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Jaarverslag 2018 bestuur
Bezetting bestuur
De bezetting van het bestuur in 2018 is constant en op orde gebleven. Peter van Leeningen (voorzitter) was aftredend maar is in
de ALV herkozen. Naast Peter waren Ingrid Boekema (algemeen lid), Jos Oosterkamp (penningmeester), Erik de Vries (algemeen
lid) en Richard Dijkstra (secretaris) bestuurslid.
Bestuursvergaderingen
Elke tweede dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering, behalve in de zomervakantie. Tot 2018 was er eerst een
vergadering van bestuur met commissies, waarna alleen de bestuursleden verder vergaderen. Dit is veranderd. Er is nog wel elke
maand een vergadering met alle bestuursleden, maar de frequentie van de bestuursvergaderingen met commissies is nu om de
maand.
Aantal leden
In 2018 hebben wij een afname van het aantal leden van 251 naar 250.
Contributie-inning
Op verzoek van de leden kan met ingang van januari 2018 de contributie via een automatische incasso geïnd worden. Inmiddels
heeft 55% van de leden hiervoor een machtiging afgegeven.
Als belangrijkste inkomstenbron heeft ‘contributie’ in 2018 een vaste plek gehad op de agenda van de bestuursvergadering. En
gelukkig niet zonder resultaat. Het bedrag van de openstaande contributie is in de loop van 2018 enorm gedaald. Uiteraard met
dank aan de leden.
Helaas is het zo dat de contributie-inning bij het gereduceerde 1e-jaarstarief voor jonge leden, maar ook bij wijzigingen, niet
goed gaat. In 2019 zullen wij hier aandacht aan besteden.
Overeenkomst Optisport
De continuïteit van het badwater is niet in het geding is geweest, maar het heeft lang geduurd voordat de huurovereenkomst
met Optisport in 2018 is ondertekend. EHBO en VOG waren hiervoor de belangrijkste oorzaak. Uiteindelijk hebben wij hiervoor
een inspanningsverplichting toegezegd aan Optisport.
Beleid
Door regelgeving is in de 2e helft van 2018 veel tijd besteed aan beleidsnotities. Onder andere zijn AVG, VOG, EHBO,
veiligheidsprotocol en vrijwilligersbeleid in 2018 voorbereid, vastgesteld en gepubliceerd op de website. Sponsorbeleid vraagt
toch meer tijd dan wij gedacht hadden, maar ook dit zit in de eindfase.
Overleg
Optisport:
Als vereniging zijn wij afhankelijk van badwater, als grootste klant zijn wij belangrijk voor Optisport. De contacten met
Optisport zijn goed en er is regelmatig (twee maandelijks) overleg.
Andere verenigingen:
Voor de waterpolojeugd is samenwerking gezocht met Heerenveen en Drachten. Dit seizoen nemen twee gezamenlijke
teams deel aan de competitie.
Acties
In 2018 heeft Neptunia meegedaan met de Poiesz-munten actie en de Grote Clubactie. In december was een “Pepernotenactie”
en hebben wij kerstpakketten mogen inpakken in het distributiecentrum van Poiesz.
Beleidsplan 2017-2021
Het bestuur heeft voor de jaren 2017-2021 een aantal doelstellingen geformuleerd. In een presentatie tijdens de ALV zullen wij
daar verder op ingegaan.
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