
  
 

 
Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 
www.reddingsbrigade.nl 

Concept Verslag Algemene Vergadering 
13 november 2019 

Reddingsbrigade Zwolle 
Postbus 40072 
8004 DB Zwolle 

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

Locatie : Clubgebouw Christofoor Zeeverkenners Zwolle 
Aanvang : 20:00 uur 
 
Aanwezig : zie presentielijst 
Afgemeld :Pieter van Heeren, Klarieke de Haan, Ingrid Bos, Louis van den Berg, 
Evert Hetebrij 
 
1. Opening 

Stefan, nu nog voorzitter, opent om 20:00 uur de vergadering. 
 
2. Presentie 

De presentielijst is door iedereen, voorafgaand aan het plaatsnemen, getekend 
Beide leden van de kascommissie zijn niet aanwezig, het verslag is wel 
ontvangen. 

 
3. Mededelingen van het bestuur  

a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering 
Overzicht van verhindering staat bovenaan dit verslag 

b. Overige mededelingen 
Overleden: 
Hans Flapper, overleden op 21/12/18, o.a. actief als instructeur. Plezier 
en passie in rol hierin is / mag hij ons tot voorbeeld zijn. 
Anton Bloemberg, overleden op 14/10/19 op 90 jarige leeftijd. Hij heeft 
veel voor vereniging gedaan. Wanneer er leden zijn die een kaart willen 
sturen aan de nabestaanden kunnen zij zich melden bij het bestuur. 

 
4. Behandeling ingekomen stukken 

Gerrit heeft een email gestuurd, de voorzitter vraagt of zijn vragen afdoende 
zijn beantwoord. Gerrit geeft aan dat de 1e mail afdoende is behandeld, de 2e 
email nog niet, hierin wordt aangegeven dat er in het jaarverslag van de brigade 
de verkeerde datum genoteerd is, dit wordt doorgegeven aan het secretariaat en 
aldaar aangepast. 

 
Hans heeft eveneens een mail gestuurd, deze wordt, in afstemming met Hans, 
behandeld bij vergaderpunt 12: Wat verder ter tafel komt. 

 
5. Vaststellen van het verslag van de algemene vergadering d.d. 13 

november 2018 
De opmerking wordt gemaakt dat de notulen door de afkortingen niet leesbaar 
zijn. Stefan geeft aan dat de notulen i.v.m. de AGV wetgeving zijn 
geanonimiseerd. Het bestuur heeft een verklarende lijst met afkortingen, als lid 
is het mogelijk om deze lijst op te vragen, deze zal niet via de website gedeeld 
worden. 
 

a. Tekstueel 
Nanne: p4, Penningmeester staat nu als NS genoteerd, niet als NB, dit 
wordt aangepast. 

b. Naar aanleiding van 
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Nanne: VOG, de bond heeft een stuk op de website staan om te gaan 
gebruiken. Op de agenda staat om een commissie veilige vereniging op 
te richten, wordt in dit punt behandeld. 
Notulen worden vastgesteld 
Volgens de bond is er onjuist gehandeld iz. Ere Leden en Leden van 
Verdienste, hierop is geacteerd en zijn aanpassingen verricht. 

 Het verslag is (met de hier bovenstaande aanpassingen) vastgesteld. 
 
6. Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2018 t/m 30-6-2019 

a. Jaarverslag van het bestuur 
- Gerrit: p2, genoteerde datum is 25/2, dit moet 18/5 worden. 
- Gerrit p4 2.4, junior lifeguards moeten hier geen namen bij vermeld 
worden? En is het aantal nog kloppend? -> voorzitter: Nee, we noteren 
ook geen initialen. Ja, de functie is vacant 
- Mark: p5 3.2 & p6 3.4.3, jaarnotatie 2017/2018 -> voorzitter: dit is een 
typefout, de secretaris gaat dit aanpassen. 
- Gerrit: p6 3.3.6, de aantallen van het overzicht komen niet overeen 
met bovengenoemd aantal -> voorzitter: er zijn kandidaten afgewezen 
voor het bondsdiploma & er zijn kandidaten die een certificaat hebben 
ontvangen, wat maakt dat de cijfers niet lijken te kloppen. 
- Mark: p7, geen commissie leden opgenomen in het verslag voor 
afdeling Promotie -> voorzitter: dit wordt meegenomen in verslag van 
volgend jaar 
- Evelien: p9, compliment voor nette balans in vergelijking met 
voorgaande jaren -> penningmeester: compliment wordt in dank 
geaccepteerd. 
- Gerrit: p11, bedrag wat in de balans bij promotie staat klopt niet met 
wat in verslag van promotie staat -> penningmeester: de bijdrage van 
het fonds van de Rabobank is gelijk gestort op de rekening, hier mogen 
we geen gebruik van maken, daarom zijn deze baten niet in balans terug 
te vinden. 
- Nanne: p18 7.2, de zin ‘in deze stand zitten 5 bestuursleden’ kan weg, 
leden van verdienste zijn 10 leden i.p.v. 9 leden 

b. Financieel jaarverslag 
- Voorzitter: we hebben het jaar goed afgesloten, hier zijn we trots op als 
bestuur, vorig jaar waren er een aantal issues, deze zijn nu opgelost en 
verholpen. De verwachting was vorderingen terug te krijgen, gedacht 
werd dat €3.750,- niet terug te krijgen, uiteindelijk is het de 
penningmeester, Nanne, gelukt om slechts €1.200,- niet terug te krijgen, 
minder dan de helft. Hierop volgt applaus van de leden. 

c. Verslag financiële commissie 
De voorzitter leest het verslag voor. 
- Voorzitter: Vorig jaar werd door de kascommissie geadviseerd om 
tussentijds met de financiële commissie te zitten, dit is gebeurd, er is 
gesproken en afgestemd 
- Nanne: goed om te weten dat de samenstelling van de vergadering 
anders was dan wat er in het verslag staat. 
- Voorzitter: 1e lid is Evert Hetebrij, reserve lid: Heleen van Baalen, 2e lid 
Sander Koopman, deze zijn einde van het jaar afgetreden om ruimte te 
maken voor andere leden. Hiervoor geldt een open sollicitatie via website 
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en nieuwsbrief hierop is nog geen reactie ontvangen. Het verzoek om 
leden actief te benaderen om deel te nemen. 

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. 
- Voorzitter: vraagt of iedereen kan instemmen met het (financiële) 
jaarverslag, de leden stemmen in met applaus. 

e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende 
verenigingsjaar. Aftredend is Evert Hetebrij, Louis van den Berg wordt 
eerste lid. Er wordt een nieuw lid en evt. reserve lid gezocht. 
- Voorzitter: zijn er mensen die lid willen worden -> Evelien meldt zich 
aan. 

f. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige bestuursleden 
- Voorzitter: de jaarverslagen worden ondertekend nadat de 
aanpassingen gedaan zijn. 

g. Te royeren leden 
- Voorzitter: gedurende het verenigingsjaar is besloten leden te royeren 
i.v.m. het niet voldoen van contributie, gelden en kledingvoorschriften, 
wij menen hier goed aan te hebben gedaan. Dit is een mededeling. 
- Gerrit: de geroyeerde leden hebben geen beroep gedaan? Voorzitter: 
de geroyeerde leden hebben een brief ontvangen, hierop hebben zij niet 
gehandeld, mochten ze hebben willen handelen, hebben zij hier ruim de 
tijd voor gehad. Het bestuur heeft volgens de statuten gehandeld. 

h. Ereleden en leden van verdienste 
- Voorzitter: puntje van de vorige vergaderingen, er zijn geen 
aanmeldingen. 

 
7. 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. 
- Mark: ter plekke mag men zich ook aanmelden? -> voorzitter: dit is 
akkoord. 

b. Aftredend volgens rooster zijn de voorzitter en het bestuurslid Promotie. 
Beiden hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. 

c. Het bestuur heeft geen personen gevonden om zich beschikbaar te 
stellen als bestuurslid. 
- Voorzitter: 1 persoon heeft zichzelf bereid gevonden zich beschikbaar te 
stellen als bestuurslid, Vera Lootens wordt aangedragen als Secretaris -> 
dit wordt door de leden stemmen in middels applaus. 
 

De volgende punten worden voorgelegd aan de leden ter besluitvorming:  
1. Het bestuur stelt de volgende samenstelling en taakverdeling van 

bestuur voor: 
- voorzitter  : vacant 
- secretaris  : Vera Lootens 
- penningmeester : Nanne Brinksma 
- afd. Opleidingen : Rebekka Faber 
- afd. Sport en Spel : Renate Doeve 



 

 
 
 

- 4 - 

- afd. P&H  : vacant 
- afd. Promotie : vacant 
- Alg. bestuurslid : Jontsy Lootens 
 
Voorzitter: zijn er leden aanwezig die bereid zijn 1 of meer functies te 

vervullen? Vanuit de leden komt geen reactie. Vanaf nu heeft 
Reddingsbrigade Zwolle geen voorzitter. Er wordt van de leden een active 
bijdrage verwacht in het zoeken naar een geschikte voorzitter voor de 
sturing van de vereniging. Mensen in jullie directe omgeving mogen ook 
benaderd worden. Wanneer iemand zich beschikbaar wil stellen kan deze 
persoon zich melden bij de penningmeester of de secretaris. 

 
Pauze 
Stefan: officieel geen voorzitter, iemand tegen dat ik vergadering verder voorzit? 
Geen tegenstemmen vanuit de leden, Stefan zet vergadering voort. 
 
8. Begroting 
Het bestuur stelt voor de begroting voor de periode de begroting 01-07-2020 t/m 
30-06-2021 door de leden goed te keuren. 
- Hans heeft een opmerking, opbrengsten van afdeling preventie en hulpverlening is 
een gigantisch bedrag, vervelende van het geheel is dat het bedrag lager wordt, 
komt dit door dalende leden? -> Penningmeester: het bedrag wordt lager ingeschat 
i.v.m. voorzichtig zijn -> Hans: zijn we voorzichtig met inschatte vanwege minder 
aantal leden -> Stefan: in onderhandeling met gemeente Zwolle, afgelopen jaren 
ontvingen we vaste bijdrage vanwege de Tin Silver, we hebben gevraagd om ook 
voor 2020/2021 een vaste bijdrage te ontvangen i.p.v. een variabele, het moet 
mogelijk zijn om dit te realiseren. 
- Mark: krijgen we ook nog achterstallig? -> Penningmeester: nee. 
- Hans: p2 punt 3: fonds WMP, waar staat deze afkorting voor? -> Wijthmenerplas, 
Stefan: we willen meer doen voor leden die verdiensten doen op WMP, van de 
verdiende vergoeding kunnen we kleding of opleiding o.i.d. verstrekken. 
Stefan: kan de begroting goedgekeurd worden? -> leden akkoord. 
 
9. Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en 

werkgroepen 
a. Afdeling Opleidingen 

Jentje, Benni, Albert Jan, Evelien, bestuurslid: Rebekka 
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening 

Mark, Harry, Jordy, Albert Jan, Stefan 
c. Afdeling Sport en Spel 

Diede 
d. Afdeling Promotie 

Paul, Kitty, Mark 
e. Kascommissie 

Louis, Evelien, reserve-lid: Kitty 
f. Vertrouwenspersoon 

Ingrid 
g. Commissie veilige vereniging 

Stefan: nieuwe commissie, zijn er mensen die zich hiervoor willen 
aanmelden? De wereld veranderd, o.a. door sociale media, verhalen 
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komen de wereld in, geweld, seksueel misbruik, als brigade willen we een 
veilige vereniging zijn, om dit te realiseren roepen we deze commissie in 
het leven. We zijn op zoek naar ouders van leden, leden, bestuursleden 
die dit willen bemannen, de V.O.G. wordt hierin in meegenomen. Leden 
in de zaal die willen meedoen? 
Nanne: vanuit de N.O.C.F. is er een hulpmiddel beschikbaar, je staat niet 
op 0, er is een stappenplan die we als vereniging kunnen volgen en 
uitdragen. Krijgen advies vanuit RBNL om een actiever beleid te voeren. 
We doen er goed aan om goed te kijken wat we hebben en waar we naar 
toe willen. Bestuur heeft vanaf volgend jaar meldplicht iz. seksuele 
vergrijpen e.a. 
Stefan: Diede & Marieke melden zich als commissielid. 

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

Woensdag 10 november 2020 -> dinsdag 10/11/20 
 
11. Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade Nederland 

(KNBRD) 
Stefan: heeft het bestuur toestemming om zelf afvaardiging te sturen -> leden 
zijn akkoord. 
 

12. Wat verder ter tafel komt - Rondvraag 
- Stefan: leest mail iz. bezetting WMP, voor van Hans, dit is een evaluatie punt dat 
we meenemen naar de opdrachtgever – gemeente Zwolle. Nb. we hebben wel een 
verplichting. Mogelijkheid om te oefenen binnen bepaalde tijd, deze oefeningen 
liggen bij PC. 
Hans: als het regent en er moet iemand uit bijv. Kampen komen, nat en wel en het 
enige wat je doet is koffie drinken, en niemand de gedachte heeft om te oefenen 
i.v.m. regen, dan is motivatie ver te zoeken, weinig mensen, moet ik dan daar gaan 
zitten ondanks de verplichting? 
Stefan: als we accepteren dat we niet meer gaan bewaken, dan moeten we ook 
tegen andere dingen nee zeggen. Minimaal aantal personen (3) is in overleg met 
opdrachtgever voor afgelopen verenigingsjaar. 
Hans: dat is reden van de mail, of we in het vervolg niet anders kunnen doen. 
Mark: keerpunt is, als we er niet zijn, krijgen we geen geld. 
Hans: ook rekening mee houden dat mensen zich niet meer opgeven als we daar 
ook moeten zitten met regen. Leden die daar zitten kost het ook geld om te komen. 
IJscoman komt ook niet. Kosten liggen hoger dan de vergoeding die er tegenover 
staat. 
Mark: heb jaren de plas bedient als coördinator, we moeten gulden middelweg 
vinden. 
Hans: tijdens regen ga je geen leuke oefening doen. Elk jaar een gemartel om 
bewakers te vinden. Wel de verplichting om er te zijn, maar geen aanmeldingen. 
Stefan: elk jaar maken we de afweging of we wel of niet gaan staan. 
HD: we krijgen een mooi bedrag voor promotie en hulpverlening, redden we het er 
nog mee? 
Penningmeester: als we het er niet mee redden zien we het volgend jaar. Als we de 
mensen niet hebben lukt het niet. We nemen het mee naar de gemeente, we 
hebben geen pasklaar antwoord. Het is te makkelijk om te zeggen dat we het niet 
meer doen, dit is afhankelijk van brigade en gemeente. 
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Jentje: lastige situatie, wie bepaald wanneer het slecht weer is en er komt 
niemand? 
Evelien: optie om onder bepaalde tempratuur er niet te zijn? Dit voorleggen aan de 
gemeente, dan heeft de PC handvatten om aan te houden en beslissing op te 
baseren. 
Stefan: zijn punten die we in gesprekken met gemeente mee nemen. Als we geen 
meer WMP gaan doen prima, maar dan moeten we als leden consequenties 
aanvaarden. Functie voorzitter is vacant, men mag zich aanmelden en op door 
ontwikkelingen. 
Gerrit: optie is dat gemeente eerder aangeeft of slecht weer is en geen bewaking 
nodig is. 
Stefan: punt is dat Rova er staat, niet de gemeente. Verantwoording ligt dan bij 2e 
partij, hoe wordt de communicatie gedaan? 
Hans: vraagstelling, hoe we besluiten wat te doen bij regen. Tempratuur maakt niet 
uit. Bij regen is bewaken voor mensen die van ver komen een belemmering. 
Jentje: wat als het van 10:00 – 12:00 uur regent en het daarna mooi weer is? 
Gerben: is dat dan een regeling die we aan houden aan het begin / eind van het 
seizoen of het hele seizoen? 
Renate: probleem is om €20,- te betalen aan reiskosten voor wachten in een hok 
tot het 14:00 uur is. 
SB: Hans, je bent welkom in commissie als je denkt dat het anders moet en kan. 
Hans: dat is makkelijk om te zeggen. 
Stefan: het is ook makkelijk om opmerkingen te maken zonder verder wat te doen. 
Hans: vergelijkbaar probleem met de Tin Silver, we moesten die boot hebben, maar 
hebben niet meer leden, is het risico dat de Tin Silver straks vergeten in stalling 
staat? 
Stefan: tegenvraag is, hadden we zonder de Tin Silver nog minder leden gehad? - > 
punt wordt meegenomen. 
 
- Kitty: ik denk dat het leuk is om leden, die inzet hebben gedaan op de WMP, aan 
het einde van het seizoen een overzicht mee te geven met wat ze hebben verdiend 
-> penningmeester: dit overzicht komt! 
 
- René: begrepen dat de promotiecommissie uit 3 personen bestaat dit klopt. Wat is 
het idee, vanuit de commissie, om extra leden werven? Wat staat er op de 
planning? 
Paul: bestuursleden hebben ons gevraagd actief te zijn in het aandragen van 
plannen, daarna wordt er gekeken of er tijd en ruimte is om plannen te 
verwezenlijken. Idee is om tijdens Stadshagenfestival wat te organiseren, is vlak 
voor het zwemseizoen begint. 
Nanne: we worden gesponsord op Facebook via Optisport, blijft lastig waar je 
nieuwe leden van krijgt. Belangrijkste is dat je zichtbaar moet zijn. Nieuwe leden 
zijn wel nodig. 
René: simpele iets als een promotie folder o.i.d. bij de balie van het zwembad? En 
het uitdelen van flyers bij het behalen van A/B/C diploma’s? 
Nanne: dit wordt nog steeds gedaan, we staan ook op de LCD schermen van 
Optisport en Windesheim, hier komen vaak wel leden vandaan. 
Marieke: kan er bij WMP promotiemateriaal uitgedeeld worden? Ik meende dat er 
een bord was? 
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Nanne: het staat op de planning om een evenement te organiseren op een dag dat 
we er al actief zijn, dit valt onder categorie Sport en Spel, proberen hier op in te 
haken. Niks doen is geen optie. Er is een budget voor Facebook reclame, echter is 
het moeilijk te peilen of het helpt. 
Rebekka: er is een nieuwe vraag op aanmeldformulier: hoe ken je brigade? 
Nanne: we worden beter bekend door de Rabobank club actie, opbrengst was beter 
dan sommige voetbalverenigingen. 
Stefan: goede ideeën worden in dank aangenomen. 
 
- Gerrit: is er bekend hoeveel stemmen we hebben wanneer er beslissingen 
gemaakt moeten worden? Ik meen mij te herinneren dat Heleen dit zou nog 
melden. 
Stefan: we gaan geen oude koeien uit de sloot halen, er zijn geen stemmen geteld. 
Tenzij er de expliciete vraag naar is of er schriftelijk gestemd moet worden, dan 
wordt er gestemd. Alles gaat volgens procedure. 
Gerrit: weet wel bijna zeker dat het fout gaat. Iedereen heeft stemrecht, dit is 
wettelijk vastgesteld. 
Evelien: stemrecht is van kracht bij 50/50 stemming. 
 
- Gerrit: heeft de brigade de verwerkingsovereenkomst getekend -> Stefan: nee 
Mark: wat is die overeenkomst? 
Gerrit: er staan fouten in de overeenkomst. 
Stefan: fouten mogen gedeeld worden met de secretaris, zodat wij kunnen 
aangeven waarom we niet tekenen. Overeenkomst tussen brigades wat wij 
uitwisselen. 
Gerrit: overeenkomst legt vast dat als het misgaat de bond alleen nog verplichting 
heeft het bestuur in te lichten, maar dit moeten alle leden zijn. Dit kan vanuit 
bestuur of gelijk vanuit bond. 
Stefan: gelieve met een concreet punt te komen, dit mag naar de secretaris 
gestuurd worden. 
 
- Jentje: probleem met afkortingen, notulen zijn niet meer leesbaar, namen moeten 
erin. Wie naam niet genoteerd wil hebben moet zich vooraf melden. Het is een 
openbare vergadering. Ook bij gemeente o.i.d. zijn de namen bekend. Namen die 
niet bekend willen zijn hebben wat te verbergen. Commissie leden staan ook bij 
naam en toenaam in. 
Stefan: iedereen akkoord om namen te noteren? 
Nanne: ik ga voor een woordenlijst. Anders blijft het niet werkbaar. Bij de vorige 
notulen hoorde woordenlijst. 
Mark: idee om te werken met twee stukken? 1 met en 1 zonder afkortingen. 
Afkortingen kunnen opgevraagd worden bij secretaris. 
Stefan: we hebben twee keuzes: 1 afkortingen, 2 met namen, we gaan niet met 
twee documenten werken. 
Hans: waarom de afkortingen? 
Stefan: dit is omdat niet iedereen een AVG verklaring heeft getekend, het is niet 
bekend hoe de leden erin staan, daarom op safe gespeeld. 
Hans: zelfs bedrijven wordt de AGV niet zover doorgetrokken, waarom doen wij er 
met ons kleine clubje moeilijk over? 
Stefan: stemming wie is voor namen: 9, tegen: 5, neutraal: 6. Besluit: namen 
gebruiken in verslag. 
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- MD: Serious Rescue, hoe is dit geregeld? Waar/hoe kan men aanmelden? 
Nanne: er is een groep die graag mee wil, was aan late kan. Er is een plan naar 
preventie en hulpverlening commissie, dit plan is naar bestuur gestuurd voor 
akkoord en om er een klap op te geven. A.s. vrijdag (15/11) is de namenlijst 
definitief. Voorzitter en penningmeester hebben gebeld, waren ervan op de hoogte 
dat er interesse was voor deelname. Dit is meegedeeld. Leden van brigade Zwolle 
hebben voorrang om deel te nemen. De namenlijst wordt i.v.m. de korte termijn 
niet op de site gedeeld. Het advies vanuit het bestuur is om volgend jaar eerder aan 
te geven of je mee wil doen zodat er op tijd ingeschreven kan worden. 
Volgend jaar moet dit openbaar gebeuren, zeker voor de deelnemers van brigade 
Zwolle. 
 
- Evelien: in de nieuwsbrief de vraag uitzetten wie in het nieuwe seizoen de 
instructeurs opleiding wil gaan doen? 
Paul: dit mag altijd op de mail naar promotie. 
 
- Nanne: er kunnen nog worsten besteld worden bij Paul en Kitty. 
Dan zijn er twee aftredende bestuursleden, na 9 jaar bestuur legt Paul de 
bestuurstaken neer, cadeau wordt overhandigd namens vereniging. Stefan legt na 
twee jaar de bestuurstaken neer. Hij heeft ons door bewogen jaren heen geholpen, 
cadeau wordt namens vereniging overhandigd. 
 
13. Sluiting 
Stefan bedankt voor de aanwezigheid, vergadering wordt om 21:35 uur gesloten 

 


