Verslag Algemene Vergadering
15 november 2017
Locatie:
Tijd:

Verenigingsruimte de Vrolijkheid
20:00 uur

Aanwezig:

Heleen van Balen, Bianca Hekkert-Louwsma (verslag), René Pot, Paul Duijf,
Renate Doeve, Klarieke de Haan, Rebekka Strijker, Anneloes Aaij, Hans Doeve,
Jontsy Lootens, Charissa van der Laan, Lambert van Balen, Jordi Edelenbos,
Jentje Breeuwsma, Jeroen Meijerman, Ben van den Berg, Evert Hetebrij,
Sander Koopman, Mark Duijf, Louis van den Berg, Nanne Brinksma, Stefan Bos,
Albert Jan Pool, René Doorn, Willem van Dijk en Diede Spel.
Kitty Duijf-Schottert, Joke van Balen, Sybrand van Balen, Wilfred Sollie,
Arnold van Balen, Yvon Bosch, Eddy Vos, Evelien Cornelissen en Gerrit Meijler.

Afgemeld:

1. Opening.
Heleen van Balen opent de vergadering.
2. Presentie
De presentielijst gaat rond en wordt door de aanwezigen getekend.
3. Mededelingen bestuur.
I. De bij de secretaris ontvangen berichten van verhindering. Overzicht van verhindering
staan boven aan dit verslag.
II. Overige mededelingen: Geen.
4. Behandeling ingekomen stukken.
Er is een motie ingediend door Gerrit Meijler. Hierin verzoekt hij om een agenda vast te leggen
in het huishoudelijk regelement waarin vastgelegd wordt wanneer de financiële commissie
bijeenkomt en de penningmeester stukken dient aan te leveren. Het bestuur stelt voor deze
motie af te wijzen. De financiële commissie moet zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze willen
samenkomen.
De leden hebben besloten deze motie af te wijzen.
5. Vastellen van het verslag van de vorige Algemene Vergadering d.d. 15-11-2016.
I.
Tekstueel: er zijn geen aanpassingen.
II.
Naar aanleiding van:
- 6b: Er is geen nieuw financieel verslag gepubliceerd.
- 6d: de actiepunten zijn niet uitgevoerd dus geen decharge. Dit wordt binnen 14
dagen uitgevoerd. René gaat het nakijken.
- Het bestuur is vergeten om de motie naar de bond door te sturen.
III.
Overige actie punten zijn uitgevoerd.
Het verslag van de Algemene Vergadering van 15-11-2016 wordt vastgesteld.
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6. Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2016 t/m 30-6-2017.
1) Het jaarverslag van het bestuur: Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de BAV.
2) Financieel verslag penningmeester: Het verslag is heel slecht te lezen. Dit agendapunt
wordt doorgeschoven naar de BAV.
3) Er is geen financieel verslag. Gerrit Meijler is uit de financiële commissie gestapt.
Albert-Jan Pool en Harry Vermeulen gaan de kascontrole opnieuw uitvoeren.
4) De stukken worden tijdens deze vergadering nog niet goedgekeurd omdat er nog geen
decharge verleend kan worden aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester
over het gevoerde (financiële beleid). Op donderdag 30 november 2017 zal er een
buitengewone algemene vergadering gehouden. De financiële stukken zullen een
week van te voren gepubliceerd worden op de website van de reddingsbrigade. De
leden gaan hiermee akkoord.
5) Benoeming financiële commissie voor het lopende verenigingsjaar. Albert Jan Pool
geeft aan niet meer beschikbaar te zijn. Lid 1: Harry Vermeulen, lid 2 Evert Hetebrij,
reserve lid: Sander Koopman.
6) Ter kennisneming de jaarverslagen van de afdelingen.
I. Van de afdeling opleidingen
II. Van de afdeling preventie en hulpverlening
III. Van de afdeling sport en spel. Arnold is niet aftredend. Arnold heeft de taak van
ploegleider overgedragen aan Joke en Renate.
IV. Van de afdeling promotie.
7) Ondertekening jaarverslagen. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de BAV.
8) Te royeren leden Er zijn dit jaar geen te royeren leden.
7. Bestuur:
Door dat het financieel verslag niet is goedgekeurd, kan de bestuursverkiezing geen doorgang
vinden. Huidige bestuur blijft aan tot de BAV op 30 november 2018.
Er is afgelopen vrijdag één aanmelding binnengekomen voor de vacature van algemeen
bestuurslid. Hierover moet eerst een besluit genomen worden door het bestuur. Vervolgens zal
deze kandidaat worden voorgedragen aan de leden.
8. Pauze.
9. Begroting.
1) Investering in een snelle boot. De Tinn Silver moet per 31 december 2017 worden
terug gegeven aan de bond. Stefan Bos heeft een investeringsvoorstel gemaakt om de
Tinn Silver inclusief droogpakken over te nemen van de Reddingbrigade Nederland.
Indien de leden akkoord gaan met de aanschaf van de Tinn Silver zal er eerst een bedrag van
EUR 10.000 opgebracht moeten worden door de afdeling Preventie en Hulpverlening voordat
er nieuwe investeringen gedaan mogen worden. Met uitzondering van noodzakelijke
investeringen.
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Vragen vanuit de leden:
- Wat is de noodzaak van de Tinn Silver voor onze vereniging:
Bij verschillende inzetten is gebleken dat de vlet niet voldoende capaciteit heeft om de inzet
goed te kunnen uitvoeren. Bij 10 van de 25 in zetten is een snelle boot benodigd. Promotionele
activiteiten en het leren varen met een snelle boot.
- Is het ook mogelijk dat er een boot wordt gehuurd:
In de regio moeten verschillende brigades hun snelle boot inleveren. Er is een mogelijkheid om
een boot bij de RN te huren. Deze staat in IJmuiden. Dit kost minimaal een halve dag om de
boot op te halen, terug te brengen en is aanzienlijk duurder.
- Waar wordt het geld vandaan gehaald.
De vereniging beschikt over voldoende liquide middelen om de investering in een snelle boot
te doen.
-

Op dit moment zijn er amper voldoende vrijwilligers die op de vlet kunnen varen bij
inzetten. Hoe willen jullie dit dan bij de Tinn Silver gaan doen.
Meer vrijwilligers gaan opleiden.
-

Is het ook mogelijk om de Tinn Silver samen met een andere brigade aan te
schaffen.
Naar deze optie is ook gekeken. Het probleem zit in de (juridische) aansprakelijkheid. Wat als
beide brigades een inzet op dezelfde dag hebben? Wat als er niet gemelde schade is? Hoe
wordt omgegaan met de stalling? Hoe wordt om gegaan met kosten? Hier zitten veel haken en
ogen aan.
- Is de financiële commissie ook om advies gevraagd:
Nee dit is niet gedaan.
-

De investering is een is een hele zware last. Het extra geld dat nodig is, hoelang
heeft de brigade nodig om dit bij elkaar te krijgen.
Dit zal ongeveer 2,5 jaar duren.
- Wat leveren de 10 inzetten op voor de snelle boot. Er is maar 1 voorstel gemaakt.
Er zijn meerdere opties bekeken maar deze zijn verworpen.
- Heeft het bestuur de investering goedgekeurd.
Het bestuur heeft goedkeuring gegeven om het aan de leden voor te leggen. De leden beslissen
of de investering wordt gedaan.
- Wat zijn de afschrijvingskosten van deze boot.
De boot zal over een periode van 5 jaar afgeschreven worden, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Daarnaast zal het te vormen fonds eveneens impact hebben op de
afschrijvingslast. Dit voorstel maakt ook onderdeel uit van dit totale investeringsplan.
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- Is het mogelijk om bij de BAV meer opties te laten zien, zoals huren.
Ja, dit is mogelijk.
De voorzitter schorst de vergadering en gaat in overleg met het bestuur samen met Louis v/d
Berg en Stefan Bos.
Het bestuur heeft besloten om een aantal dagen voor de BAV de alternatieven op de site te
plaatsen en deze bij de BAV in stemming te brengen.
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
2) De begroting 2017-2018 wordt goedgekeurd.
3) De begroting 2018-2019 wordt doorgeschoven naar de BAV. Hierbij zullen twee
begrotingen gepresenteerd worden door de penningmeester.
10. Ontwikkelingen afdeling preventie en hulpverlening.
De gemeente is bezig met de Wijthmenerplas. Deze plannen zijn nog niet door de raad
goedgekeurd. Het bestuur kan hier over nog geen uitspraken doen. Wanneer de plannen
bekend zijn zal er worden gekeken of het aan de leden moet worden voorgelegd in een BAV.
11. Bekend maken samenstelling van de afdelingen, commissies en werkgroepen.
Dit onderdeel wordt in de BAV van 30 november 2018 meegenomen.
12. Vaststellen van de datum voor de volgende Algemene Vergadering.
Besluit: de datum wordt vastgesteld op dinsdag 13 november 2018.
13. Het jubileumjaar.
Vanaf 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 zullen verschillende activiteiten plaats vinden. We
beginnen in januari 2018 op de eerste donderdag in het zwembad.
14. Afvaardiging naar de algemene ledenvergadering van Reddingsbrigade Nederland.
Het bestuur regelt dit zelf.
Rondvraag.
- Carlo Hekkert: Is het mogelijk dat leden van de reddingsbrigade tegen gereduceerd tarief een
EHBO-cursus volgen bij de EHBO-vereniging. We gaan in overleg met de EHBO vereniging.
- Hans Doeve: Er is een voorstel naar het bestuur gedaan om een oefening te houden met het
Rode Kruis. Het nieuwe bestuur gaat dit in de eerst volgende vergadering bespreken.
- Vraagsteller onbekend: Wordt het voorstel van de gemeente over de Wijthmenerplas aan de
leden voorgelegd? Hangt van de plannen af. Als het nodig is zal hier een BAV voor plaats
vinden.
- Mark Duijf geeft aan een gesprek met het bestuur te willen hebben over de EHBO. Het nieuwe
bestuur zal een afspraak met hem maken.
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15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en heet iedereen welkom op de Buitengewone Algemene
Vergadering op 30 november 2017 om 20:00 uur in de verenigingsruimte van de Vrolijkheid.
Actiepunten lijst:
1. Het financiële verslag op de site plaatsen.
2. Nieuwe optie voor het investeringsvoorstel enkele dagen voor de BAV op de website
publiceren.
3. Oefening met rode kruis op agenda van de bestuursvergadering plaatsen na aantreden
van het nieuw bestuur.
4. Gesprek plannen Mark Duijf en het nieuw bestuur.
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