Algemene leden vergadering Z&PC Neptunia ’24 - 12 oktober 2021
Verslag bestuur over juli 2021 tot juli 2022

Aantal leden
Over de periode van juni 2021 tot en met juni 2022 is het aantal leden toegenomen van 229 naar 275. Deze toename komt
grotendeels omdat meer vrijwilligers zijn ingeschreven als lid van Neptunia, het aantal betalende leden is iets toegenomen.
Vrijwilligers
Onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Er zijn veel leden, maar ook ouders van leden, die zich inzetten voor
Neptunia, iets waar wij zeer dankbaar voor mogen zijn. Toch is er een tekort aan vrijwilligers en merken wij dat het lastig is om
nieuwe vrijwilligers te werven. En niet alleen voor nieuwe bestuursleden, maar ook voor commissieleden. Daar waar nodig heeft
het bestuur de commissies ondersteund.
Voor een structurele oplossing hebben wij met hulp van de KNZB, Sport Fryslân, Rabobank (Rabo Club Support) en andere
verenigingen in overleg met de commissies een vrijwilligersbeleid vastgesteld. Het vrijwilligersbeleid staat op onze website onder
“onze club” > “downloads”.
Bezetting bestuur
Eind juni 2022 bestond het bestuur uit Peter van Leeningen (voorzitter), Erik de Vries (penningmeester) en Richard Dijkstra
(secretaris). Een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden vanuit de verschillende afdelingen is gewenst. Oproepen voor nieuwe
bestuursleden hebben helaas weinig resultaat gehad.
Acties
Ook dit seizoen waren de Grote Clubactie, de Poiesz-muntenactie en de actie van de Rabobank een succes. De opbrengst willen
wij besteden aan de aanschaf van materialen, het opleiden van trainers maar ook om onze vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet.
Corona
Ook het afgelopen seizoen hebben wij behoorlijk last gehad van Corona. De trainingen en wedstrijden waren begonnen tot het
moment dat de stekker er weer uitging. Wedstrijden en veel trainingen konden niet doorgaan. Daar waar mogelijk zijn
activiteiten opgestart en is er vooral gekeken naar de mogelijkheden die er wel waren. Met daarbij een groot compliment voor
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
EHBO + VOG
Zowel de KNZB als Optisport legt ons een verplichting op dat al onze vrijwilligers over een VOG beschikken en dat bij elke
training en/of wedstrijd in ieder geval één EHBO’er aanwezig is. Ook dit seizoen was dit weer een uitdaging. En niet alleen door
Corona.
Gelukkig hebben we, zodra het vanwege Corona weer kon, een EHBO-cursus voor onze vrijwilligers georganiseerd die in grote
getale gevolgd is.
De VOG daarentegen heeft geen last van Corona en kan volledig digitaal en gratis aangevraagd worden. Veel vrijwilligers geven
hier gehoor aan en hebben een VOG overlegd. Wel zijn er een aantal vrijwilligers waarbij dit moeizaam verloopt, maar mede door
de inzet van de commissies is dit opgelost.
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