
  
 

 
 
 

Reddingsbrigade Zwolle 
Postbus 40074 
8004 DB Zwolle 
K.v.K. nummer 40059663 

www.reddingsbrigade-zwolle.nl 
info@reddingsbrigade-zwolle.nl 
 

    @rbzwolle                 

Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 
www.reddingsbrigade.nl 

    linkedin.com/groups?gid=4368213                 

    facebook.com/reddingsbrigade-zwolle                      
 

Verslag Algemene Ledenvergadering  
15 november 2016 
concept 

Locatie: Dominicanenklooster Assendorperstraat 29 te Zwolle 
Tijd: 20:00 uur 
Aanwezig: Heleen van Balen, Louis van den Berg (verslag), Kitty Schottert,  
  Paul Duijf, Mark Duijf, Renate Doeve, Ingrid Ramaker, Klarieke de Haan, 
 Bianca Hekkert, Rebekka Strijker, Anneloes Aaij, Arnold van Balen, 
  Jentje Breeuwsma,  Sander Koopman, Lambert van Balen, Sybrand van Balen, 
  Carlo Hekkert, Jontsy Lootens, Gerrit Meijler, Evert Hetebrij, Joke van Balen, 
  Hans Doeve, Erik Ramaker, René Doorn, Albert Jan Pool, Stefan Bos,  
  Diede Spel, Jordi Edelenbos. 
Afgemeld: Yvonne Bosch, Benni Kniest, Joyce Kniest-Kok, Aryon Kniest, René Pot,  
  Pieter van Heeren 

1. Opening 
Heleen van Balen opent de vergadering. 
 

2. Presentie 
De presentielijst is door de aanwezigen getekend. 
 

3. Mededelingen bestuur 
a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering. 
    Overzicht van verhinderingen staat bovenaan dit verslag. Bijzonder is dat de  
    penningmeester René Pot helaas verstek moet laten gaan in verband met zijn nieuwe  
    baan. 
b. Overige mededelingen: 
     Het zwembad heeft weer een nieuwe manager. 
 

4. Behandeling ingekomen stukken 
1. Een ingekomen rondvraag van Hans Doeve (agendapunt 14) 
2. Verslag financiële commissie. (agendapunt 6b) 
3. Gerrit Meijler geeft een korte inleiding op zijn ingediende voorstellen van de moties 
voor Reddingsbrigade Nederland. Het blijkt dat niet iedereen inhoudelijk de moties heeft 
voorbereid. De secretaris heeft ze allemaal doorgelezen en van eigen commentaar 
voorzien. De moties zullen op deze wijze worden behandeld. 
A. Motie over communicatie agenda en stukken algemene vergadering: Met de 
voorgestelde publicatievormen gaat de vergadering akkoord. Aantekening hierbij is om te 
zorgen dat alleen leden de stukken kunnen inzien, deze te voorzien van een toegangscode. 
B. Motie over uitnodigingstermijn algemene vergadering KNBRD: De aanwezigen zijn na 
toelichting van Louis het niet eens met de motie. Het is niet realistisch zoals de termijnen 
zijn voorgesteld. 
C. Motie meer duidelijkheid te publiceren stukken algemene vergadering: Deze motie 
wordt niet ondersteund door de leden. Je legt je teveel vast in regels, is niet werkbaar 
meer. 
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D. Motie conflictenmatrix algemene vergadering KNBRD: Deze motie wordt akkoord 
bevonden mits dit handelbaar is. Dit is uitsluitend ter besluitvorming in instemming bij de 
algemene vergadering. Dit mag niet gaan over individuele leden. 
E. Motie behandeling begroting(en) algemene vergadering KNBRD: Deze motie wordt 
algemeen gesteund. 
F. Motie Behandeling stichtingen op algemene vergadering KNBRD: Deze wordt niet 
ondersteund door de aanwezigen. Motivatie is dat de diverse stichtingen worden 
gecontroleerd door de accountants en de leden hebben daar verder geen zeggenschap 
over, het zijn geen stichtingen waar leden van de KNBRD lid van zijn. 
G. Motie Aantal stemmen van een reddingsbrigade algemene vergadering KNBRD: Deze 
motie wordt afgewezen. Het is een technisch verhaal en niet haalbaar. De 
fraudegevoeligheid ligt bij de brigades zelf door opgave van aantal leden. 
H. Motie toevoegen lid 6 artikel 18 in het HHR. Deze motie wordt afgewezen, is 
onhandelbaar, hiervoor is de verslaglegging van de algemene vergadering. 
 

5. Vaststellen van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 18-11-2015 
Pagina 3 vragen Gerrit Meijler over clustering van de cijfers te verduidelijken, dat is nog 
niet gebeurd, wordt opgenomen in het verslag.  
 
 

Het verslag wordt vastgesteld 
 

6. Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2014 t/m 30-6-2015 
a. Jaarverslag van het bestuur 
    Er wordt aangegeven om in de komende jaren hier ook het verloop ledenaantallen weer  
    te geven. 
    Besluit: Leden gaan verder akkoord met het verslag van het bestuur. 
 

b. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
    Stefan Bos geeft aan dat hij niet uit de kasstromen kan halen of aan alle verplichtingen  
    is voldaan. Tevens de vraag of alle contributies betaald zijn en de bewakingsgelden  
    binnen zijn. 
     
    Het gepubliceerde verslag op de website bevat enkele tekstuele onvolmaaktheden.    
    Deze zullen in overleg met penningmeester worden aangepast en nieuw verslag zal  
    worden gepubliceerd.  
 
     

c. Verslag Financiële Commissie 
    Verslag wordt door Evert Hetebrij voorgelezen. N.a.v. verslag zijn de volgende  
    actiepunten benoemd: 
    1. Bondscontributie nog afdragen indien noodzakelijk bij nieuwe telling. 
    2. Toezegging van het bestuur om de aansluiting te publiceren tussen de ledenaantallen  
         en de contributies. 
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d. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van bestuur. 
    Besluit: De aanwezige leden verlenen decharge aan het bestuur met dien verstande  
    dat de genoemde actiepunten worden uitgevoerd. 
 

e. Benoeming Financiële Commissie voor het lopende verenigingsjaar 
    Lid 1: Gerrit Meijler, lid 2: Albert Jan Pool, reservelid: Harry Vermeulen 
 

f.  Jaarverslagen afdelingen 
    1. Afdeling Opleidingen; verslag is akkoord. 
    2. Afdeling preventie en hulpverlening: Het verslag wordt akkoord bevonden. 
    3. Afdeling sport en spel; verslag is akkoord. 
    4. Afdeling promotie: Bij de genoemde fotorapportages wordt gevraagd om de foto’s  
        ook op de website te zetten. Verslag wordt akkoord bevonden. 
 

g. Ondertekening jaarverslagen 
    Alle bestuursleden tekenen de jaarverslagen in de pauze. 
 

h. Te royeren leden 
     Er zijn dit jaar geen te royeren leden. 
 

7. Bestuur 
a.  Er zijn voor de vergadering geen belangstellenden gemeld voor een bestuursfunctie. 
b.  Aftredend volgens rooster zijn Heleen van Balen, Paul Duijf en Ingrid Ramaker; 
alleen Paul Duijf stelt zich herkiesbaar. Verder treden tussentijds af Louis van den 
Berg en Mark Duijf.  
Het bestuur heeft de volgende leden bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. 
Dat zijn Bianca Hekkert, Rebekka Strijker, Arnold van Balen en Anneloes Aaij.  
 
Voordat tot stemming kan worden overgegaan vraagt Stefan Bos zich af waarom het 
bestuur zo groot moet zijn, in plaats van 9 leden zijn 7 leden zijn inziens meer dan 
voldoende.  
Bestuur licht een en ander toe. Het is voor de besluitvorming beter om voor elke taak 
een apart lid te hebben die de onderwerpen kan voorbereiden. De vergaderstructuur 
gaat gewijzigd worden in de ene maand dagelijks bestuursvergadering en in de 
volgende maand algemeen bestuursvergadering. 
Om duidelijkheid te creëren wordt de benaming innovatie uit het voorstel weggelaten 
en zal ook dit bestuurslid algemeen bestuurslid zijn. Dit mede omdat de naam 
innovatie niet voorkomt in het huishoudelijk reglement. Om een einde te maken aan 
de discussie over het aantal leden wordt nog naar het huishoudelijk reglement 
verwezen waarin staat dat bestuur uit 9 leden kan bestaan. 
 

In stemming brengen de bestuursvoorstellen: 
 

1. Het bestuur stelt voor Kitty Duijf-Schottert als voorzitter te benoemen.  
De vergadering kiest unaniem om Kitty te benoemen als voorzitter. 
 

2. Het bestuur telt voor Bianca Hekkert, Rebekka Strijker, Arnold van Balen en 
 Anneloes Aaij als bestuurslid te kiezen. 
De vergadering gaat akkoord met de bovengenoemde leden in het bestuur te 
kiezen. 
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3. Het bestuur stelt de volgende samenstelling en taakverdeling voor: 
  - voorzitter:   Kitty Duijf-Schottert 
  - secretaris:   Bianca Hekkert 
  - penningmeester: René Pot 
  - afd. opleidingen: Rebekka Strijker 
  - afd. sport en spel: Renate Doeve 
  - afd. prev.en hulp: Anneloes Aaij 
  - afd. promotie:  Paul Duijf 
  - alg. bestuurslid: Arnold van Balen 
  - alg. bestuurslid: Klarieke de Haan 
 
De vergadering is het hiermee eens. 
 
De terugtredende bestuursleden worden door de nieuwe voorzitter bedankt voor de 
werkzaamheden in de afgelopen jaren. Als dank krijgen zij allen een mooie blos 
bloemen. Instemming wordt door de vergadering gegeven in de vorm van applaus. 
 
Hierna neemt Albert Jan Pool nog het woord namens de afdeling preventie en 
hulpverlening om Mark Duijf bijzonder in het zonnetje te zetten als dank voor zijn 
jarenlange werk voor de afdeling. Instemming wordt door de vergadering gegeven in 
de vorm van applaus. 
 
Doordat er een aantal bestuursleden tussentijds aftreden, nemen de nieuwe 
bestuursleden hun plaats in. Het rooster van aftreden is nu: 

functie 
JAAR 

A 
JAAR 

B 
JAAR 

C 
 

In bestuur 
sinds 

voorzitter     X  Kitty Duijf 11-11-2013 

secretaris   X    Bianca Hekkert 15-11-2016 

Penningmeester  X      René Pot 18-11-2014 

afdeling Opleidingen   X    Rebekka Strijker 15-11-2016 

afdeling Preventie en Hulpverlening  X     Anneloes Aaij 15-11-2016 

afdeling Sport en Spel X      Renate Doeve 18-11-2014 

afdeling Promotie     X  Paul Duijf 12-12-2011 

Algemeen Bestuurslid (1)   X    Klarieke de Haan 21-05-2013 

Algemeen bestuurslid (2)      X  Arnold van Balen 15-11-2016 

  2017 2018 2019   

  2020 2021 2022   

  2023 2024 2025   
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8. PAUZE 
 

9. Begroting 
René Pot is afwezig in verband met zijn nieuwe werk. Daardoor zullen niet alle vragen 
beantwoord kunnen worden. 
Hans Doeve geeft aan dat de weergave volgens hem niet juist is. De uitgaven zijn te laag 
ten opzichte van de realisatie van diverse posten. 
Gerrit Meijler geeft aan dat de begroting niet overeen komt met het verslag. 
 
De begroting wordt niet goedgekeurd door de vergadering. Het voorstel is dat de 
penningmeester het voorstel opnieuw opstelt en deze dan per mail voorlegt aan de 
aanwezige leden en degene die zicht afgemeld hebben. Evert Hetebrij geeft als tip om de 
leden van de financiële commissie erbij te betrekken, dit gezien hun bevindingen. 
Besluit: de vergadering gaat akkoord met de procedure om begroting opnieuw op te 
stellen en deze dan voor te leggen aan de aanwezigen en afgemelde leden van deze 
vergadering. 
 
Ten aanzien van de vaststelling van de contributieverhoging kan dan ook geen besluit 
worden genomen. 
 

10. Voortgang stalling 
Dit punt is op de agenda gebleven om zo verslag te kunnen doen aan de leden. De nieuwe 
stalling is in gebruik genomen en dit tot tevredenheid van alle partijen. De vergadering is 
positief over de inzet van de leden van de afdeling preventie en hulpverlening. Volgend 
jaar zal dit punt niet wederkeren, tenzij de ontwikkelingen dit noodzaken. 
 

11. Bekendmaking samenstelling van de afdelingen, commissies en werkgroepen 
a. Afdeling Opleidingen. Als vertegenwoordiging namens het bestuur geeft Rebekka 
Strijker leiding aan deze afdeling. De leden van de afdeling zijn verder Jentje Breeuwsma, 
Benni Kniest en Albert Jan Pool (Appie). 
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening. De afdeling bestaat uit bestuurslid Anneloes Aaij. 
De afdeling bevat een Commissie Bewakingen. Hierin zitten Sander Koopman, Gijs 
Hoskam, Albert Jan Pool, Harry Vermeulen en Stefan Bos.  
c. Afdeling Sport en Spel. Afdeling wordt geleid vanuit het bestuur door Renate Doeve. 
Leden binnen deze afdeling zijn Renate Doeve en Joke van Balen. 
d. Afdeling Promotie. De afdeling wordt geleid vanuit het bestuur door Paul Duijf. Er 
wordt dit jaar gepoogd een commissie op te starten om met name de uitvoerende 
werkzaamheden te verrichten. Mark Duijf stelt zich beschikbaar als lid. 
e. Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon die vorig jaar is benaderd heeft bedankt 
voor de functie. Gelukkig heeft Ingrid Ramaker zich hiervoor beschikbaar gesteld.  
De vergadering stemt in met de benoeming van Ingrid Ramaker als vertrouwenspersoon 
van Reddingsbrigade Zwolle. 
 

12. Vaststellen van de datum voor de volgende Algemene Vergadering 
Besluit: De datum wordt vastgesteld op woensdag 15 november 2017. 
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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 27 mei 2017. 
 

14. Rondvraag 
Hans Doeve heeft een mail gezonden naar het bestuur over de mogelijkheid om meer 
vrijwilligers te trekken bij bewakingen en inzetten. Het voorstel is om aan de vrijwilligers die 
zich veel inzetten een vergoeding toe te kennen in de vorm van een polo (in plaats van zelf 
te moeten kopen) of contributieverlichting dan wel minder of geen badgeld te betalen.  
Antwoord: Het bestuur heeft hierover nog geen besluit genomen en wil hierop terugkomen 
wanneer ook de begroting is opgesteld en kan worden vastgesteld. 
Hans is teleurgesteld in dit antwoord, mede omdat hij het voorstel toch ruim op tijd heeft 
ingediend. 
 

Gerrit Meijler: Wat heeft de renovatie/project reddingsvlet voor invloed op de begroting? 
Antwoord: Geen, hiervoor wordt een schenking gebruikt van de Rabobank. 
 

Gerrit Meijler: Zijn er kosten verbonden aan het organiseren van de NK SERC en NK 
Lifesaving? 
Antwoord: Buiten de kosten voor eigen deelname zijn er geen verder kosten aan 
verbonden, de gemaakte kosten worden vanuit de bond vergoed. 
 

Gerrit Meijler: Zijn er vanuit de gemeente ook eisen gesteld waaraan moeten voldoen voor 
de bewakingen? 
Antwoord: Ja die zijn er en er wordt aan gewerkt. Er is nu geen tijd om hier dieper op in te 
gaan. 
 

Gerrit Meijler: Wat is er volgens het bestuur aan de hand bij de bond? 
Antwoord: We hebben een nieuwe directeur, verder weten wij als bestuur ook niets. 
 

Stefan Bos: Mist in de begroting voor 2018 een fonds of reservering voor het jubileum. 
Antwoord: dat is juist, het bestuur wil per activiteit bekijken en besluiten of dit doorgang 
kan vinden.  Wanneer er nu een bedrag vastgelegd zou worden, beperkt je dat zeer in de 
mogelijkheden voor organisatie. 
Stefan stelt toch voor om in stemming te brengen een fonds voor jubileum vast te leggen 
van € 5.000,00. 
Stemming: voorstel wordt aangenomen met 1 tegenstem, 4 onthoudingen en rest is voor. 
 

Hans Doeve: De nieuwe bestuurssamenstelling wordt die z.s.m. vastgelegd bij de Kamer van 
Koophandel. Hij kent genoeg voorbeelden waarbij dat niet is gedaan en dat dit 
moeilijkheden kan opleveren. 
Antwoord: Ja dat zal een van de eerste taken van de nieuwe secretaris zijn. 
 

Hans Doeve: Hij mist de evaluaties van de bewakingen, na elke bewaking vindt hij dat er 
geëvalueerd dient te worden voor lering naar de volgende bewaking toe. Ook is dit goed 
voor de leden om hiervan te leren en van elkaar te leren. 
Antwoord: Anneloes heeft dit genoteerd en gaat er aan werken om dit structureel in te 
regelen. 
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15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering net voor 22.00 uur. 

 
 
 
 

Actiepuntenlijst: 
1. Het financiële verslag op website vervangen door nieuw exemplaar (agenda 6b). 
2. Punten van financiële commissie uitvoeren (agenda 6c e 6d). 
3. Op de website foto’s plaatsen zoals genoemd in verslag promotie (agenda 7f4). 
4. Begroting opnieuw opstellen, in overleg met financiële commissie en voorleggen aan  

de aanwezige en afgemelde leden van deze algemene vergadering (agenda 9). 
5. De vraag van Hans Doeve beantwoorden die is ingediend (agenda 14) 
6. Voor het jubileum organisatie belasten met budget van € 5.000,00 (agenda 14) 
7. Bestuurswisseling vastleggen bij Kamer van koophandel  (agenda 14) 
8. Evaluaties van bewakingen inregelen door afd. preventie en hulpverlening (agenda 14) 

 
 
 
 
 
 

Bijlage:  
Overzicht verloop ledenaantallen per datum: 
 

NOG IN TE VOEGEN 
 
 
 


