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Verslag	  Algemene	  Vergadering	  dd	  13-‐11-‐2013	  
	  

aanwezig:	  Jentje	  Breeuwsma,	  Mark	  Duijf,	  Klarieke	  de	  Haan,	  Louis	  van	  den	  Berg,	  Edwin	  Visser,	  Paul	  Duijf,	  
Kitty	  Schottert,	  Heleen	  van	  Balen,	  Ingrid	  Ramaker,	  Benni	  Kniest,	  Albert	  Jan	  Pool,	  Hans	  Doeve,	  Gerrit	  van	  Assen,	  	  
Gerrit	  Meijler,	  René	  Pot,	  Sander	  Koopman,	  Louise	  van	  den	  Berg,	  Gerwin	  Pot,	  Truus	  Breeuwsma,	  Johan	  Peterson	  
(Commissie	  Vrijwilligersbeleid	  en	  Ledenbelang;	  	  Bondsbureau),	  Stefan	  Bos,	  Evert	  Hetebrij,	  Jordi	  Edelenbos,	  Stefan	  
Groot,	  Kerstin	  Visser,	  Yvonne	  Breeuwsma,	  Nicole	  van	  de	  Bovenkamp,	  Shannie	  Schokker,	  Eddy	  Vos,	  Klarieke	  de	  Haan,	  
Renate	  Doeve.	  
afgemeld:	  René	  Doorn,	  Joyce	  Kniest,	  Thom	  Gunnink,	  Ben	  van	  den	  Berg,	  Carlo	  Hekkert,	  Bianca	  Hekkert,	  Gijs	  Hoskam,	  
Yvonne	  Bos,	  Anita	  Kroes-‐Ottens,	  Michelle	  Nijhof,	  Eric	  Ramaker,	  Pieter	  van	  Heerde,	  Arnold	  van	  Balen,	  	  
Sybrand	  van	  Balen.	  
	  

1. Opening	  
	  

2. Presentie	  	  
zie	  boven.	  
	  

3. Mededelingen:	  
a.	  De	  bij	  het	  secretariaat	  ontvangen	  berichten	  van	  verhindering;	  
Zie	  hierboven	  bij	  presentielijst.	  
b.	  Overige	  mededelingen;	  
Bij	  agendapunt	  13	  dient	  nog	  de	  Bijzondere	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  de	  bond	  
op	  zaterdag	  30	  november	  2013	  komen	  te	  staan.	  	  
Gerrit	  Meijler	  vraagt	  om	  de	  agendapunten	  10	  en	  9	  om	  te	  draaien.	  Het	  bestuur	  denkt	  
dat	  dit	  niet	  nodig	  is	  wil	  dit	  zo	  laten,	  indien	  nodig	  komen	  we	  hierop	  terug.	  
	  

4. Behandeling	  Ingekomen	  post	  en	  mailtjes	  
Er	  zijn	  geen	  specifieke	  mailtjes	  of	  post	  binnen	  gekomen.	  Mail	  van	  Hans	  Doeve	  met	  
rondvraag,	  die	  ook	  bij	  de	  rondvraag	  behandeld	  wordt.	  	  
	  

5. Verslag	  Algemene	  Vergadering	  dd	  21	  mei	  2013	  	  
N.a.v.	  publicatie	  van	  het	  verslag	  vraagt	  Stefan	  Bos	  hoe	  wij	  denken	  over	  het	  vermelden	  
van	  namen	  in	  het	  verslag	  in	  verband	  met	  de	  privacy.	  Het	  bestuur	  heeft	  daar	  nog	  niet	  
over	  gedacht	  en	  zal	  er	  de	  volgende	  keer	  op	  terugkomen.	  
Het	  verslag	  wordt	  zonder	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  goedgekeurd	  onder	  dankzegging	  aan	  de	  
secretaris.	  De	  gehele	  actielijst	  van	  de	  vorige	  vergadering	  is	  afgewerkt.	  
	  

6. Behandeling	  jaarverslagen	  over	  de	  periode	  01-‐07-‐2012	  t/m	  30-‐6-‐2013	  
a. Jaarverslag	  van	  het	  bestuur	  

Gerrit	  Meijler	  vraagt	  naar	  het	  aantal	  leden	  en	  verloop,	  dit	  is	  namelijk	  ook	  niet	  
terug	  te	  vinden	  in	  het	  financieel	  verslag.	  De	  penningmeester	  zoekt	  het	  op	  en	  
komt	  op	  119	  leden,	  inclusief	  bestuur	  en	  leden	  van	  verdiensten.	  

b. Financieel	  jaarverslag	  van	  de	  penningmeester	  
Hans	  Doeve	  vraagt	  toelichting	  op	  rekening	  4910,	  diverse	  lasten.	  Dit	  zijn	  
balansreserveringen,	  fondsen,	  giften	  mantelzorg,	  kosten	  transport	  boot.	  Hans	  
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is	  tevreden	  met	  de	  uitleg.	  
Evert	  Hetebrij	  heeft	  een	  aantal	  punten	  bij	  de	  gepresenteerde	  balans.	  
-‐	  Niet	  meer	  in	  kleur	  presenteren,	  is	  niet	  te	  lezen	  met	  blauwe	  achtergrond	  in	  
kleur	  en	  in	  zwart-‐wit	  al	  helemaal	  niet.	  
-‐	  Technisch	  gezien	  is	  dit	  geen	  balans.	  
-‐	  De	  posten	  kloppen	  niet,	  de	  formules	  zijn	  fout.	  
Evert	  wil	  helpen	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  goede	  balans.	  	  

c. Verslag	  Financiële	  commissie	  
	  De	  financiële	  commissie	  bestaat	  uit:	  	  
Linda	  Doorn,	  Albert	  Jan	  Pool	  en	  reservelid:	  Bianca	  Hekkert.	  Op	  donderdag	  17	  
oktober	  heeft	  de	  commissie	  haar	  controle	  uitgevoerd.	  Albert	  Jan	  leest	  het	  
verslag	  van	  de	  commissie	  voor.	  

d. Voorstel	  tot	  goedkeuring	  van	  het	  financiële	  jaarverslag	  en	  decharge	  van	  het	  
bestuur,	  in	  het	  bijzonder	  de	  penningmeester,	  ten	  aanzien	  van	  het	  gevoerde	  
(financiële)	  beleid.	  
In	  eerste	  instantie	  komt	  vanuit	  de	  vergadering,	  bij	  monde	  van	  Evert	  Hetebrij,	  
het	  voorstel	  om	  alleen	  de	  financiële	  stukken,	  exclusief	  balans,	  goed	  te	  keuren	  
en	  het	  bestuur	  voor	  het	  gevoerde	  beleid	  decharge	  te	  verlenen.	  Hiermee	  gaat	  
de	  vergadering	  akkoord.	  
	  Besluit:	  De	  gepresenteerde	  financiële	  stukken	  exclusief	  balans	  worden	  
goedgekeurd.	  	  
Het	  bestuur	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  penningmeester	  wordt	  decharge	  verleend	  
voor	  het	  gevoerde	  (financiële)	  beleid	  in	  het	  afgelopen	  verenigingsjaar.	  

e. Benoeming	  van	  de	  Financiële	  commissie	  voor	  het	  lopende	  verenigingsjaar.	  
Aftredend	  is	  Linda	  Doorn.	  Albert	  Jan	  Pool	  wordt	  eerste	  lid,	  Bianca	  Hekkert	  
heeft	  per	  mail	  aangegeven	  lid	  willen	  blijven	  en	  wordt	  tweede	  lid.	  Als	  reservelid	  
stelt	  Evert	  Hetebrij	  zich	  beschikbaar.	  

f. Ter	  kennisneming	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  afdelingen	  (en	  de	  commissies	  onder	  
de	  afdelingen):	  

i. Van	  de	  afdeling	  Opleidingen	  
-‐	  Opmerking	  van	  Gerrit	  Meijler	  naar	  aanleiding	  van:	  Volgens	  de	  regels	  
dient	  er	  minimaal	  1	  EHBO’er	  aanwezig	  te	  zijn	  met	  diploma	  volgens	  het	  
Rode	  Kruis.	  MFA	  zou	  niet	  geldig	  zijn.	  
Bestuur:	  De	  BHV	  wordt	  geregeld	  vanuit	  Optisport	  (de	  verhuurder)	  en	  
bij	  de	  brigadeleden	  zijn	  gediplomeerde	  EHBO’ers	  aanwezig	  met	  de	  
vereiste	  papieren.	  
-‐	  Naar	  aanleiding	  van	  vraag	  van	  Gerrit	  Meijler:	  De	  beweegbare	  bodem	  
wordt	  in	  principe	  alleen	  maar	  bewogen	  wanneer	  er	  geen	  zwemmers	  in	  
het	  water	  zijn.	  

ii. Van	  de	  afdeling	  Preventie	  en	  Hulpverlening	  
Geen	  bijzonderheden,	  dank	  voor	  verslag.	  

iii. Van	  de	  afdeling	  Sport	  en	  Spel	  
Geen	  bijzonderheden,	  met	  dank	  voor	  het	  verslag.	  

iv. Van	  de	  afdeling	  Promotie	  
Geen	  bijzonderheden,	  met	  dank	  voor	  het	  verslag.	  



CONCEPT	  versie	  ter	  publicatie	  

	  
	  
Vastgesteld	  op:	  XX	  November	  2014	  

-‐	  3	  -‐	  

g. Ondertekening	  van	  alle	  jaarverslagen	  door	  het	  voltallige	  bestuur	  
De	  jaarstukken	  en	  verslagen	  worden	  ter	  vergadering	  door	  het	  voltallige	  bestuur	  
ondertekend.	  

h. Te	  royeren	  leden	  
Dit	  jaar	  zijn	  er	  drie	  leden	  voorgedragen	  voor	  royement	  wegens	  het	  niet	  
nakomen	  van	  de	  betalingsverplichtingen.	  De	  namen	  zijn	  bekend	  bij	  bestuur	  en	  
tijdens	  de	  vergadering	  voorgelezen.	  Er	  zijn	  geen	  bezwaren	  tegen	  dit	  royement	  
gekomen	  tijdens	  de	  vergadering.	  
	  

7. Bestuur(sverkiezing):	  
	  	  	  	  	  	  Voor	  de	  samenstelling	  bestuur	  verwijzen	  we	  naar	  het	  jaarverslag	  secretaris.	  

a. Mona	  van	  de	  Bilt	  is	  in	  augustus	  2013	  gestopt	  met	  haar	  bestuurslidmaatschap.	  
Het	  bestuur	  stelt	  geen	  nieuwe	  kandidaat	  voor,	  zodat	  het	  aantal	  bestuursleden	  
op	  een	  oneven	  aantal	  uitkomt,	  conform	  statuten	  en	  HHR.	  
De	  vergadering	  gaat	  hiermee	  akkoord.	  

b. Aftredend	  volgens	  rooster	  zijn	  Heleen	  van	  Balen,	  Klarieke	  de	  Haan;	  beiden	  
stellen	  zich	  herkiesbaar.	  Het	  bestuur	  stelt	  voor	  Heleen	  van	  Balen	  te	  kiezen	  als	  
voorzitter	  en	  Klarieke	  de	  Haan	  te	  (her)	  benoemen	  als	  bestuurslid	  afdeling	  Sport	  
en	  Spel.	  
Heleen	  van	  Balen	  wordt	  door	  de	  vergadering	  gekozen	  als	  voorzitter	  van	  
Reddingsbrigade	  Zwolle.	  Klarieke	  de	  Haan	  wordt	  benoemd	  tot	  bestuurslid	  en	  
zij	  krijgt	  de	  portefeuille	  Afdeling	  Sport	  en	  Spel	  toegewezen.	  

c. Jentje	  Breeuwsma	  is,	  zoals	  in	  de	  AV	  van	  2012	  aangekondigd,	  aftredend	  en	  stelt	  
zich	  niet	  meer	  herkiesbaar.	  Hij	  heeft	  ruim	  37	  jaar	  een	  bestuursfunctie	  vervuld.	  	  
Het	  bestuur	  stelt	  voor	  Kitty	  Schottert	  te	  kiezen	  als	  bestuurslid	  voor	  de	  afdeling	  
Opleidingen.	  
Kitty	  Schottert	  wordt	  benoemd	  als	  bestuurslid	  en	  zij	  krijgt	  de	  portefeuille	  
Afdeling	  Opleidingen	  toegewezen.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  het	  terugtreden	  van	  Jentje	  Breeuwsma	  na	  37	  jaar	  bestuurslid-‐
maatschap	  heeft	  het	  bestuur	  Jentje	  voorgedragen	  voor	  het	  ontvangen	  van	  de	  
bondspenning.	  Deze	  penning	  is	  unaniem	  door	  het	  bondsbestuur	  toegekend	  
aan	  Jentje.	  Voor	  de	  overhandiging	  van	  de	  bondspenning	  is	  de	  heer	  Johan	  
Peterson	  van	  de	  Commissie	  Vrijwilligersbeleid	  en	  Ledenbelang;	  	  Bondsbureau	  
hier	  vanavond	  aanwezig.	  
Jentje	  krijgt,	  na	  een	  lovend	  verhaal,	  uit	  handen	  van	  Johan	  Peterson	  de	  bonds-‐
penning	  uitgereikt.	  Na	  de	  ontvangst	  van	  de	  bondspenning	  neemt	  Jentje	  nog	  
even	  het	  woord	  en	  bedankt	  een	  ieder	  voor	  de	  samenwerking.	  Hij	  is	  er	  trots	  op	  
dat	  het	  bestuur	  nu	  weer	  een	  volwaardig	  bestuur	  is	  en	  ziet	  met	  vertrouwen	  de	  
toekomst	  naar	  het	  100jarig	  bestaan	  tegemoet.	  	  
Na	  ontvangst	  van	  de	  vele	  felicitaties	  is	  het	  tijd	  voor:	  

	  	  
8. Pauze.	  
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9. Begroting.	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  begroting	  worden	  er	  vragen	  gesteld	  over	  de	  hoogte	  van	  de	  
bestuurskosten	  en	  huur	  stalling.	  Het	  bestuur	  licht	  dit	  toe	  dat	  dit	  te	  maken	  heeft	  met	  de	  
onbekende	  toekomst	  van	  de	  stalling	  en	  het	  wegvallen	  van	  de	  vergaderruimte	  in	  het	  
zwembad.	  	  
Indien	  er	  geen	  stalling	  is/komt	  dient	  er	  iets	  nieuws	  gehuurd	  te	  worden,	  kostprijs	  is	  een	  
reële	  inschatting.	  	  
Voor	  vergaderruimte	  huren	  zijn	  eventueel	  alternatieven	  beschikbaar,	  maar	  om	  niet	  
voor	  te	  grote	  verrassingen	  te	  komen	  zijn	  de	  genoemde	  bedragen	  opgenomen.	  
De	  vergaderruimte	  in	  het	  zwembad	  is	  door	  Optisport	  bezet	  voor	  fysiotherapie.	  Het	  
bestuur	  is	  hier	  al	  mee	  bezig,	  samen	  met	  de	  andere	  gebruikers,	  door	  de	  gemeente	  te	  
informeren	  en	  gesprekken	  aan	  te	  gaan.	  
Renate	  Doeve	  constateert	  dat	  er	  geen	  bedrag	  meer	  op	  de	  begroting	  staat	  voor	  
clubblad.	  Dit	  klopt,	  er	  is	  nu	  een	  digitale	  nieuwsbrief.	  Het	  bestuur	  maakt	  gebruik	  van	  dit	  
moment	  om	  de	  nieuwsbrief	  te	  promoten,	  nog	  niet	  ieder	  lid	  heeft	  zich	  hiervoor	  
ingeschreven	  en	  blijft	  dus	  niet	  op	  de	  hoogte.	  
Renate	  Doeve	  constateert	  dat	  de	  bewakingskosten	  hoger	  zijn.	  Dit	  klopt	  ook	  omdat	  er	  
meer	  inzet	  wordt	  gevraagd,	  is	  de	  opbrengst	  ook	  hoger,	  maar	  natuurlijk	  ook	  de	  kosten	  
zoals	  benzine.	  
Nog	  een	  vraag	  over	  rekening	  4920	  bankkosten.	  Deze	  kosten	  zijn	  inderdaad	  zo	  hoog	  
omdat	  er	  per	  incasso	  batch	  betaald	  moet	  worden.	  
	  
Het	  bestuur	  stelt	  voor	  de	  bijgesloten	  begroting	  voor	  de	  periode	  01-‐07-‐2014	  t/m	  	  
30-‐6-‐2015	  goed	  te	  keuren	  door	  de	  leden,	  inclusief	  de	  voorgestelde	  contributiever-‐
hoging.	  	  
Besluit:	  De	  leden	  van	  Reddingsbrigade	  Zwolle	  gaan	  unaniem	  akkoord	  met	  de	  
begroting	  en	  de	  contributieverhoging.	  
	  

10. Investeringsbegroting	  afdeling	  Preventie	  en	  Hulpverlening.	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  investeringsbegroting	  wordt	  nog	  kort	  toegelicht	  dat	  deze	  uit	  
twee	  delen	  bestaat.	  Een	  deel	  betreft	  de	  aanschaf	  van	  de	  boot	  en	  dient	  dit	  verenigings-‐
jaar	  te	  geschieden.	  Het	  tweede	  deel	  is	  de	  investeringsbegroting	  voor	  de	  portofoons	  
voor	  het	  verenigingsjaar	  2014-‐2015.	  
	  
Gerrit	  Meijler	  vraagt	  naar	  de	  boekwaarde	  van	  de	  te	  verkopen	  boot	  nu.	  De	  boekwaarde	  
was	  aan	  het	  beging	  van	  het	  verenigingsjaar	  €	  1.170,00.	  	  Er	  wordt	  nog	  een	  en	  ander	  
gediscussieerd	  over	  de	  bedragen,	  maar	  op	  de	  vraag	  aan	  de	  leden	  of	  zij	  er	  mee	  in	  
kunnen	  stemmen	  om	  de	  boot	  aan	  te	  schaffen,	  is	  het	  antwoord	  ja.	  
Besluit:	  De	  leden	  van	  Reddingsbrigade	  Zwolle	  gaan	  akkoord	  met	  de	  aanschaf	  van	  de	  
vlet	  en	  de	  verkoop	  van	  de	  snelle	  boot.	  	  
	  
Investeringsbegroting	  2014-‐2015:	  
Er	  is	  een	  vraag	  over	  de	  toelichting	  waarin	  gesproken	  wordt	  over	  toneelvoorstelling,	  wat	  
is	  dat.	  Dit	  is	  de	  toneelvoorstelling	  bij	  het	  stadsfestival	  Zwolle.	  
Gerrit	  Meijler	  stelt	  voor	  om	  het	  tekort	  van	  €	  2.900,00	  te	  financieren	  uit	  de	  voorziening	  
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(die	  is	  nu	  bij	  elkaar	  €	  18.000,00	  groot)	  en	  de	  afschrijving	  van	  de	  huidige	  portofoons	  aan	  
de	  jaarrekening	  van	  2013-‐2014	  toe	  te	  voegen.	  En	  de	  investering	  nog	  aan	  de	  begroting	  
2014-‐2015	  toe	  te	  voegen.	  Dit	  wordt	  door	  de	  leden	  goedgekeurd.	  
Besluit:	  De	  leden	  van	  de	  Reddingsbrigade	  Zwolle	  besluiten	  om	  de	  aanschaf	  van	  de	  
portofoons	  ten	  laste	  te	  laten	  komen	  aan	  de	  voorzieningen.	  De	  afschrijving	  van	  de	  
huidige	  portofoons	  ten	  laste	  van	  verenigingsjaar	  2013-‐2014	  te	  laten	  komen	  en	  de	  
begroting	  over	  2014-‐2015	  nog	  aan	  te	  passen	  met	  bovenstaande	  investering.	  
	  

11. Bekendmaken	  samenstelling	  van	  de	  afdelingen,	  commissies	  en	  werkgroepen	  	  
a. Afdeling	  Opleidingen	  

Kitty	  Schottert,	  Nicole	  van	  de	  Bovenkamp,	  Benni	  Kniest	  en	  Albert	  Jan	  Pool	  
b. Afdeling	  Preventie	  en	  Hulpverlening	  

Mark	  Duijf,	  René	  Doorn,	  Stefan	  Bos	  en	  Albert	  Jan	  Pool	  
c. Afdeling	  Sport	  en	  Spel	  	  

Klarieke	  de	  Haan	  
d. Afdeling	  Promotie	  

Paul	  Duijf	  
	  

12. Vaststellen	  van	  de	  datum	  voor	  de	  volgende	  Algemene	  Vergadering.	  	  
dinsdag	  18	  november	  2014	  	  	  
	  

13. Zaterdag	  30	  november	  2013	  Bijzondere	  Algemene	  Vergadering	  	  
Als	  afgevaardigden	  van	  onze	  brigade	  zullen	  Jentje	  Breeuwsma	  en	  Gerrit	  Meijler	  
aangemeld	  worden.	  
Zaterdag	  24	  mei	  2014	  Algemene	  Vergadering	  Reddingsbrigade	  Nederland	  
De	  afvaardiging	  voor	  deze	  vergadering	  zullen	  we	  tegen	  die	  tijd	  vragen	  aan	  leden,	  
wanneer	  er	  belangstellenden	  zijn,	  kunnen	  die	  zich	  vervoegen	  bij	  het	  bestuur.	  	  
	  

14. Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  -‐	  Rondvraag	  
Hans	  Doeve:	  Vraagt	  naar	  de	  voortgang	  voor	  de	  stalling.	  
Antwoord:	  Officieel	  weten	  we	  als	  brigade	  niets	  en	  wordt	  het	  contract	  elke	  keer	  met	  
drie	  maanden	  verlengd.	  Er	  is	  goed	  contact	  met	  de	  gemeente	  en	  als	  bestuur	  blijven	  we	  
zoeken	  naar	  een	  definitieve	  oplossing.	  
	  
Nicole	  van	  de	  Bovenkamp:	  Sinterklaas	  in	  het	  zwembad?:	  
Antwoord:	  Dit	  is	  een	  bezoek	  van	  zwarte	  pieten	  die	  alleen	  het	  eerste	  uur	  komen.	  Dit	  zal	  
zijn	  op	  28	  november	  2013.	  
	  
Nicole	  van	  de	  Bovenkamp:	  Is	  er	  nog	  een	  jaarcyclus?	  
Antwoord:	  De	  agenda	  op	  de	  website	  is	  de	  jaarcyclus.	  Hierin	  staan	  ook	  de	  
zwemavonden	  waarop	  niet	  wordt	  gezwommen.	  
	  
Gerrit	  Meijler:	  Er	  wordt	  op	  dit	  moment	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  gevolgen	  van	  de	  
diploma-‐eisen.	  En	  dan	  met	  name	  kijkend	  naar	  de	  reden	  van	  terugloop	  ledenaantal	  bij	  
de	  brigades.	  Mag	  Gerrit	  hier	  namens	  de	  brigade	  over	  spreken?	  



CONCEPT	  versie	  ter	  publicatie	  

	  
	  
Vastgesteld	  op:	  XX	  November	  2014	  

-‐	  6	  -‐	  

Antwoord:	  Het	  bestuur	  geeft	  Gerrit	  toestemming	  om	  hier	  namens	  de	  brigade	  over	  te	  
spreken.	  Wij	  hebben	  inderdaad	  ook	  leden	  die	  opgezegd	  hebben	  omdat	  ze	  het	  
zwemmen	  niet	  meer	  leuk	  vinden.	  
	  
Benni	  Kniest:	  Klopt	  het	  dat	  5	  december	  geen	  zwemmen	  is?	  
Antwoord:	  Ja	  dat	  klopt.	  De	  volgende	  donderdagen	  is	  er	  geen	  zwemmen:	  05	  december	  
2013,	  26	  december	  2013	  en	  02	  januari	  2014.	  
	  
Evert	  Hetebrij:	  Wil	  terugkomen	  op	  zijn	  voorstel	  om	  de	  financiële	  stukken	  exclusief	  
balans	  goed	  te	  keuren.	  Tijdens	  de	  vergadering	  heeft	  Evert	  alsnog	  de	  juiste	  balans	  onder	  
ogen	  gekregen.	  Deze	  balans	  is	  tijdens	  de	  vergadering	  verstrekt	  en	  stond	  pas	  laat	  apart	  
op	  de	  website	  om	  te	  downloaden.	  Deze	  balans	  is	  wel	  in	  de	  juiste	  opstelling	  gemaakt	  en	  
vervangt	  de	  eerst	  gepresenteerde	  en	  te	  downloaden	  balans.	  	  
Met	  deze	  goede	  balans	  herziet	  Evert	  het	  standpunt	  en	  stelt	  de	  vergadering	  voor	  om	  de	  
stukken	  inclusief	  balans	  goed	  te	  keuren.	  	  
Besluit:	  De	  gepresenteerde	  financiële	  stukken	  inclusief	  balans	  worden	  goedgekeurd.	  
Omdat	  in	  de	  tumult	  van	  de	  vergadering	  misschien	  niet	  voor	  iedereen	  duidelijk	  was	  dat	  
bovengenoemd	  besluit	  is	  gevallen,	  heeft	  het	  bestuur	  per	  mail	  gevraagd	  aan	  de	  aanwe-‐
zigen	  om	  te	  reageren	  wanneer	  men	  het	  hier	  niet	  mee	  eens	  is.	  Hierop	  zijn	  geen	  reacties	  
meer	  gekomen.	  
	  
Jentje	  Breeuwsma:	  Is	  naar	  de	  rayonvergadering	  geweest	  op	  4	  november	  2013	  en	  daar	  
ging	  het	  over	  wedstrijden.	  In	  2016,	  om	  precies	  te	  zijn	  van	  03-‐18	  september	  2016,	  wordt	  
in	  Nederland	  het	  Wereldkampioenschap	  Life	  Saving	  georganiseerd.	  Er	  worden	  dan	  
3.000	  –	  5.000	  deelnemers	  verwacht.	  
	  

15. Sluiting	  
De	  sluiting	  is	  om	  22.05	  uur.	  Een	  ieder	  wordt	  bedankt	  voor	  zijn	  komst	  en	  de	  positieve	  
inbreng.	  

	  
	  
Actiepuntenlijst:	  
	  
Actie	  
punt	  

Datum	  
overleg	  

Agenda	  
punt	  

Actie	  
	  

Actie	  
Houder	  

Streef	  
Datum	  

Afge-‐
handeld	  

13-‐04	   13-‐11-‐13	   5	   Het	  bestuur	  maakt	  beleid	  omtrent	  
vermelden	  namen	  in	  verslagen	  die	  
gepubliceerd	  worden.	  

bestuur	   febr	  2014	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  


