
  
 

 
Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 

www.reddingsbrigade.nl 

Verslag Algemene Vergadering 
13 november 2018 

Reddingsbrigade Zwolle 

Postbus 40072 

8004 DB Zwolle 

info@reddingsbrigade-zwolle.nl 

www.reddingsbrigade-zwolle.nl 

Locatie:  Verenigingsruimte “De Vrolijkheid” 

Tijd:   20:00 uur 

 

Aanwezig:  zie presentielijst 

Afgemeld:  AvB, BK, JK, AK, PvH. 

 

 

 

  

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

2. Presentie  

De presentielijst gaat rond en wordt door de aanwezigen getekend.  

  

3. Mededelingen van het bestuur  

a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering. 

- Overzicht van verhindering staat bovenaan dit verslag.  

b. Overige mededelingen 

- Gedurende het verenigingsjaarjaar hebben de secretaris en algemeen 

bestuurslid besloten hun functie neer te leggen en daarnaast heeft 

afgelopen week de penningmeester besloten zijn functie neer te leggen.  

  

4. Behandeling ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken ontvangen door het bestuur. 

  

5. Vaststellen van het verslag van de algemene vergadering d.d. 15 

november 2017  

a. Tekstueel  

- HD: p4 voorzitter (a.i.) 

 

b. Naar aanleiding van   

- GM stelt vragen over de financiële commissie. Welke afspraken zijn er 

gemaakt? Voorzitter ligt één en ander toe en dat er met regelmaat 

contact zal zijn met de financiële commissie.  

- HD: pag. 4. Vraag van CH over EHBO. Wat is hier over te melden? Er is 

contact geweest hierover. Nog geen mededeling gedaan. 

- HD: pag. 4. De onbekende vraagsteller, dit is HD. 

- Het gesprek met MD heeft plaatsgevonden 

- Alle actiepunten zijn afgerond 

Het verslag is (met hier bovenstaande aanpassingen) vastgesteld. 

 

6. Vaststellen van het verslag van de buitengewone algemene vergadering 

d.d. 30 november 2017  

a. Tekstueel  

b. Naar aanleiding van   

- GM: machtigingen vs afmelding GH en HV. 

- GM: 6a fin verslag 2015/16 kwam door ontbreken leden aantallen 

- GM: mist ondertekening jaarverslag 15/16 en 16/17 

c. Actiepuntenlijst 
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Het verslag is (met aanpassingen) vastgesteld. 

 

7. Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2017 t/m 30-6-2018  

a. Jaarverslag van het bestuur  

- HD : Wat is er gewijzigd in versie 2 t.o.v. versie 1? Voorzitter ligt 

de wijzigingen mondeling toe. 

- HvB : Hoe is het contact met Swoll over verenigingsruimte? Er is 

constructief contact. 

- GM : Welke gevolgen hebben de wijzigingen van HHR RBNL op 

onze vereniging? De invloed is beperkt voor de contributie. 

- GM : Is Reddingsbrigade Staphorst gestopt op de zaterdag WMP? 

Toelichting MD: al sinds 1999.  

- GM : Vraag over behoefte RB veiligheidsregio / NRV. Voorzitter ligt 

toe dat 9 veiligheidsregio’s geen gebruik maken van de reddingsbrigade 

in de NRV. 

- GM : Bedragen Rabobank Spek de Kas niet in jaarverslag te 

vinden. Voorzitter geeft aan dat deze vermeld staat als toevoeging aan 

de fondsen in het jaarverslag. 

- MD : Vraagt naar het aantal geplaatste Club van 100 spaarpotten. 

Bestuurslid promotie ligt dit toe. 

- MD : Mist nieuwjaarssprong in het jaarverslag. Dit wordt benoemd 

in hoofdstuk 3.3.2 Opleidingen - bijzonder avonden in het jaarverslag. 

b. Financieel jaarverslag    

- HD : Vorderingen handelsdebiteuren, Welke zijn dit? Voorzitter ligt 

deze post toe. Dit betreffen vorderingen inzake inzetten, opleidingen en 

kleding P&H. Over de inhoudt van de vordering is contact geweest met de 

financiële commissie.  

- EC : Is er al een deel van deze posten ontvangen? Een gedeelte 

van deze posten is inmiddels per bank ontvangen. 

- MD : Wat is de achterstand? Vanaf 1-7-2017 hebben we een 

analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de oudste vordering uit juni 2017 

komt.  

- GM  : Er zitten grote verschillen tussen begroting en realisatie. 

Voorzitter ligt de verschillen en geeft aan dat de afdeling P&H lastig te 

begroten. 

- HD : Waarom worden de opleidingskosten MFA niet begroot? De 

activiteit is in principe kostendekkend en we zijn niet verplicht dit aan de 

leden aan te bieden. Dit betreft een kostendekkende service-activiteit. 

- HD : De realisatie van de kledingkosten (punt 9) is hoger dan de 

begroting. Deze kosten worden doorbelast aan de leden die kleding 

bestelling via de Reddingsbrigade Zwolle. 

- GM : Zijn de ledentallen gecontroleerd door de financiële 

commissie. Ja, deze zijn gecontroleerd door de financiële commissie. 

- GM : Wie zijn er lid van verdienste? Na enige discussie wordt 

vastgesteld dat er 10 leden van verdienste zijn.  

c. Verslag financiële commissie  

Het verslag van de financiële commissie wordt voorgelezen door de 

voorzitter. 
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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.  

 

De vergadering stemt in om het bestuur en de penningmeester in het 

bijzonder decharge te verlenen over het gevoerde (financiële) beleid voor 

het verenigingsjaar 2017-2018. 

 

e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende 

verenigingsjaar. Aftredend is HV, EH wordt eerste lid. Reserve-lid SK 

wordt tweede lid en er wordt nieuw reserve lid gezocht. 

 

HvB stelt zich verkiesbaar als reserve lid. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 

 

f. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige bestuursleden 

Het jaarverslag 2017-2018 wordt ondertekend door de aanwezige 

bestuursleden. 

 

g. Te royeren leden 

Er zijn geen te royeren leden. 

 

h. Ereleden en leden van verdienste 

Voorstel van het bestuur om MD voor te dragen als Lid van verdienste.  

De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

GM vult aan dit verslag door te sturen naar de bond om zo geen 

bondscontributie te betalen. 

Actiepunt: Status ereleden/ leden van verdienste nagaan bij RN. 

  

8. Bestuur:  

 

Voor de samenstelling bestuur wordt u verwezen naar het jaarverslag.  

 

a. Belangstellende voor het bestuur (of te wel tegenkandidaten) kunnen 

zich conform de regels gesteld in HHR en statuten (zie website) 

aanmelden bij het bestuur.  

 

Er hebben zich geen leden aangemeld  

 

b. Aftredend volgens rooster zijn bestuursleden Opleidingen en Sport&Spel. 

Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Tussentijds treedt af bestuurslid 

Preventie & Hulpverlening en gedurende het verenigingsjaar zijn 

afgetreden de secretaris en het algemeen bestuurslid. Daarnaast is in dit 

verenigingsjaar de penningmeester afgetreden.  

 

c. Het bestuur heeft JL en NB bereid gevonden om zich beschikbaar te 

stellen als bestuurslid. 

 

De volgende punten worden voorgelegd aan de leden ter besluitvorming:  

1. Het bestuur draagt JL voor als bestuurslid; > leden akkoord 
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2. Het bestuur draagt NB voor als bestuurslid  > leden akkoord 

 

herbenoeming bestuurslid Opleiding > leden akkoord 

herbenoeming bestuurslid Sport & Spel > leden akkoord 

 

3. Het bestuur stelt de volgende samenstelling en taakverdeling van 

bestuur voor:    

- voorzitter  : SB    

- secretaris  : niet vervuld 

- penningmeester : NS    

- afd. Opleidingen : RF    

- afd. Sport en Spel : RD 

- afd. P&H  : niet vervuld 

- afd. Promotie : PD    

- Alg. bestuurslid : JL 

- Alg. bestuurslid : niet vervuld 

 

 

HvB wil graag aan de leden aangeven dat het heel veel werk is om bestuurslid te 

zijn. Vraagt hiervoor dank van de leden. Applaus volgt!  

 

Pauze 

 

9. Begroting 

Het bestuur stelt voor de begroting voor de periode de begroting 01-07-2019 t/m 

30-06-2020 door de leden goed te keuren. 

 

- EC : waarom zijn posten S&S en promotie zo laag? 

> kosten Zwolse Avondmarathon, bestuur verwacht niet dat deze komende jaren 

wordt georganiseerd. 

> kosten en opbrengsten van de worstenactie wordt conservatief begroot. 

- HvB : S&S, wedstrijdploeg. Lesgevers betalen €5, leden €25. Daarvan zou ook 

kleding worden voorzien. Kleding zelf kopen, bedrukking door brigade. 

Recent badpakken aangeschaft, deze moesten worden betaald door leden.  

> niet alle regelingen zijn duidelijk bij het bestuur 

   Actiepunt: Deze regelingen duidelijk in kaart brengen en vastleggen. 

- JB : 50ct per jaar omhoog + bondscontributie 

> is bestuursbesluit, afgesproken verhoging zal worden doorgevoerd, meer niet 

- GM : Merkt op dat de contributies 2016/2017 en 2017/2018 gelijk zijn.  

> Contributies worden in 2018/2019 aangepast. Deze zullen niet met 

terugwerkende kracht. 

- HD : De bewakingskosten nemen toe in de komende jaren.  

> Er worden extra kosten gemaakt voor onderhoud en de WMP.  

 

Begroting wordt goedgekeurd door de leden 

 

10. Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en 

werkgroepen   

a. Afdeling Opleidingen  

JB, AJP en BK 
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b. Afdeling Preventie en Hulpverlening  

MD, HV, JE en AJP 

c. Afdeling Sport en Spel  

DS en CE 

d. Afdeling Promotie  

MD en KDS 

e. Kascommissie  

1e lid EH, 2e lid SK, reservelid HvB 

f. Vertrouwenspersoon 

IR 

  

11. Vaststellen van de datum voor de volgende algemene vergadering.   

Woensdag 13 november 2019  

           20:00 uur. Locatie wordt nader gecommuniceerd. 

 

12. Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade Nederland 

(KNBRD) 

Deze zal plaatsvinden in mei 2019, exacte datum nog onbekend. 

Afvaardigheden zal op later moment worden bepaald door bestuur 

  

13. Wat verder ter tafel komt - Rondvraag  

 

Om uw vragen voldoende aandacht te geven en direct te kunnen beantwoorden, 

verzoeken wij u, om bij voorkeur, uw vragen via de mail ter attentie van de 

secretaris (secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl) in te dienen vóór 06-11-2018.  

 

JB : Wie zal namens P&H met gemeente communiceren? 

> Dit zal via het bestuur lopen i.s.m. commissie P&H. 

 

MD : RBNL doet rondje door Nederland met inspraaksessies, Mark gaat naar 

Assen. Wie wil er mee? Wat kan ik meenemen?  

 

EC : We zijn dit jaar gestart met 2 instructeurs in opleiding (RD en RF). EC zal 

als praktijkbegeleider dit begeleiden naar een succesvol einde. 

Toevoeging van voorzitter: Ook LvB volgt opleiding (in Wierden). 

 

JE : Heeft namens commissie bedankje voor AA. 

 

HD : 1. Autom. Incasso “loopt met peren”.  

          > Bestuur gaat dit serieus aanpakken. 

       2. Steeds minder vrijwilligers, zorgwekkend. Tinn Silver heeft niet nieuwe  

             leden getrokken. Waren er minder leden geweest zonder TS?          

          > Er is niet te onderbouwen of zonder TS er nog minder leden waren  

             geweest 

       3. Heeft zorgen over zomaar op stappende bestuursleden. 

          > bestuur deelt deze zorg 

 

Opm. LvdB: Penningmeester en Secretaris zijn algemene functies dus kunnen 

gekozen worden uit alg. bestuursleden  
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GM:    1 Hoeveel stemmen hebben wij als RB op vergadering RBNL 

          > Antwoord Louis: krijg je op de vergadering te horen. 

          > Toevoeging Heleen: afvaardiging vergadering kan dit noteren en delen 

          2 In verslag KNBRD mei ’16 AVG, hoe gaat RBZ hiermee om 

          > er is aandacht voor in het bestuur 

          3 VOG? 

          > kunnen leden gratis aanvragen, weinig meerwaarde, geen verplichting 

          4 Nieuwsbrief, ouderzwemmen lid €60? 

          > zelfde regeling als paar jaar geleden, worden wel ingeschreven in  

             Sportlink zijn zo wel verzekerd. Hebben geen stemrecht. 

 

14. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 21:46 

 
 
 
 
 
 

 


