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Verslag	  Algemene	  Ledenvergadering	  	  
21	  mei	  2013	  
concept	  dd	  23-‐05-‐2013	  

Locatie:	    Ruimte	  bij	  stalling	  boot	  (Brandweerkazerne)	  
Adres: Harm	  Smeengekade	  13,	  ingang	  Lijnbaan	  	  te	  Zwolle	  	  
Aanwezig:	   Bestuur:	  Heleen	  van	  Balen,	  Edwin	  Visser,	  Ingrid	  Ramaker,	  Paul	  Duijf,	  Mark	  Duijf,	  	  
	  	   	   Jentje	  Breeuwsma,	  Louis	  van	  den	  Berg.	  
	  	   Leden:	  Eric	  Ramaker,	  Gerwin	  Pot,	  Kitty	  Schottert,	  Klarieke	  de	  Haan,	  Stefan	  Bos,	  	  
	   Evert	  Hetebrij,	  Hans	  Doeve,	  Gerrit	  van	  Assen.	  
Afwezig	  met	  kennisgeving:	  Gerrit	  Meijler,	  Nicole	  van	  de	  Bovenkamp,	  Joyce,	  Kniest,	  	  
	   Bennie	  Kniest	  en	  René	  Doorn	  
	  

1. Opening	  
De	  vergadering	  wordt	  om	  20.00	  uur	  geopend	  door	  Heleen,	  die	  iedereen	  van	  harte	  
welkom	  heet.	  
	  

2. Presentie	  
De	  presentielijst	  wordt	  doorgenomen	  evenals	  notitie	  van	  de	  afmeldingen	  voor	  de	  
vergadering.	  
	  

3. Mededelingen	  van	  het	  bestuur	  
a. De	  bij	  het	  secretariaat	  ontvangen	  berichten	  van	  verhindering	  

Zie	  presentielijst	  
b. Overige	  mededelingen	  

Ingekomen	  brief	  van	  Gerrit	  Meijler.	  Deze	  wordt	  bij	  de	  diverse	  punten	  behandeld.	  
	  
Evert	  Hetebrij	  geeft	  aan	  dat	  de	  begroting	  op	  de	  jaarvergadering	  behandeld	  dient	  te	  
worden,	  dit	  staat	  in	  de	  statuten.	  	  
bestuur:	  Evert	  heeft	  gelijk,	  hier	  zal	  naar	  een	  oplossing	  gezocht	  moeten	  worden.	  	  
Er	  is	  bewust	  gekozen	  voor	  een	  BAV	  in	  mei	  om	  de	  begroting	  te	  bespreken	  omdat	  nu	  
meer	  op	  de	  werkelijkheid	  begroot	  kan	  worden.	  Daarnaast	  is	  het	  de	  laatste	  jaren	  
voorgekomen	  dat	  in	  de	  reguliere	  vergadering	  de	  begroting	  nog	  niet	  gereed	  was	  dus	  
alsnog	  een	  extra	  algemene	  vergadering	  gepland	  moest	  worden.	  
De	  aanwezigen	  gaan	  wel	  akkoord	  om	  de	  begroting	  te	  bespreken	  en	  vast	  te	  stellen.	  
	  

4. Vaststellen	  van	  het	  verslag	  van	  de	  Algemene	  Vergadering	  d.d.	  13	  november	  2012	  
a. Tekstueel	  en	  naar	  aanleiding	  van	  

Blad	  1,	  punt	  1	  de	  opening.	  Gerrit	  Meijler	  vraagt	  in	  zijn	  brief	  n.a.v.	  dit	  punt	  of	  de	  
bestuursleden	  nu	  als	  lid	  staan	  ingeschreven.	  Het	  antwoord	  hierop	  is	  ja.	  
Blad	  2	  punt	  8	  Wijziging	  Huishoudelijk	  Reglement	  (HHR).	  Evert	  Hetebrij	  en	  Gerrit	  
Meijler	  hebben	  beiden	  geconstateerd	  dat	  de	  vastgestelde	  HHR	  niet	  is	  gepubliceerd	  
op	  de	  website.	  Bestuur	  trekt	  het	  boetekleed	  aan	  en	  zal	  dit	  zo	  spoedig	  mogelijk	  
herstellen.	  
Blad	  4	  rondvraag	  Albert	  Jan	  Pool	  over	  clubblad.	  Gerrit	  Meijler	  vraagt	  welke	  hij	  nu	  
nog	  mist.	  Dit	  is	  het	  januari	  2013	  nummer.	  De	  verschenen	  nummers	  in	  2013	  zullen	  
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alsnog	  op	  de	  website	  gepubliceerd	  worden.	  Het	  bestuur	  heeft	  geen	  oorzaak	  
kunnen	  achterhalen	  waarom	  de	  clubbladen	  niet	  bezorgd	  zijn	  bij	  de	  leden.	  

b. Actiepuntenlijst	  
De	  actie	  op	  de	  actiepuntenlijst	  staat	  nog	  open	  en	  zal	  spoedig	  behandeld	  worden.	  
	  

5. Begroting.	  
Evert	  Hetebrij	  plaatst	  de	  terechte	  opmerking	  dat	  hij	  het	  voorstel	  voor	  de	  contributie-‐
verhoging	  heeft	  gemist.	  Bestuur	  geeft	  aan	  hier	  in	  de	  toekomst	  aan	  te	  zullen	  denken.	  
Het	  voorstel	  van	  de	  contributieverhoging	  is	  €	  2,50	  en	  dat	  is	  opgebouwd	  uit	  de	  €	  0,50	  
vaste	  jaarlijkse	  verhoging	  en	  €	  2,00	  kostenverhoging.	  De	  cursusgelden	  blijven	  in	  
principe	  gelijk.	  
Toelichting	  en	  antwoorden	  op	  vragen:	  
1.	  Ten	  aanzien	  van	  de	  begroting	  heeft	  het	  bestuur	  een	  bewuste	  keuze	  gemaakt	  om	  een	  
niet	  sluitende	  begroting	  te	  presenteren.	  Hiervoor	  hebben	  we	  de	  volgende	  redenen:	  
-‐	  Duidelijkheid	  geven	  dat	  de	  brigade	  echt	  nieuwe	  leden	  nodig	  heeft.	  
-‐	  De	  contributie	  slechts	  met	  een	  beperkt	  bedrag	  te	  willen	  verhogen.	  
-‐	  De	  leden	  kostenbewust	  te	  maken	  van	  de	  (on)mogelijkheden	  die	  er	  zijn.	  
2.	  In	  de	  gepresenteerde	  begroting	  staat	  een	  kolom	  met	  werkelijke	  kosten	  tot	  en	  met	  15	  
mei	  2013.	  Deze	  kolom	  schept	  bij	  mensen	  verwarring	  omdat	  de	  bedragen	  lager	  zijn	  dan	  
begroot	  was.	  Deze	  kosten	  zijn	  lager	  omdat	  nog	  niet	  alle	  facturen	  zijn	  ontvangen	  en	  het	  
financieel	  jaar	  nog	  niet	  voorbij	  is.	  Uit	  de	  vergadering	  komt	  dan	  ook	  het	  voorstel	  om	  de	  
volgende	  keer	  een	  prognose	  van	  de	  werkelijkheid	  te	  vermelden.	  Dit	  neemt	  het	  bestuur	  
ter	  harte.	  
3.	  Opvallende	  kostenstijgingen	  zijn:	  	  
-‐	  Badhuur,	  afgelopen	  seizoen	  heeft	  de	  brigade	  korting	  ontvangen	  wegens	  
aanloopproblemen	  in	  het	  nieuwe	  zwembad.	  Verder	  is	  per	  januari	  2013	  de	  badhuur	  
verhoogd	  door	  de	  verhuurder.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  een	  stijging	  in	  de	  begroting	  van	  
2013-‐2014.	  
-‐	  De	  stalling	  heeft	  een	  aanzienlijke	  stijging	  omdat	  de	  locatie	  waar	  wij	  nu	  zitten	  per	  01	  
juli	  niet	  meer	  beschikbaar	  is	  en	  voor	  een	  andere	  locatie	  zullen	  we	  meer	  moeten	  
betalen.	  
-‐	  Voor	  de	  afdeling	  preventie	  en	  hulpverlening	  is	  voor	  het	  eerst	  een	  bedrag	  voor	  kosten	  
oefeningen	  opgenomen.	  
4.	  Gerrit	  Meijler	  vraagt	  om	  reden	  van	  verlaging	  opleidingkosten	  kader.	  Dit	  heeft	  het	  
bestuur	  gedaan	  omdat	  er	  nu	  geen	  aanwijzingen	  zijn	  dat	  er	  leden	  de	  opleiding	  voor	  
kaderlid	  wil	  volgen.	  Het	  bedrag	  is	  dus	  een	  weergave	  van	  de	  werkelijkheid.	  Het	  bestuur	  
wil	  nu	  ook	  eerst	  de	  aandacht	  richten	  op	  het	  gezond	  maken	  van	  de	  brigade	  en	  meer	  
leden	  te	  winnen.	  Daarna	  gaat	  zij	  weer	  kijken	  naar	  de	  kaderopleidingen.	  
5.	  Hans	  Doeve	  vraagt	  of	  de	  kruisposten	  verdisconteerd	  zijn.	  Edwin	  Visser	  legt	  uit	  dat	  de	  
kruisposten	  van	  kas	  naar	  bank	  zijn	  of	  andersom	  en	  het	  saldo	  nul	  is.	  De	  uitleg	  is	  
voldoende.	  
6.	  Bij	  diverse	  opbrengsten	  bewakingen	  staat	  €	  160,00;	  dat	  is	  voor	  de	  EHBO	  inzet.	  
7.	  Stefan	  Bos	  vraagt	  naar	  een	  investeringsbegroting.	  Bestuur:	  Deze	  is	  niet	  aanwezig.	  
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Het	  Bestuur	  brengt	  het	  voorstel	  van	  de	  contributieverhoging	  in	  stemming	  en	  de	  
vergadering	  gaat	  unaniem	  akkoord	  met	  de	  verhoging	  van	  €	  2,50	  per	  jaar.	  
De	  contributie	  en	  cursusgelden	  zullen	  automatisch	  geïncasseerd	  worden	  in	  negen	  
termijnen.	  Dat	  is	  3	  keer	  vaker	  dan	  vorig	  jaar.	  Voordeel	  is	  dat	  er	  kleinere	  bedragen	  in	  
een	  keer	  betaald	  hoeven	  te	  worden.	  Vooral	  voor	  gezinnen	  met	  meerdere	  leden	  is	  dit	  
belangrijk.	  
	  

6. Bestuursverkiezing:	  
Het	  bestuur	  draagt,	  voor	  de	  vacature	  in	  de	  bestuursfunctie	  van	  de	  afdeling	  sport	  &	  spel,	  
Klarieke	  de	  Haan	  voor	  als	  nieuw	  bestuurslid.	  Klarieke	  wordt	  unaniem	  door	  de	  
vergadering,	  onder	  applaus,	  als	  nieuw	  bestuurslid	  gekozen.	  
	  

7. Vaststellen	  van	  de	  datum	  voor	  de	  volgende	  Algemene	  Vergadering.	  	  
zaterdag	  25	  mei	  2013	  Algemene	  Vergadering	  Reddingsbrigade	  Nederland,	  
afvaardiging	  vanuit	  Reddingsbrigade	  Zwolle	  is	  Jentje	  Breeuwsma.	  
woensdag	  13	  november	  2013	  voor	  de	  reguliere	  Algemene	  Vergadering	  	  
plaats	  nog	  nader	  te	  bepalen.	  
	  

8. Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  -‐	  Rondvraag	  
Evert	  Hetebrij:	  Wordt	  de	  volgende	  jaarvergadering	  weer	  de	  complete	  financiële	  
verslaglegging	  gedaan,	  inclusief	  balans.	  
antwoord:	  ja.	  
Opmerking	  van	  Evert	  Hetebrij	  dat	  wij	  geen	  bijzondere	  AV	  kennen,	  waarvan	  akte.	  
Stefan	  Bos:	  Komt	  de	  volgende	  vergadering	  een	  investeringsbegroting?	  Dit	  naar	  
aanleiding	  van	  de	  komst	  van	  de	  nieuwe	  boot.	  Je	  moet	  dan	  bijvoorbeeld	  denken	  aan	  
omscholingskosten.	  Willen	  we	  twee	  boten	  houden	  of	  niet?	  
antwoord:	  Het	  bestuur	  doet	  geen	  toezegging	  of	  er	  op	  de	  volgende	  AV	  een	  
investeringsbegroting	  is.	  We	  willen	  werken	  om	  dit	  te	  realiseren	  voordat	  de	  
volgende	  begroting	  ter	  sprake	  komt.	  
Hans	  Doeve:	  Waar	  gaan	  we	  heen	  na	  01	  juli	  2013	  als	  we	  niet	  meer	  over	  deze	  
stalling	  beschikken?	  
antwoord:	  Dat	  weten	  we	  niet,	  bestuur	  is	  al	  twee	  jaar	  druk	  bezig	  met	  het	  verkrijgen	  
van	  een	  andere	  locatie.	  Het	  scenario	  is	  wanneer	  er	  geen	  nieuwe	  locatie	  is	  dat	  de	  
boot	  terug	  gaat	  naar	  de	  bond	  en	  deze	  ruimte	  wordt	  ontruimd.	  Het	  bestuur	  is	  echt	  
bekend	  met	  de	  noodzaak	  van	  het	  verkrijgen	  van	  een	  ruimte	  en	  is	  hier	  breed	  mee	  
bezig.	  Er	  is	  zelfs	  een	  gesprek	  geweest	  tussen	  de	  bond	  en	  de	  gemeente.	  hier	  is	  nog	  
geen	  verslag	  van	  ontvangen.	  
Vanuit	  de	  vergadering	  wordt	  voorgesteld	  de	  pers	  op	  te	  zoeken.	  Het	  bestuur	  voelt	  
hier	  nog	  niet	  voor	  omdat	  het	  in	  dit	  stadium	  meer	  schade	  zal	  veroorzaken	  dan	  dat	  
er	  een	  oplossing	  komt.	  
	  

9. Sluiting	  
Om	  20.45	  uur	  sluit	  Heleen	  de	  vergadering.	  
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Actiepuntenlijst:	  
	  
Actie	  
punt	  

Datum	  
overleg	  

Agenda	  
punt	  

Actie	  
	  

Actie	  
Houder	  

Streef	  
Datum	  

Afge-‐
handeld	  

2011-‐
005	  

20-‐12-‐11	   1	   Het	  bestuur	  zal	  een	  overzicht	  maken	  
van	  de	  bestuursleden	  en	  commissies	  
met	  de	  werkzaamheden	  (taken)	  en	  
leden.	  

bestuur	   Dec	  2012	   	  

13-‐1	   21-‐05-‐2013	   4	   Publicatie	  HHR	  op	  website	   bestuur	   31-‐05-‐2013	   	  
13-‐2	   21-‐05-‐2013	   4	   Publicatie	  clubkranten	  op	  website	   bestuur	   31-‐05-‐2013	   	  
13-‐3	   21-‐05-‐2013	   8	   Investeringsbegroting	  opstellen	   P&H	  	   15-‐10-‐2013	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  


