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Aangesloten bij de K.N.Z.B.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2021 van zwemvereniging DSZ
Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van zwemvereniging DSZ welke wordt
gehouden op donderdag 17 juni 2020 in Clubhuis DSZ, Donker Curtiusstraat 13 (onder zwembad De Waterthor te Den
Haag. De vergadering begint om 20:15 uur, de zaal is open vanaf 19:45 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. OPENING
2. INGEKOMEN STUKKEN EN BESTUUR MEDEDELINGEN
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 4 APRIL 2019
4. JAARVERSLAGEN 2019 EN 2020 VAN:
a. Algemeen jaarverslag
b. Schoonspringcommissie
c. Waterpolocommissie
d. Zwemcommissie
e. Synchroonzwemcommissie
f. Instructiecommissie
5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2019 EN 2020
6. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE EN VERZOEK TOT DECHARGE VERLENING OVER 2019 EN 2020
7. BEGROTING EN VASTSTELLING CONTRIBUTIES 2021
8. BESTUURSVERKIEZING , volgens het rooster van aftreden zal aftreden: Henk Delwel (Voorzitter en
portefeuillehouder schoonspringen). Volgens het rooster voor 2020 en 2021 zouden de vacatures Eerste
Secretaris, Tweede Secretaris en portefeuillehouder wedstrijdzwemmen ook wisselen. Verkiesbaar zijn:
a. Henk Delwel herkiesbaar in de functie van voorzitter en zal tevens de portefeuille schoonspringen blijven
voeren.
b. Steven Verhagen als bestuurslid met de portefeuille wedstrijdzwemmen
c. Karel de Bruijn in de functie van Eerste Secretaris
d. Miranda Berendse als bestuurslid met de portefeuille Tweede Secretaris (notulist).
9. VERKIEZING FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE. (Voorheen de kascommissie) Huidige samenstelling Karel de Bruijn
(aftredend). Daarnaast heeft Jan van der Linden zich in 2020 teruggetrokken. Wij zijn dus op zoek naar drie
kandidaten, zij kunnen zich alvast aanmelden op secretaris@dsz-zwemmen.nl of aan het begin van de
vergadering melden bij de voorzitter.
10. BENOEMING OVERIGE COMMISSIES :
a. Schoonspringcommissie naast de voorzitter Henk Delwel, Karel de Bruijn.
b. Waterpolocommissie: voorzitter Jeffrey Spiessens, Stephan de Lepper en Liëtte Boersma.
c. Zwemcommissie naast de voorzitter Steven Verhagen, Anita Blommert, Anis Gaspersz en Chitra
Nakorikantodas.
d. Synchroonzwemcommissie naast de voorzitster Therese van der Leden, Brianda Zoet, Wilma Farla,
Natasja van der Leden en Irma Boxman.
e. Instructiecommissie naast voorzitter Marco van der Heijden, Liesbeth Lingeman, Chitra Nakorikantodas
en Ynette Hinze.

11. STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGELEMENT WIJZIGING ,
a. Behandeling van de wijzigingen: als gevolg van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) is het nodig om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen, daarnaast stelt het
bestuur een aantal vernieuwingen voor. Deze vernieuwingen sluiten daarnaast aan bij de ontwikkelingen
binnen de KNZB. U kunt de voorstellen opvragen bij secretaris@dsz-zwemmen.nl die ze dan zal mailen. Bij
binnenkomst van de vergadering zullen de voorstellen met toelichting klaar liggen.
b. Machtigen voor het passeren van de statutenwijziging: De vergadering wordt verzocht akkoord te gaan
de voorzitter alsmede iedere notaris, kandidaat notaris, klerk, paralegal en secretarieel notarieel
medewerker verbonden aan Van der Kuijp Notariaat Strijen, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, te
machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.
12. RONDVRAAG
13. SLUITING
Het Jaarverslag 2019 en 2020 zijn 1 mei 2021 bij de Secretaris opvraagbaar via secretaris@dsz-zwemmen.nl onder
vermelding van naam en het adres waar de stukken naartoe moeten worden gezonden. Ook is het verslag bij
binnenkomst in de zaal te verkrijgen.
Vrijwilligerswerving:
De waterpolo commissie is opzoek naar leden voor de WPC en de wedstrijdzwemcommissie is op zoek naar leden voor
de WZC. Het bestuur is daarnaast op zoek naar een vrijwilliger met ervaring met microsoft-word die volgend jaar de
jaarverslagen wil samenvoegen tot het boekje jaarverslag DSZ.
Kandidaten voor de te vervullen bestuur- of commissievacatures worden verzocht zich uiterlijk vijf dagen voor de
algemene ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat te melden per mail.(secretaris@dsz-zwemmen.nl)
Tegenkandidaten voor te vervullen bestuursfuncties dienen dit uiterlijk vijf dagen voor de algemene vergadering
schriftelijk bij het secretariaat te melden, onder overlegging van een schriftelijk bereidverklaring van de kandidaat
(kandidate), welke bovendien voorzien moet zijn van de handtekening van ten minste tien stemgerechtigde leden.
Deze kandidaatstelling is niet van toepassing voor de kascommissie.
Het bestuur stelt het op prijs dat u eventuele vragen voor de rondvraag uiterlijk 5 dagen voor de vergadering aan de
secretaris doorgeeft op het e-mail adres secretaris@dsz-zwemmen.nl. Het bestuur zal deze vragen op de
ledenvergadering zo goed mogelijk beantwoorden. Alvast dank voor uw medewerking.
SECRETARIAAT DSZ

2/2

