
  
 

 
Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 

www.reddingsbrigade.nl 

Notulen Algemene Vergadering | 31-08-2021 

Reddingsbrigade Zwolle 

Postbus 40072 

8004 DB Zwolle 

info@reddingsbrigade-zwolle.nl 

www.reddingsbrigade-zwolle.nl 

Locatie  : Het Anker, Zwolle 

Aanvang  : 20:00 uur 

 

Aanwezig  : zie presentielijst (op te vragen bij de secretaris 

Afgemeld  : Pieter van Heeren 

 

1. 20:00 | Opening – 20:00 u 

 

2. 20:05 | Presentie 

Louis: bestuur te kort, hulp aangeboden in de vorm van voorzitter vergadering mits 

niemand bezwaar, geen bezwaar, stem als gewoon lid 

 

3. 20:10 | Mededelingen van het bestuur 

a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering 

Zie stemlijst, ook voor de machtigingen 

b. Overige mededelingen 

Stefan: geen actielijst? Mis het, vorige notulen eea in toezeggingen 

gedaan door bestuur, staan niet in notulen 

 

4. 20:20 | Behandeling ingekomen stukken 

Louis: namens bestuur mails ontvangen, antwoorden leg ik aan jullie voor, zie 

antwoord document 

 

5. 20:40 | Vaststellen verslag van de algemene vergadering  

d.d. 10 november 2020 & B-AV 29-09-2020 

Stefan: idee om een afgetekende versie op de site te zetten van jaarverslag? -> 

oké. Punt 8, welke Ingrid, idee eerste letter achternaam -> mogelijk 

Stefan: gezellig avond? -> volgt 

Stefan: aanpassingen gedragsregels -> actielijst bestuur 

 

6. 20:50 | Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2020 t/m  

30-6-2021 

a. Jaarverslag van het bestuur 

Tijdens de AV zijn aantekeningen gemaakt, deze worden gewijzigd 

en opnieuw besproken op de BAV 

b. Financieel jaarverslag-> doorschuiven BAV 

c. Verslag financiële commissie-> doorschuiven BAV 

d. Voorstel tot goedkeuring van het (financiële) jaarverslag en 

decharge van het bestuur. -> doorschuiven BAV 

e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende 

verenigingsjaar. -> Evelien & Kitty, reserve Louis. 

Evelien geholpen met stukken, Louis heeft plaatsgenomen in 

commissie. Stefan: vind ik wat van, adviseur en controleer. Louis: 

niet in financiële stukken geadviseerd. 

Stefan: ik kan het niet doen, mee bemoeid. 2.Louis: wil prima 

kijken, maar dubbele positie. 

Kitty wil ook wel weer. 3e reserve lid ->BAV 

f. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige 

bestuursleden -> BAV 

g. Te royeren leden -> NVT 
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7. 21:10 | 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. 

b. Aftredend volgens rooster zijn de secretaris en de bestuursleden 

Spel en Opleidingen. De bestuursleden Opleidingen en Sport & Spel 

hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. 

Rebekka & Renate stellen zich beschikbaar, Vera niet beschikbaar 

Stefan: hoeveel termijnen zit Renate al? Renate: sinds 2014, 2 keer 

gekozen 

Beide leden worden herkozen. 

c. Het bestuur heeft de volgende personen gevonden die zich 

beschikbaar stellen als bestuurslid: Hans Doeve en René Doorn 

Stefan: stemming in tweeën splitsen, richting René blanco als 

voorzitter, misschien niet juiste persoon. Niet gemachtigd met doel. 

 

Het bestuur stelt voor Hans Doeve en René Doorn te benoemen als 

bestuurslid. Daarnaast stelt het bestuur voor René Doorn te kiezen als 

voorzitter. 

 

Met meerderheid van stemmen worden René en Hans plaats in het 

bestuur. Tevens wordt René gekozen als voorzitter. 

Rooster van aftreden wordt aangehouden 

 

Paul: voorstel welke rol? Stefan: dagelijks bestuur? 

Louis: invulling bestuur, moet een secretaris & penningmeester komen. 

René: 7/9 bestuursvergadering, op een rij zetten hoe we gaan 

aanpakken, daarna komen we met een plan. Afhankelijk van vanavond. 

Nu samen beslissen. 

Stefan: in bestuur nieuwsbrief mededelen? Renate: we gaan 

communiceren, wanneer is nog niet te zeggen. 

Louis: nog steeds 3 bestuursleden zoekend, lastig te krijgen, niet 100% 

in te zetten / organiseren, blijvend beroep. 

Stefan: blijven communiceren. 

René: elke donderdag in het zwembad, mocht er wat zijn, kom bij me 

 

21:30 | Pauze 

 

8. 21:45 | Begroting –>BAV 

Het bestuur stelt voor om de begroting (begroting 21-22) en de 

concept begroting 01-07-2022 t/m 30-06-2023 door de leden goed te 

keuren. 
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9. 21:55 | Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en 

werkgroepen 

a. Afdeling Opleidingen 

Zelfde als jaarverslag  

b. Afdeling Preventie en Hulpverlening 

Bestuurslid volgt, Albert Jan, Harry 

Stefan: tot gesprek, geen commissie, Mark: idem 

Ronald: afgelopen jaar gesprekken geweest, tijdelijk te ruste in 

commissie. Bestuur: komend jaar kijken hoe zaken ontwikkelen wat 

we verwachten. Ronald: blij dat er intentie is om weer op actief te 

zetten 

c. Afdeling Sport en Spel 

Bestuur: ? 

Trainers: t.b.d. | Jordi en Michelle wedstrijdploeg junior 

Ploegleider: ? 

d. Afdeling Promotie 

Volledig vacant, geen aanmeldingen 

e. Financiële commissie 

Kitty, Louis, geen reserve 

f. Vertrouwenspersoon 

Ard Schimmel & Silvia van Dijk  

g. Commissie veilige vereniging 

Diede & Vera 

Stefan: iemand vanuit het bestuur? Wordt besproken op 7/9, komen 

we op terug 

h. Verkenning werkgroep onderzoek Statuten / Huishoudelijk 

regelement 

René, Vera en Gerrit 

 

10. Voorstel extra lessen openluchtbad 

Ronald: waarom openluchtbad? Niet mogelijk om langer in Vrolijkheid te 

blijven? 

Louis: ze hadden direct een ander programma, kostentechnisch is openluchtbad 

interessanter 

Hans: onderhouden van connecties ondervangen van, hopelijk komende tijd 

een aanvulling 

Stefan: prima voorstel, laten we proberen, financieel openluchtbad 

aantrekkelijker 

Mark: veel voordeel van mee kijkers 

Louis: uitbreiding akkoord, optie 2 aangenomen met algemene stemmen. Louis: 

tegen de uitbreiding. Ik ben het zat in april, blij dat ik avonden vrij heb 

 

11. 22:05 | Vaststellen van de datum voor de volgende algemene 

vergadering. 

Woensdag 9 november 2022, 20:00 u -> akkoord 

 

Bijzondere algemene vergadering -> financiële stukken incl. verslag 

Woensdag 10 november 2021, 20:00 u, locatie t.b.d. 
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12. 22:10 | Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade 

Nederland (KNBRD) 

Kunnen we BAV terug op komen, Gerrit is aanwezig, 11 december de 1e. 

 

13. 22:15 | Rondvraag 

Gerrit: brigade een eigen WA verzekering? 

Jentje: dacht het wel. 

Stefan: aanvullende verzekering voor inzetten? 

Jontsy: via RBNL, als leden in sportlink staan zijn ze WA gedekt 

 

Jentje: gesprek met gemeente, als we niet op tijd zijn, kan zijn dat het uurtarief 

van het zwembad omhoog gaat, gezamenlijk opnemen met Swoll. 

Stefan: Optisport ontvangt subsidie van de gemeente, optrekken met Swoll in 

verlenging Optisport & gemeente. 

Jentje: beter betalen en dan subsidie krijgen. 

Vera: doorlopend contract, kan niet zomaar omhoog? 

Jentje: moeten we wel naar kijken -> actie bestuur 

 

Stefan: VOGS, bestuur, instructeurs, hoe doen we dat met externen op de 

WMP? Hoe pakken we dat op? -> gaan we als bestuur over hebben 

Jentje: beter 1 te veel dan problemen 

 

Hans: opgeven zwartewaterrace, staat wat op de site, maar niets erbij, komt 

dat nog? 

Mark: Denk het 

René: Mark en Stefan aangegeven niet in commissie te zitten, tot gesprek, wie 

gaat het doen?  

Mark: te makkelijk om te zeggen dat ik dat ga doen, wel beschikbaar voor 

varen / rijden, niet in organisatie 

Louis: snel gesprek tussen bestuur en commissie, als er niets is, kunnen we 

niets  

Mark: nog geen definitieve tijden, wel bevestiging van inhuur 

Hans: als je niets doet, dan graag alle informatie door naar het bestuur 

Mark: prima, goed als het bestuur de taken overneemt 

 

 

14.  22:30 | Sluiting – 22:12 uur 


