Verslag Algemene Vergadering 10 november 2020

Locatie
Aanvang

: ALV Online
: 20:00 uur

Aanwezig
: zie presentielijst
Afgemeld
: Pieter van Heeren, Gerrit van Assen, Ronald Pekkeriet, Paul Duijf,
Sofie Brinksma, Luuk Brinksma
1.

Opening – 20:00 uur door Nanne

2.

Presentie – zie presentielijst

3.

Mededelingen van het bestuur
a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering
b. Overige mededelingen
Iz. BAV: gemeente geeft minder financiële ondersteuning voor motor. Heeft
geen haast, bestuur gaat kijken hoe en wat. Terugkoppeling volgende AV.
Preventie & Hulpverlening is op de hoogte.
Rabobank Clubsupport: €1306,67 opgeleverd, wordt geïnvesteerd in
Opleidingen

4.

Behandeling ingekomen stukken
Louis: jammer dat er geen namen bij staan.
Hans: vragen goed beantwoord

5.

Vaststellen verslag van de algemene vergadering
d.d. 13 november 2019
a. Tekstueel
Geen verdere opmerkingen – iedereen akkoord
b. Naar aanleiding van – dit punt komt te vervallen
c. Actiepuntenlijst – dit punt komt te vervallen

6.

Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2019 t/m 30-6-2020
a. Jaarverslag van het bestuur – geen opmerkingen
b. Financieel jaarverslag
Gerrit: Moet bij balans ook €4000 in de middelste kolom staan? (blz. 12 –
telling vorderingen) -> Nanne: klopt, stond ook in antwoorden op de
ingezonden vragen, wordt aangepast.
c. Verslag financiële commissie – geen opmerkingen
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. – iedereen akkoord
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e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende verenigingsjaar.
Louis is aftredend. Evelien nu 1e lid, Kitty 2e lid. Reserve lid: Louis meld zich
aan – stemming: 17 akkoord, 1 geen mening (Louis)

f. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige bestuursleden –
digitaal is dit lastig, wordt op een later moment gedaan
g. Te royeren leden – niet van toepassing
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.
René: hoe zit het met Sharon - > Nanne: zijn we mee in contact, geen
uitsluitsel over gekregen voor de AV, niet mogelijk om nu aan te melden.
Mark: mogelijk om in loop van jaar aan te melden? -> Nanne: benoeming
moet op AV voor bestuursfunctie. Kan mogelijk via BAV, is een mogelijkheid
als er een voorzitter of bestuurslid Preventie & Hulpverlening zich aanmeld.
Toetreden tot commissie kan altijd, gaat via bestuur.
Louis: toevoegen als adviseur? -> Nanne: ook een mogelijkheid.
b. Aftredend volgens rooster zijn de penningmeester en bestuurslid Sport /
Algemeen. Beiden geven aan herkiesbaar te zijn
Stemming penningmeester: 17 akkoord, 1 geen mening (Nanne)
Stemming bestuurslid Sport/Algemeen: 17 akkoord, 1 geen mening (Jontsy)
c. Het bestuur heeft geen personen gevonden om zich beschikbaar te stellen
als bestuurslid.
Niemand beschikbaar gevonden, tijdelijke splitsing tussen Sport & Spel –
staat ook beantwoord in ingediende vragen.
René: zoeken jullie zelf ook (persoonlijk) mensen? Nanne: Ja, o.a. via
nieuwsbrief, stappen ook op mensen af, afnemend leden aantal, mensen niet
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snel bereid. Paar ‘zwaardere’ open functies. Lastig om in de praktijk mensen
beschikbaar te krijgen.
Stemming: 14 akkoord, 2 nee, 2 geen mening – toelichting mag via chat of
bij rondvraag.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

De volgende punten worden voorgelegd aan de leden ter besluitvorming: het
bestuur stelt de volgende samenstelling en taakverdeling van bestuur voor:
voorzitter
: vacant
secretaris
: Vera Lootens
penningmeester
: Nanne Brinksma
afd. Opleidingen
: Rebekka Faber
afd. Spel
: Renate Doeve
afd Sport
: Jontsy Lootens
afd. P&H
: vacant
afd. Promotie
: vacant
Alg.bestuurslid
: vacant

8. Veilige Vereniging
Marieke: Diede en ik zijn begonnen na AV 2019. Enquête gehouden onder
instructeurs & ouders, teruggekoppeld naar bestuur, aan de hand daarvan
gedragsregels opgesteld, staan op de site. VOG wordt aangevraagd, is gratis,
link via mail. Moet fysiek afgetekend worden bij bestuur (secretaris). In het
kader van AVG mag de VOG niet bewaard worden. 2 vertrouwenspersonen: Ard
& Ingrid. Naar aanleiding van afgelopen jaar besloten dat de Veilige Vereniging
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onder het bestuur moet vallen, Vera heeft aangemeld. Willen alles introduceren
via gezellige / informatieve avond, kan nu niet fysiek i.v.m. COVID, daarom nu
kort via de ALV. Willen graag later dit jaar nog een keer fysiek doen.
Gerrit: is het mogelijk om zaken op te nemen in het jaarverslag? -> Nanne: niet
iets 1-maligs, is een blijvend iets. Afdeling was nog niet iets vanuit bestuur,
daarom in het huidige jaarverslag zeer kort opgenomen. Wordt komend jaar
anders.
Pauze – vervallen
9.

Begroting
Het bestuur stelt voor om de aangepaste COVID-19 begroting (COVID-19
begroting 20-21) en de concept begroting 01-07-2021 t/m 30-06-2022 door de
leden goed te keuren.
Nanne: alles staat op zijn kop, zwembad 2 weken dicht. Gaan van crisis naar
crisis. Weinig inzetten, heeft invloed op de begroting. Gezien uitgaven wordt het
best een zwaar jaar / mogelijk jaren. Bewust een aanpassing gedaan om te
laten zien dat het wat met de vereniging doet.
Stemming COVID begroting: 17 ja, 1 geen mening
Stemming concept: 16 ja, 2 geen mening

10. Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en
werkgroepen
a. Afdeling Opleidingen
Rebekka, Jentje, Albert Jan, Evelien
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening
Nanne: alleen van Albert Jan gehoord dat hij wil aanblijven als
materiaalman, verder geen opmerkingen.
Mark: Geen nieuws is goed nieuws? Vera: We mogen er dus vanuit dat
iedereen die afgelopen jaar in commissie zat dit komend jaar ook nog wil?
Mark: doe graag weer mee, René: ja, Stefan: prima. Nanne: anderen kunnen
op later moment nog aanmelden.
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c. Afdeling Sport en Spel
Renate & Jontsy, Rebekka, Ingrid, Louis
Stefan: Valt S&S onder bestuur sport of Spel? -> Nanne: Vallen beiden onder
bestuur, goede samenwerking tussen beide.
d. Afdeling Promotie
Paul, Mark, Kitty
e. Financiële commissie
Evelien, Kitty, Louis
f. Vertrouwenspersoon
Ard & Ingrid
g. Commissie veilige vereniging
Vera, Marieke, Diede
h. Verkenning werkgroep onderzoek Statuten / Huishoudelijk regelement
Nanne: ligt kort toe dat we willen onderzoeken wat en hoe de Statuten en
Huishoudelijk regelement aangepast / aangevuld moet worden. Is niet op
korte termijn
Aanmeldingen: Gerrit, René, Vera
11. Vaststellen van de datum voor de volgende algemene vergadering.
Woensdag 10 november 2021
Iedereen akkoord

12. Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD)
Nanne: mededeling of stemming? Louis: hoeft niet ter stemming. Nanne: Dus
mededeling, we gaan afgevaardigde(n) sturen.
13. Rondvraag
Gerrit: 12-12-2020 wordt er een digitale algemene vergadering gehouden, zal
ik bij aansluiten vanuit Controle Commissie. Het punt contributie zal hier onder
andere besproken worden
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René: gaat aanschaf buitenboordmotor door als situatie zo slecht is?
-> Nanne: situatie is niet heel slecht, hebben inderdaad een financieel gat door
mindere bijdrage van de gemeente. BAV: afgestemd dat we gaan investeren.
Gesprek gehad met gemeente, met resultaat minder vergoeding. Ten tijde van
de BAV leek dat de beslissing op korte termijn genomen moest worden, bleek
niet zo. Te kort geweest om voor te bereiden voor deze vergadering. Bestuur nu
tijd om te kijken wat we er mee moeten. Prima om op volgende AV op terug te
komen. Kan zijn dat er bak geld uit gemeente komt, of dat uit Preventie &
Hulpverlening een financiële meevaller komt. Situatie kan met een jaar
veranderen. Benieuwd hoe we er volgend jaar voor staan / over denken.
Gerrit: in wezen gestemd met een verkeerde voorstel van zaken (financieel)?
-> Nanne: nee, we hebben toen met de huidige cijfers gestemd. Was voor nu te
kort om met huidige cijfers een alternatief voorstel te schijven.
Jentje: wordt de deelnemerslijst met notulen mee gedeeld? -> Nanne:
onderzoeken hoe AVG-proof dat is, ze zijn altijd op te vragen bij de secretaris.
Mark: Nieuw voorstel voor de BBM dus op de BAV als we 3 nieuwe
bestuursleden kunnen voordragen. -> Nanne: als er nieuwe bestuursleden
melden, en daar wordt een BAV voor ingezet, kan een nieuw voorstel voor de
aanschaf van de motor gelijk besproken worden. Aanschaf van de motor heeft
geen haast, dus hoeft niet perse nu. Financieel kunnen we het nog steeds aan,
maar we moeten wel reëel blijven kijken wat haalbaar en wijs is.
Louis: Ik heb geen vragen meer, wel de complimenten over de vergadering hoe
die is verlopen. Verder de complimenten over hoe afgelopen jaar met de gehele
situatie (corona) is omgegaan naar leden toe.
René: eens
14. Sluiting – 21:00 uur
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