Verslag Algemene Ledenvergadering
18 november 2015
Conceptversie 22-11-2015

Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Afgemeld:

Stalling RB Zwolle (oude brandweerkazerne)
20:00 uur
Heleen van Balen, Louis van den Berg (verslag), René Pot, Kitty Schottert,
Paul Duijf, Mark Duijf, Renate Doeve, Ingrid Ramaker, Klarieke de Haan,
René Doorn, Albert Jan Pool, Bianca Hekkert, Benni Kniest, Gerrit Meijler,
Eric Ramaker, Jentje Breeuwsma, Stefan Bos, Sybrand van Balen,
Jordi Edelenbos, Sander Koopman, Jontsy Lootens.
Rebekka Strijker, Jolanda Kwakkel-Mulder, Joke van Balen, Bas Kwakkel,
Familie van Dijk, Yvonne Bosch, Carlo Hekkert, Arnold van Balen, Hans Doeve,
Joyce Kniest-Kok, Lambert van balen, Evert Hetebrij

1.

Opening
Heleen van Balen opent de vergadering.

2.

Presentie
De presentielijst gaat rond en wordt door de aanwezigen getekend.

3.

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

4.

Behandeling ingekomen stukken
Mail Stefan Bos, inhoudelijk voornamelijk over de financiële weergave in het jaarverslag, is
schriftelijk beantwoord vooraf aan de vergadering. Daar waar het ter sprake komt, worden
de punten nog aangehaald en eventueel nader behandelt in de vergadering.
Mail met vragen van Gerrit Meijler. Deze mail wordt bij de diverse punten behandeld en
bij de rondvraag.
Beide inzenders worden bedankt voor de bijdrage.

5.

Vaststellen van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 18-11-2014
a. Tekstueel:
- Punt 11, naam wijzigen: Schotter moet zijn Schottert.
b. Naar aanleiding van:
- Agendapunt 5b over ledenaantallen: Toevoegen dat de ledenaantallen in het verslag
van de algemene vergadering 18-11-2015 zullen worden toegevoegd.
c. Actiepuntenlijst
- De punten komen terug tijdens de vergadering.
Het verslag wordt vastgesteld, dank gaat uit naar Paul Duijf voor het maken van het
verslag en Mark Duijf voor het redigeren, dit omdat de secretaris toen ziek was.

Reddingsbrigade Zwolle
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8004 DB Zwolle
K.v.K. nummer 40059663
www.reddingsbrigade-zwolle.nl
info@reddingsbrigade-zwolle.nl

@rbzwolle
linkedin.com/groups?gid=4368213
facebook.com/reddingsbrigade-zwolle

Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland
www.reddingsbrigade.nl

6.

Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2014 t/m 30-6-2015
a. Jaarverslag van het bestuur
Bij 1.2 Vergadering staat op het einde de datum fout 2013 moet zijn 2014.
Stefan Bos geeft aan dat er inconsistentie zit met betrekking tot de informatie over de
stalling tussen het jaarverslag van het bestuur en het jaarverslag van de afdeling
preventie en hulpverlening.
Antwoord: Dit komt omdat de verslagen op verschillende tijdstippen zijn geschreven en
voorzien van inzicht op dat moment. Het punt stalling komt als agendapunt 10 terug.
Besluit: Leden gaan verder akkoord met het verslag van het bestuur.
b. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Er is een nieuw overzicht van de financiële weergave gepubliceerd op de website, dit
mede naar aanleiding van opmerkingen en adviezen door Stefan Bos.
Stefan heeft meerdere vragen gesteld over de financiële verslaglegging en hierop
antwoord gehad van het bestuur. Hij kan zich nog niet vinden in alle antwoorden die
gegeven zijn n.a.v. de vragen en stelt een aantal vragen opnieuw.
1. De jeugddag heeft een overschrijding van € 1.300,00 en dat is teveel concludeert hij.
Antwoord: Dit is een bestuursbesluit geweest, waarbij de kosten binnen de opgestelde
begroting is gebleven. De jeugddag is een soort prestige kwestie geweest in de hoop dat
dit weer opgepakt gaat worden in de toekomst. Het bestuur heeft bewust hier het risico
genomen en mag hierop afgerekend worden.
2. MFA: deze cursus dient normaal kostendekkend te zijn, maar er staat een bedrag
open. Door de toegepaste vorm van weergave door het bestuur is niet inzichtelijk waar
dit openstaand saldo uit opgebouwd is.
Antwoord: het bestuur past de verslaglegging toe op basis van kasstelsel. De openstaande bedragen zijn inmiddels allemaal ontvangen.
3. Ten aanzien van het kasstelsel, weergave van je portemonnee, de kasstroom dus, is
Stefan het niet eens. Volgens hem mag dit wettelijk ook niet. Het factuurstelsel geeft
een beter inzicht in de werkelijkheid van de baten en lasten. Met het factuurstelsel
wordt aan eind van het financieel jaar weergegeven wat er nog te ontvangen is, vooruit
ontvangen is en wat er nog moet worden betaald of vooruit betaald is.
Antwoord: het voordeel van het kasstelsel is de eenvoud van weergave en verwerking
door de penningmeester. Het bestuur geeft aan dat we vrijwilligers zijn en niet altijd
specifiek geleerd hebben of beroepsmatig bezig zijn met de financiële zaken. Het
bestuur heeft niet de intentie de wijze van weergave aan te passen en gaat deze publiceren zoals die nu is. Indien er vanuit de belastingdienst wordt aangegeven dat een en
ander niet goed is, dan hebben we tijd genoeg om de weergave aan te passen.
4. Er is niets afgeschreven en volgens Stefan zou er nog € 300,00 afgeschreven dienen te
worden. Volgens Stefan betreft dit de aanschaf van de portofoons. Hij geeft aan om dit
alsnog te verwerken in de jaarstukken.
Antwoord: De afschrijving wordt achteraf niet meer in de weergave aangepast.
Indien de leden dit wel willen, dan worden de stukken nu niet goedgekeurd omdat de
financiële commissie de stukken opnieuw moet bekijken. De € 300,00 zal volgend jaar in
de stukken verwerkt zijn is toegezegd. Dit wordt in stemming voorgelegd aan de
vergadering.
Besluit: Aanwezige leden gaan akkoord met de weergave zoals die nu is voorgelegd.
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Vragen Gert Meijler:
1. In het verslag zijn de cijfers geclusterd, kan dat verduidelijkt worden.
Antwoord: in de nieuwe gepubliceerde weergave is dit gedaan.
2. Zit het ouderzwemmen onder het kopje 8161 trimploeg?
Antwoord: Ja.
3. Zou het handig zijn ouderzwemmen en trimploeg te splitsen?
Antwoord: Nee, dit omdat ouderzwemmen niet wordt begroot. Tevens is sinds dit
seizoen het ouderzwemmen afgeschaft.
c. Verslag Financiële Commissie
Bianca Hekkert leest het verslag voor. Er zijn geen vragen en- of opmerkingen op het
verslag.
d. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van bestuur.
Besluit: De aanwezige leden keuren het financieel jaarverslag goed en verlenen
decharge aan het bestuur.
e. Benoeming Financiële Commissie voor het lopende verenigingsjaar
Lid 1: Evert Hetebrij, lid 2: Gerrit Meijler, reservelid: Albert Jan Pool
f. Jaarverslagen afdelingen
1. Afdeling Opleidingen; verslag is akkoord.
2. Afdeling preventie en hulpverlening: Er wordt gevraagd naar de specificatie van de
eenheden. Dit is eenvoudig, de namen die beginnen met RB komen uit IJmuiden, RB919
is de waterscooter, RB028 en RB120 zijn de ingezette auto’s ter promotie. NVN018 is de
boot uit Nijeveen, de HAS118 is de boot uit Hasselt. De rescueboards, waar Gerrit
Meijler naar vraagt hebben verder geen nummer en staan in de stalling. Stefan Bos
heeft ook deze vraag gesteld in zijn mail om de namen te verduidelijken in het verslag.
Het verslag wordt verder akkoord bevonden.
3. Afdeling sport en spel; verslag is akkoord.
4. Afdeling promotie; geen bijzonderheden. Wel meldt het bestuur dat reddingsbrigade
Zwolle bekend is bij de veiligheidsregio; dit komt door de presentatie in de carnavalsoptocht. Hiermee is duidelijk geworden dat elke vorm van promotie succes kan hebben.
g. Ondertekening jaarverslagen
Alle bestuursleden tekenen de jaarverslagen in de pauze.
h. Te royeren leden
Dit jaar wordt één lid voorgedragen om te royeren, dit is LB. (om privacy redenen wordt
naam niet vermeld) Hij heeft op geen enkele aanmaning of herinnering gereageerd.
Besluit: De aanwezige leden stemmen hiermee in.
7.

Bestuur
a. Er zijn voor de vergadering geen belangstellenden gemeld voor een bestuursfunctie.
b. Aftredend volgens rooster zijn Louis van den Berg, Kitty Schottert en Renate Doeve;
alleen Kitty Schottert en Renate Doeve stellen zich herkiesbaar. Louis van den Berg heeft
aangegeven bij voorkeur af te treden. Indien er geen tegenkandidaten zijn zal hij nog
uiterlijk 3 jaar een bestuursfunctie bekleden.
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Het bestuur stelt voor Kitty Schottert als bestuurslid afdeling Opleidingen en Renate Doeve
als Algemeen Bestuurslid (1) te herkiezen.
Besluit: De aanwezige leden gaan akkoord met de herkiezing van Kitty Schotter en
Renate Doeve.
Louis geeft aan per jaar te kijken of hij aftreedt en na maximaal drie stopt hij echt met zijn
secretaris functie. Hiermee gaat hij akkoord om herkozen te worden.
Besluit: De aanwezige leden gaan akkoord met herkiezing Louis van den Berg.
c. Kitty Schottert draait vanaf nu mee als vicevoorzitter. Het bestuur heeft gevraagd of zij
in de toekomst het voorzitterschap van Heleen van Balen wil overnemen.
8.

PAUZE

9.

Begroting
René Pot neemt de begroting door en geeft bij diverse punten een korte toelichting.
Gerrit Meijler heeft een vraag naar aanleiding van een krantenartikel over de verhoging
van de huurtarieven van de sportaccommodaties, geldt dat ook voor de reddingsbrigade?
Antwoord: dat is voorlopig niet van toepassing op de zwembaden, hier hebben we
afspraken over met de verhuurder en gemeente en deze afspraken staan op papier.
Gerrit Meijler vraagt naar de daling van de afdracht naar de bond.
Antwoord: Dit komt door de daling in ons leden aantal.
Gerrit Meijler vraagt nog naar de hoge benzinekosten in de weergave van het boekjaar en
die stijging wordt niet weergegeven in de begroting.
Antwoord: Dit komt omdat de benzinekosten worden doorberekend aan de
opdrachtgevers van de afdeling preventie en hulpverlening.
Gerrit Meijler vraagt om in het vervolg de begroting te presenteren met de cijfers van het
lopende jaar, zodat er beter vergeleken kan worden.
Antwoord: De penningmeester zal dit doen. Voor dit jaar zal dit nog op de site
gepubliceerd worden.
Gerrit Meijler vraagt in zijn mail nog naar de reservering voor het jubileumjaar in 2018.
Er is de laatste jaren niets meer gereserveerd voor het jubileum, constateert hij. Daarbij
vraagt hij zich ook af of er al iets wordt georganiseerd en of het reeds gereserveerde
bedrag van € 1.733,99 hiertoe reikend is.
Antwoord: Dat er niets is gereserveerd en ook niet in de begroting 2016-2017 komt omdat
we elk jaar met een begrotingstekort zijn begonnen.
Het bestuur heeft de aandacht de afgelopen jaren zeer gehad op het overleven als
brigade, mede gezien de ledenaantallen. Ga je bij een negatieve begroting reserveren voor
een jubileum dan wordt het tekort groter. Gevolg is, dat de contributie omhoog moet en
dat heeft tot gevolg minder leden, dus minder inkomsten en zo kom je in een negatieve
spiraal. Er kan bekeken worden in de komende tijd of er van het begrotingsoverschot
gereserveerd kan worden voor het jubileum.
Er is nog niet gestart met iets te organiseren of activiteiten op te starten. Dit komt terug in
de rondvraag.
Contributieverhoging:
Tijdens de vorige jaarvergadering is besloten om de contributie te verhogen naar € 47,50
voor junioren en € 50,00 naar senioren. Dit is toen niet in het verslag vermeld met als
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gevolg dat de penningmeester deze verhoging niet heeft doorberekend. Dit komt mede
omdat er toen een nieuwe penningmeester is aangetreden.
Het bestuur stelt nu voor aan de leden om de contributie voor junioren te verhogen naar
€ 47,50 en voor de senioren te verhogen naar € 52,50. Dit gaat in bij het verenigingsjaar
2016-2017. Deze verhoging is inclusief afdracht naar de bond.
Besluit: De begroting wordt goedgekeurd door de aanwezige leden, inclusief de
voorgestelde contributieverhoging, voor junioren € 47,50 en voor senioren € 52,50.
10. Voortgang stalling
Het bestuur verzoekt aan de leden om eerst het verhaal van het bestuur aan te horen en
daarna de vragen te stellen. Heleen van Balen geeft een korte samenvatting van alle
perikelen omtrent de stalling, overleg met de gemeente en de inspanningen die de
commissie preventie en hulpverlening heeft verricht om een nieuwe locatie te vinden.
Uiteindelijk heeft het bestuur van de reddingsbrigade het huurcontract opgezegd met
gemeente. De reden is dat wij als reddingsbrigade de huur in de toekomst niet meer
kunnen opbrengen. De huur bedraagt over 2015 € 3.150,00 en zal in 2016 verhoogd
worden naar € 6.300,00 om in 2017 € 9.450,00 te bedragen. Dit is exclusief een
maandelijkse vergoeding voor elektra en gasverbruik.
De commissie preventie & hulpverlening is op zoek geweest naar een nieuwe locatie en
heeft die gevonden in Wijthmen nabij Karba recreatiecentrum Zwolle. De toekomstige
stalling is voldoende voor de boten, behorend materiaal en wat ruimte voor de onderhoud
werkzaamheden.
Er is geen ruimte, zoals nu, voor het houden van vergaderingen of instructie, maar dat is
uitdrukkelijk ook geen voorwaarde geweest bij het zoeken naar de nieuwe locatie. Ruimte
voor instructie en vergadering is overal wel te krijgen, dan wel te huren.
Vragen door Gerrit Meijler: Is er ook bemiddeling door de KNBRD geweest bij de
ontwikkelingen rondom de stalling en zo ja waar heeft dat toe geleid?
Antwoord: Er is niet daadwerkelijk bemiddeld door de bond. Wel heeft de bond contact
gehad in het kader van de veiligheidsregio met onder andere de burgemeester, maar dat
heeft niets opgeleverd. De bond heeft ons haar hulp aangeboden met een concept
huurcontract en wil de bond het uiteindelijke contract toetsen.
Gerrit Meijler: Wat waren de voorwaarden / eisen die destijds gesteld zijn aan de 2
verschillende boten?
Antwoord: Eerst een verduidelijking dat de vlet eigendom is van reddingsbrigade Zwolle
en dat de Tinn Silver eigendom is van de bond en ingezet kan worden in het kader van het
rampenplan.
Antwoord: Voor de inzet van het rampenplan dient de brigade te beschikken over 3
volledige ploegen om elkaar te kunnen afwisselen. Hieraan voldoen wij nog niet, maar
daar wordt aan gewerkt door de afdeling preventie en hulpverlening. Dit onder andere
door het ontwikkelen van een opleidingsplan. Dat de reddingsbrigade niet voldoet aan de
minimale eisen is bekend bij de bond, wij kunnen minimaal twee volledige ploegen
inzetten. In het kader van de inzet bij acties door de Regionale Voorziening
Reddingsbrigade is dit geen probleem.
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Gerrit Meijler: Vraag over de kosten en de consequenties voor toekomst?
Antwoord: De kosten van de boten zullen stijgen, dit omdat er wetgeving wijzigt, de
overheid minder geld besteedt aan de rampenplanvoorzieningen en omdat er meer
kosten dan voorzien worden doorberekend.
Wel is het zo dat de inzet door de afdeling preventie en hulpverlening relatief veel geld
binnenkomt bij reddingsbrigade Zwolle en dat hierdoor de contributie laag gehouden kan
worden. De afdeling preventie en hulpverlening is helemaal kostendekkend.
Gerrit Meijler: De boten worden niet alleen gebruikt voor de bewakingen, maar ook bij
(promotie) evenementen. Kunnen de kosten en opbrengsten niet weergegeven worden
voor de afzonderlijke evenementen?
Antwoord: Nee we gaan niet alle activiteiten specificeren, het bestuur vindt dit niet nodig
voor het gehele weergave van de financiën. Het bestuur krijgt elke vergadering een
duidelijk inzicht in de financiën door de penningmeester.
Bij uitzondering de kosten weergegeven van de aangehaalde evenementen in de mail:
a. Gezinsdag RB Zwolle op 23-08-2014; kosten € 334,00, bestaat uit benzine en andere
algemene kosten, zoals eten en drinken.
b. Carnavalsoptocht op 14-02-2015; uitsluitend huur auto en benzinekosten € 281,00;
kosten ten laste van promotie.
c. 200 jaar koninkrijk op 25-04-2015; kosten € 61,00 dieselkosten auto, rest ter beschikking
gesteld door de bond.
Gerrit Meijler: 200 jaar koninkrijk, heeft de KNBRD nog een bijdrage geleverd?
Antwoord: Na lang aandringen van onze zijde en duidelijk makend dat wij niet voor
reddingsbrigade Zwolle er stonden, maar voor de landelijke bond, heeft de bond ons
divers promotiemateriaal ter beschikking gesteld. Deze hebben we wel zelf moeten halen
en weer wegbrengen.
Bianca Hekkert vraagt naar de toegangsweg van de nieuwe stalling, is dit de weg met de
vele kuilen?
Antwoord: Nee, voordat je naar Karba rijdt, sla je links af en dat is een goede weg.
Sybrand van Balen: Geeft de complimenten aan het bestuur voor het geheel aan handelen
en weergave van de werkzaamheden. Tenslotte zijn het allemaal vrijwilligers die
uitstekend hun best doen. De leden stemmen hiermee in.
De afdeling preventie en hulpverlening is druk doende om de nieuwe ruimte in te richten
en geschikt te maken voor gebruik. Hiermee wordt het agendapunt voortgang stalling
gesloten.
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 leden van de afdeling zijn verder Jentje Breeuwsma, Benni
Kniest, Albert Jan Pool (Appie) en Rebekka Sluiter.
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening. De afdeling bestaat uit bestuurslid Mark Duijf. De
afdeling bevat een Commissie Bewakingen. Hierin zitten Sander Koopman, Gijs Hoskam,
Albert Jan Pool, Harry Vermeulen en Stefan Bos. Men is nog op zoek naar een jongere om
de afdeling aan te vullen.
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c. Afdeling Sport en Spel. Afdeling wordt geleid vanuit het bestuur door Klarieke de Haan.
Leden binnen deze afdeling zijn Renate Doeve, Joke van Balen en Arnold van Balen.
d. Afdeling Promotie. De afdeling wordt geleid vanuit het bestuur door Paul Duijf. Leden
binnen deze afdeling zijn alle leden van de reddingsbrigade Zwolle als ambassadeur
namens de vereniging. Deze uitspraak ontlokt een spontaan applaus van de aanwezigen.
Aanvullend wordt nog aangegeven dat Ingrid Ramaker ondersteunend werk verricht.
e. Vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft iemand in het vizier. Meer kan het bestuur
hierover nog niet mededelen.
12. Vaststellen van de datum voor de volgende Algemene Vergadering
Besluit: De datum wordt vastgesteld op dinsdag 15 november 2016.
13. Afvaardiging naar de Algemene Vergadering Reddingsbrigade Nederland
Heleen van Balen en Louis van den Berg zullen als afvaardiging van Reddingsbrigade Zwolle
naar de Algemene Vergadering van Reddingsbrigade Nederland gaan, welke plaats zal
vinden op zaterdag 28 mei 2016.
14. Rondvraag
Gerrit Meijler: Graag zou ik de stand van zaken willen weten welke vervolg acties zijn
ondernomen met betrekking tot mijn ingezonden voorstellen inzake de verstrekte subsidie
door de gemeente Zwolle.
Antwoord: Wij komen niet in aanmerking voor subsidie omdat wij een sportvereniging zijn.
Kijk hiervoor de website van de gemeente maar na, naar de vereisten die er staan. Is
onderzocht door de secretaris.
Gerrit, dit bedoelde ik niet, ik heb een en ander uitgezocht en op papier gezet en helemaal
voorbewerkt ingezonden.
Antwoord: Hier is niet voldoende mee gedaan. In elk geval was het in december vorig jaar
te laat om nog in te dienen. De secretaris zal een en ander nogmaals nazien op
haalbaarheid.
Bianca Hekkert: Is er al iets bekend over Koningsdag in 2016 in Zwolle.
Antwoord: Nee, er is nog niets (officieels) bekend.
Louis van den Berg: Zoals eerder aangegeven in de vergadering bestaat de vereniging 100
jaar in 2018. Het is tijd om een commissie dan wel werkgroep samen te stellen die gaat
kijken wat voor activiteiten we kunnen gaan organiseren. Zijn hiervoor bij de aanwezigen
belangstellenden die dit op zich willen nemen. In elk is het de bedoeling om in november
weer de vijfkamp, (nacht of) avondmarathon en de rayonwedstrijden te organiseren.
Naar aanleiding van budgetvraag wordt nog geantwoord door het bestuur dat de
commissie dient te kijken wat zij willen en met voorstellen moet komen, dan wordt daarna
gekeken of het voorstel realistisch is en er een budget beschikbaar gemaakt kan worden.
Er zijn vanuit de aanwezigen nog geen belangstellenden tijdens de vergadering gemeld.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overzicht maken van verloop van het ledenbestand en toevoegen aan verslag.
€ 300,00 afschrijving verwerking in de boekhouding.
Publiceren van begroting, inclusief de cijfers van afgelopen boekjaar.
Toepassen van vastgestelde contributieverhoging in 2016-2017.
Aanstellen nieuw vertrouwenspersoon voor Reddingsbrigade Zwolle
Samenstellen commissie of werkgroep voor organisatie jubileum

Bijlage:
Overzicht verloop ledenaantallen per datum:

Ledenstand per 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014 1-7-2015
0-10 jaar
10-14 jaar
15-17 jaar
18 jaar en ouder
totaal leden

28
27
16
83
154

19
21
7
75
122

11
19
8
75
113
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22
19
7
82
130

