg met HvS heeft niet geleid tot een ander standpunt. Sterker nog: Men heeft in
het huidige contract de beëindiging per 1/6 2017 opgenomen.
Met Ritola is contact geweest, er zijn geen mogelijkheden tot samen trainen*. Met
Aqualaren en Gemeente Midden Drenthe (Smilde) is gesproken over badwater.
Geen mogelijkheden. De manager van Aqualaren schetst ons een situatie waarin het
onmogelijk is om in Noord Drenthe extra banen te krijgen op reële tijden. Enkele
zwemclubs uit ZO Drenthe en Westerwolde onderzoeken mogelijkheden voor meer
badwater. Wij kunnen aansluiten. Is wel erg uit de buurt.
Opties baden bij vakantieparken als Land van Bartje zijn voor het bestuur niet reëel.
Te klein en in vakantieperiodes niet beschikbaar. Dat is geen concurrerend aanbod.
Sport Drenthe is even is de wacht gezet omdat er eerst nog een gesprek met de
wethouder komt. We wijzen daarbij de gemeente op haar verantwoordelijkheid.

AANVULLING
Het gesprek met de wethouder is geweest. De wethouder geeft aan een actie richting
HvS weinig zinvol te vinden. Maar wil dat op verzoek wel doen. We hebben gepleit
voor een binnenvoorziening in de gemeente. En gewezen op het belang van zwem
beheersing en de beweging/sport. De wethouder wilde een kas of opblaastent wel in
beraad nemen (gemeente zal dat uitzoeken). Wil graag dat vereniging blijft bestaan
in de zomer en wil ook andere verenigingen verwelkomen in het buitenbad (wij
mogen contributie dan houden)
* Inmiddels heeft Ritola contact opgenomen. Op 1 november is er een gesprek
geweest. Omdat na de seizoenstart blijkt dat er wellicht toch ruimte is. Bij een eerder
contact was dit nog geen optie. Bij deze optie kunnen we in de KNZB blijven.
Vooreerst is het alleen de bedoeling zwemwater te delen, geen fusie.
-

Woensdag 17:30-19:00 (1 - 2 banen), kan 2x 45 minuten

-

Donderdag 18:15:19:00 (2 - 3 banen), idem

-

En uiteraard de zaterdagochtend (2 banen) die we al hebben

-

Alleen in schoolvakanties Noord-Nederland gesloten
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6.

Voorstellen van het bestuur over de toekomst van de vereniging

Voor het seizoen 2016-2017 hebben we al vroeg dit jaar afspraken kunnen maken met het
Hof van Saksen (HvS). Helaas vielen er meer weken uit dan vorig seizoen. De enquête liet
zien dat de meeste leden dat niet leuk vinden, maar wel trouw blijven aan onze vereniging.
Op 25 augustus heeft HvS ons meegedeeld dat dit seizoen het laatste seizoen is dat we
gebruik kunnen maken van het zwembad. Dit heeft HvS vastgelegd in het contract voor
seizoen 2016-2017. Er komt een verbouwing en gasten krijgen vanaf dat moment absolute
voorrang.
Op dit moment is het standpunt van het bestuur dat we dit jaar zoals gepland willen laten
lopen, qua zwemuren en deelname aan wedstrijden. Na dit jaar willen we tenminste verder
als zomervereniging, los van de KNZB. Niet stoppen dus. We hebben immers nog een bad
in Gieten. De wortels van de moederverenigingen ZZG en De Boskikkers liggen tenslotte
in het buitenwater, opgericht bij de opening van de buitenbaden in Gieten en Rolde. En
wie weet… komen er later betere tijden.
De voorstellen die het bestuur voorlegt* aan de vergadering zijn:
1. De vereniging stopt per 1 mei 2017 als KNZB vereniging
2. De leden worden uitgeschreven bij de KNZB
3. De vereniging stopt per 1 mei 2017 met NRZ zwemvaardigheid opleidingen
4. De vereniging biedt vanaf 1 mei conditietraining en andere recreatieve
zwemactiviteiten aan in het buitenbad Zwanemeer te Gieten
5. Tot 1 mei 2017 kunnen leden maandelijks opzeggen of overschrijven naar een
andere zwemvereniging en wordt naar rato contributie geheven
6. De ALV geeft het bestuur de opdracht om de statuten als boven besloten te
wijzigen en in het voorjaar van 2017 aan de ALV voor te leggen
AANVULLING
Het bestuur stelt de ALV voor eerst de optie Zuidlaren verder te onderzoeken.
* En legt de voorstellen als hierboven NIET al definitief aan de ALV voor.
Indien de optie Zuidlaren haalbaar is wordt deze als alternatief voorgesteld aan de ALV.
Die we nog in 2016 willen houden. Wat verstaan we onder haalbaar?:
1. Er zijn voldoende zwemmers bereid om in Zuidlaren te zwemmen.
2. Er zijn goede afspraken te maken over vervoer (Rolde en Gieten)
3. Er zijn voldoende trainers, KNZB officials en vrijwilligers (als bestuur, TC)
4. Er is een meerjarig sluitende begroting op basis van een reële contributie
Op de ALV zullen we vragen of er leden zijn die mee willen denken over deze optie. We
denken ook weer aan een korte enquête onder de leden.
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