Notulen d.d. 29 september 2020

Hierbij de uitnodiging voor een bestuursvergadering:
Op
: 29 september 2020
Voorzitter
: Nanne Brinksma
Locatie:
: MS Teams

Aanvang

: 19:30 uur

De agenda ziet er als volgt uit:
1.

19:30 | Opening – 19:32

2.

19:31 | Presentie – iedereen aanwezig, Jentje en Ingrid sluiten iets later aan

3.

19:35 | Mededelingen/ vaststellen agenda
- Vaststellen notulen vorige ALV wordt gedaan op 10/11 behandeld
Tijd van Preventie & Hulpverlening en Bestuur is met 5 minuten ingekort.
Vraagt om versterking van het bestuur in de vorm van een voorzitter,
bestuurslid Preventie & Hulpverlening en Promotie.

4.

19:40| Toelichting investering – Preventie & Hulpverlening
Stefan neemt het woord. Geeft een korte toelichting op voorstel wat op de site te
vinden is

5.

19:55 | Toelichting bestuur
Nanne dankt input van Stefan, geeft aan dat bestuur het niet verstandig vindt om
te investeren. Als we niet voor de 75pk buitenboordmotor kiezen, waar gaan we
dan in investeren?

6.

20:05 | Behandeling ingekomen stukken & aanvullende vragen
Nanne neemt de ingekomen vragen door.
1. Gerrit: tot wanneer blijft het geld beschikbaar? Nanne: niet concreet
afgesproken, 4 weken na einde seizoen verslag indienen, dan ook een
financieel stuk voorleggen. Kan wel een poosje rekken, maar wil liever
niet te lang uitstellen.
2. Gerrit: stel voor om 14 dagen te wachten, en dan keuze te maken of we
bestellen via de bond of in Zwolle
Stefan: 3 á 4 inzetten per jaar waarbij de extra pk’s gewenst zijn. Stukje
performance verbetering van de brigade. Hopelijk investering voor de
komende 10 jaar.
Harry: meer pk’s met varen in stroming en meerdere mensen aan boord is
prettig.
6. Gerrit: hoe vaak moeten we uitrukken in levens bedreigende situaties?
Harry: elke bewaking is het mogelijk dat het moet, tot op heden nog altijd
gelukt met 50pk.
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Evert: hoeveel zin heeft het om de vragen door te nemen? Nanne: Akkoord om
aanvullende vragen door te nemen, meeste stemmen voor.
René krijgt het woord voor alternatief voorstel
Kost het geld om geld te krijgen? Snel wat uitgewerkt, mis het alternatief in het
gegeven verhaal. Als je komt met iets wat echt nodig is, dan geen tegenvoorstel
nodig. Heb niet het idee dat het zo broodnodig is dat er niet een alternatief kan
zijn. Is iets nieuws uit UK, blijft binnen de kosten van de gemeente.
Harry: Voorstander om geld niet terug te geven aan gemeente. Nu in
buitenboordmotor investeren is een grote investering van gemeente mogelijk,
volgende keer niet, dan ook geen restwaarde van motor, dan oké om ander
voorstel te behandelen, voorstel van René is goed.
7.

20:20 | Stemming
15 voor
11 tegen
2 neutraal
Voorstel is aangenomen om te investeren in buitenboordmotor, zijn er nog
bezwaren?
Harry: goed als Preventie & Hulpverlening kijkt naar het plan van René, of dit
een geschikt middel voor ons kan zijn in de toekomst. Om iets op het verlanglijstje
te houden.

8.

20:25 | Vaststelling volgende ALV: 10 november
Gerrit: als we ALV online gaan houden, maken we dan gebruik van de online
vergadermethode van de bond?
Nanne: als er een licentie is, dan prettig, gaan we onderzoeken. Heeft niet de
voorkeur om online te vergaderen. Uitstel is evt. ook een optie.

9.

20:30 | Sluiting – 20:31 uur
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