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Verslag ledenvergadering SRS Uden
Verslag van de ledenvergadering 17 maart 2018 in het Zeesterbad.
Afwezig: Kim Ketelaars, Wendy van der Wijst, Mieke van Gerwen, Hans Reijnders, Christian Gibbels,
Dorienke Nendels, Paul Schoneveld, Linda Hendriks, Franca van Gulick en Jan Zegers.
Mededelingen:
Afmelden
Graag verzoeken wij iedereen om op de juiste manier af te melden. Het afmelden van de training
willen we graag voor vrijdagavond binnen hebben. Uitgezonderd als je ziek wordt op zaterdag.
Afmelden kan op de volgende manieren: via de email adres afmelden@srsuden.nl; bij de training of
geef het aan bij een van de bestuurders (Corne, Willy of Manuel).
Mee trainen van niet leden
Wilt er een familielid of een vriend een keer meetrainen? Dat kan wel, maar geef dit van tevoren aan
bij een van het bestuur, dit kan ook door een email te sturen naar srsuden@ziggo.nl.
Nieuwe manier van trainen
Wij van het bestuur hopen dat iedereen het nieuwe manier van trainen bevalt; natuurlijk kan een
aantal oefeningen aangepast worden of uitgebreid. De nieuwe manier van trainen komt ook ten
goede om meer met het eigen team te oefenen.
Feestavond 2018
Onze feestavond wordt gehouden op zaterdag 27 oktober van 18:30 tot 23:30. De locatie van onze
feestavond is “Zwembad zeester” gelegen aan de hockeyweg 6. We houden deze avond onder
andere een kien avond en we vragen aan iedereen om thuis eens te kijken naar spullen die bij jullie in
de kast liggen maar nooit gebruikt om deze mee te nemen naar de feestavond zodat we deze als prijs
kunnen gebruiken.
Leden die gestopt zijn
De volgende leden zijn het afgelopen jaar gestopt met waterbasketbal: Marwin van Roosmalen,
Melvin van Uden, Peter Kappelhof, Hilde van der Heijden en Diana Cardoso Teixeira.
Nieuwe leden
De volgende leden zijn lid geworden van SRS Uden: Jan Zegers en Reesie van Zutphen
Toernooien
Als er een toernooi wordt gehouden merken we regelmatig dat er veel spelers om welke rede dan
ook zich afmelden voor het toernooi. Wij van het bestuur vragen aan iedereen om meer rekening te
houden met het toernooidatums welke aan het begin van het seizoen op verschillende manieren
gecommuniceerd wordt. Met het aantal leden zouden we 4 teams kunnen maken, maar we hebben
meestal maar net genoeg voor 3 teams.
Tassen en caps
De tassen en caps die jullie krijgen van de club, blijven eigendom van SRS Uden. Wij als bestuur
hebben besloten een boete in te stellen door slordig gebruik van de spullen of het kwijtraken van de
spullen. Voor caps rekenen wij €10,00 boeten en voor de tas €15,00. Dit omdat de caps en tassen
een dure aangelegenheid is voor onze vereniging.
Bekendheid SRS Uden
Willy heeft bij de ‘mee’ en ‘dichterbij’ gevraagd of zij ons op hun site willen zetten om zo nieuwe
leden te werven en hier zouden ze aan meewerken. Tevens worden er poster opgehangen bij de IBN.
Dit ook omdat IBN graag wilt dat hun medewerkers meer aan het sporten gaan.
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Clubnaam
Onze clubnaam wordt in de komende seizoen veranderd naar SRS Uden’87. Dit hebben we besloten
omdat er vroeger wat problemen zijn geweest met onze clubnaam. Er bestaat namelijk ook een
stichting die SRS Uden heeft. Bij deze stichting zitten zo goed als alle sportvereniging aangesloten die
met gehandicaptensport te maken heeft. De letters van SRS Uden maken we donkerblauw en de
cijfers ’87 geel. Dit naar de kleur van onze T-shirt.

Problemen
Mocht er problemen zijn? Meld dit bij het bestuur zodat wij het kunnen oplossen. Loop er niet mee
rond en ga niet lopen klagen bij andere mensen want dan wordt het probleem niet opgelost.
Leuk nieuwtje
Corne Braken is geslaagd voor zijn cursus scheidsrechter.
Kascontrole
Wim van der Wijst en Anja van der Wielen hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Dank
hiervoor en Joep heeft een aantal dingen toegelicht.
IBN Clinic
Op zaterdag 9 juni wordt er een IBN clinic georganiseerd door IBN. De bedoeling is dat de
medewerkers van IBN zich hiervoor kunnen opgeven en dat er een soort toernooi wordt gespeeld.
Deze dag begint rond 15:00 (kan nog veranderen) en zal tot 19:00 duren. Alle leden van SRS Uden
mogen ook meedoen met deze toernooi. Corne en Willy nemen de scheidsrechters taken op zich.
Meer informatie volgt later.
Privacywet
Op 25 mei gaat het nieuwe Europese privacywet in. Wij als vereniging krijgen hier ook mee te maken.
Het houdt voornamelijk in dat wij als bestuur aan elk nieuw lid moeten laten weten wat wij met zijn
gegevens doen en tevens wat er op onze website staat en wat we doen met de foto’s. Elk lid heeft
een privacy beleid van SRS Uden ontvangen en als het goed is gelezen. Deze privacy beleid staat ook
op onze website en deze is daar ook te downloaden. Elk nieuw lid tekent met aanmelding dat hij of
zij akkoord gaat met onze privacy beleid. Voor de leden die al lid zijn heeft Manuel een
ondertekenlijst en elk lid die aanwezig was heeft deze ondertekend. Voor diegene die er niet waren
ligt bij de eerstvolgende training deze klaar.
NK-selectie
De volgende leden gaan naar het NK: Thijs van Vugt, Dorienke Nendels, Manuel Bastiaans,
Corne Braken, Teun van den Brand, Stefan van der Wielen en Willy van Grunsven.
Willy vraagt aan iedereen of ze er hier mee eens zijn. Er kwam geen reactie.
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EHBO en toezichthouders
Wij als vereniging moeten een aantal toezichthouders hebben bij het zwembad. Op dit moment zijn
de toezichthouders die erkend zijn door het Zeesterbad de volgende leden: Corne Braken,
Manuel Bastiaans, Corne Braken, Jan van Gerwen en Anja van der Wielen. Om te mogen trainen
moeten er ook gediplomeerde EHBO’ers of BHV’ers zijn. Op dit moment hebben
Denny van den Bogaart en Franca van Gulick een BHV-diploma. De volgende leden willen graag een
BHV-diploma gaan halen: Yvonne Bastiaans, Reesie van Zutphen, Manuel Bastiaans,
Jeffrey van Zutphen en Willy van Grunsven. Willy gaat kijken wat de zeester voor ons kan betekenen
of anders moeten we het via de gewone weg kijken en wat de stichting voor ons kan beteken.
Voor de leden die niet aanwezig waren bij de ledenvergadering en de BHV-cursus wel willen volgen,
dan kunnen jullie dit de komende weken nog aangeven bij het bestuur.
Punten vanuit de leden
Denny, Is het iets om een keer met een waterpoloteam te trainen? Willy gaf aan dat we die kant niet
op moeten gaan want daar gaat het veel harder en lomper aan toe en dat kunnen we onze leden niet
aandoen.
Rondvraag
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Marga Schouten: Niks
Monique Schouten: niks
Yvonne Bastiaans: niks
Miranda van Schaijk: Kan er een kluis komen waar we onze dure spullen in kunnen doen?
Advies van het bestuur is om de kleedkamer op slot te doen als de laatste in de kleedkamer
is.
Thijs van Vugt: niks
Max Zagers: Familie korting? Willy geeft aan dat we hier niet aan kunnen beginnen.
Teun van den Brand: niks
Stefan van der Wielen: niks
Thom de Klein: niks
Wim van der Wijst: niks
Geerte Heijmeriks: (punt 1) Misschien moeten jullie aan het begin van het seizoen een brief
meegeven aan alle leden met daarop de toernooi datums. De toernooi datums worden al op
verschillende manieren doorgegeven (website, jaarboek, nieuwsbrief, email) maar als de
leden dit op prijs stellen zullen we deze ook voortaan op een briefje uitdelen.
(Punt 2) Hebben jullie contact met langdurige zieken? Willy geeft aan dat we zeker contact
hebben met langdurige zieken.
(Punt 3) Krijgen jullie subsidie? Daar is Joep mee bezig bij de gemeente
Anja van der Wielen: Meld je aan bij de Rabo clubkas campagne. Joep gaat dit uitzoeken.
Denny van den Bogaart: zou iedereen het wedstrijdschema kunnen krijgen voor een
toernooi? Manuel geeft aan dat dit kan en zal dat vanaf komend seizoen ook doen. Ook de
leden die niet meedoen met het toernooi zullen via de email een wedstrijdschema krijgen.
Dit gebeurt een week voordat het toernooi gehouden zal worden.
Reesie van Zutphen: niks
Anja Braken: Een aantal spelers moeten hun spelerspas vernieuwen. Deze leden moeten
binnenkort een pasfoto inleveren. Manuel zal die betreffende leden een email sturen.
Joep van Lankveld: niks
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•
•
•

Corne Braken: Hans Reijnders gaat over 2 weken weer mee trainen na een langdurig
genezing van zijn blessure.
Manuel Bastiaans: niks
Willy van Grunsven: Ik ben trots op ons gezellig clubje en hoop nog op vele mooie jaren.
Verder iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid.

Einde

