Verslag Algemene Ledenvergadering
18 november 2014
Vastgesteld 18-11-2015

Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Afgemeld:

Stalling RB Zwolle (oude brandweerkazerne)
20:00 uur
Heleen van Balen, Edwin Visser, Kitty Schottert, Paul Duijf, Mark Duijf,
René Doorn, Ingrid Ramaker, Klarieke de Haan, Benni Kniest, Gerrit Meijler,
Evert Hetebrij, Gerwin Pot, Jentje Breeuwsma, Stefan Bos, Renate Doeve
Louis van den Berg, Kim Dalhuizen, René Pot, Jolanda Kwakkel-Mulder,
Gerben Bos, Appie Pool, Bianca Hekkert, Carlo Hekkert, Sybrant van Balen,
Joke van Balen, Arnold van Balen, Erik Ramaker, Joyce Kniest-Kok, Hans Doeve

1.

Opening
Heleen van Balen opent de vergadering om 20:02 uur.

2.

Presentie
De presentielijst gaat rond en wordt getekend.

3.

Mededelingen bestuur
a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering.
Overzicht van verhinderingen staat bovenaan dit verslag.
b. Geen

4.

Behandeling ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

5.

Vaststellen van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 13-11-2013
a. Tekstueel
- Aanpassen presentie afgemeld: “Pieter van Heerde” naar “Pieter van Heeren”
- Punt 7C. 2e alinea, regel 5: verwijderen “Bondsbureau”
- Punt 9. aan laatste regel “Besluit...”, toevoegen: “van €42,50 en respectievelijk €45,-“
b. Naar aanleiding van
- Punt 6.a. Gerrit vraagt naar het verschil in ledenaantallen. Genoemde aantal in het
verslag is van peildatum 1/7. Op de vergadering is het actuele aantal genoemd.
De ledenaantallen zullen aan het verslag van 2015 worden toegevoegd.
c. Actiepuntenlijst
- Het vermelden van namen in vergaderstukken en verslagen: Het afkorten van namen
heeft geen meerwaarde en vergt veel administratie omdat er dan schaduwlijsten
bijgehouden moeten worden. Dit voorstel wordt afgewezen.

6.

Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2013 t/m 30-6-2014
a. Jaarverslag van het bestuur
Leden gaan akkoord
b. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Leden gaan akkoord. Heleen zegt toe het verloop van de leden waar de begroting op
gebaseerd is toe te zenden aan de aanwezigen.
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c. Verslag Financiële Commissie
De voorzitter leest het verslag voor. Evert heeft een vraag over de gang van zaken;
de balans ontbrak bij de controle. Voorstel van Stefan om de voorlopige balans te
gebruiken.
d. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van bestuur.
De aanwezige leden keuren het financieel jaarverslag goed en verlenen decharge aan
het bestuur.
e. Benoeming Financiële Commissie voor het lopende verenigingsjaar
Lid 1: Bianca Hekkert, lid 2: Evert Hetebrij, reservelid: Gerrit Meijler
f. Jaarverslagen afdelingen
i. Benni Kniest meldt dat hij laat bericht heeft gehad over examen van Ariyon (eigen
brevet)
ii. Verzoek van Gerrit Meijler om alle ingezette eenheden te verklaren
iii. Geen opmerkingen
iiii. Geen opmerkingen
g. Ondertekening jaarverslagen
Alle bestuursleden tekenen de jaarverslagen
h. Te royeren leden
Er zijn geen te royeren leden
7.

8.

9.

Bestuur
a. René Pot heeft zich kiesbaar gesteld om de positie van Penningmeester te bekleden.
Renate Doeve heeft na de sluitingsdatum van de stukken voor de vergadering beschikbaar
gesteld voor de functie algemeen bestuurslid.
b. Aftredend volgens rooster zijn Edwin Visser (Penningmeester), Mark Duijf (afdeling
Preventie en Hulpverlening), Paul Duijf (afdeling Promotie) en René Doorn (algemeen
bestuurslid). Mark en Paul stellen zich herkiesbaar en worden door de aanwezige leden
herkozen voor een nieuw bestuurstermijn. Zij zullen dezelfde positie houden binnen het
bestuur. René Pot wordt gekozen als bestuurslid en zal de functie penningmeester op zich
nemen. Renate Doeve wordt gekozen tot algemeen bestuurslid, voor een periode van 1
jaar.
c. De aanwezige leden gaan akkoord met het aanpassen van het Rooster van Aftreden,
zodat het rooster weer voldoet aan het gestelde in het HHR.
PAUZE
Begroting
- Er ontstaat een discussie over het aantal seniorleden. Er lijkt een grote daling te zijn in
het aantal leden.
- De begroting wordt goedgekeurd, er zal een aanvulling komen over het verloop van de
ledenstand, incl. de stand op 1/11/14 en een prognose. Dit zal worden uitgesplitst naar
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soort inschrijving (junior/senior/ouderzwemmen/leden v. verdienste/etc.)
10. Voortgang stalling
Er is een contract voor huur van de huidige stalling tot eind 2018. Het bestuur heeft
aangegeven dat wij de huur slechts kunnen opbrengen tot eind 2015. Daarna is het voor
de reddingsbrigade financieel niet mogelijk om de stijgende huurprijs te betalen. Er wordt
gewerkt aan een plan voor een nieuw onderkomen, deze plannen hebben nog geen
concrete vorm.
11. Bekendmaking samenstelling van de afdelingen, commissies en werkgroepen
a. Afdeling Opleidingen. Als vertegenwoordiging namens het bestuur geeft Kitty Schottert
leiding aan deze afdeling. De samenstelling van deze afdeling is te vinden in het jaarverslag
2013/2014.
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening. De afdeling bestaat uit bestuurslid Mark Duijf. De
afdeling bevat een Commissie Bewakingen. Hierin zitten Sander Koopman (materiaalman),
Gijs Hoskam, Albert Jan Pool, Harry Vermeulen en Stefan Bos (adviserende rol).
c. Afdeling Sport en Spel. Afdeling wordt geleid vanuit het bestuur door Klarieke De Haan.
d. Afdeling Promotie. De afdeling wordt geleid van het bestuur door Paul Duijf.
e. Vertrouwenspersoon. De vacature staat open. Er heeft zich een kandidaat gemeld.
Omdat dit na de sluitingsdatum was is dit niet besproken in de vergadering.
12. Vaststellen van de datum voor de volgende Algemene Vergadering
De datum wordt vastgesteld op woensdag 18 november 2015.
13. Afvaardiging naar de Algemene Vergadering Reddingsbrigade Nederland
Jentje Breeuwsma en Gerrit Meijler zullen als afvaardiging van Reddingsbrigade Zwolle naar
de Algemene Vergadering van Reddingsbrigade Nederland gaan.
14. Rondvraag
Gerrit Meijler: De discussie over de nieuwe diploma’s ligt bij een nieuwe werkgroep. RBZ
kon niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Genoemd werd een examen Life Saver van 1,5
uur. Gerrit stelt voor om hier nader naar te kijken wat de gevolgen zijn voor de brigade.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:42.

Actiepuntenlijst:
1. Overzicht maken van verloop van het ledenbestand.
2. Nieuwe stalling voor de afdeling Preventie en Hulpverlening voor eind 2015
3. Aanstellen nieuw vertrouwenspersoon voor Reddingsbrigade Zwolle
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