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De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. 20:00 | Opening  

Vanwege de afwezigheid van de voorzitter zit Hans Doeve de vergadering voor.  
 
2. 20:05 | Presentie 

De presentie wordt doorgenomen. Stemrecht wordt benoemd.  
 

3. 20:10 | Mededelingen van het bestuur 
a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering 

Zie presentie. 
 

b. Overige mededelingen 
 
4. 20:20 | Behandeling ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 
Er is een lid die actief mailt maar deze mails worden niet besproken. 
 

5. 20:40 | Vaststellen verslag van de algemene vergadering  
d.d. 31 augustus 2021 
Paul Duijf: Volgens mij zijn er meer afmeldingen geweest dan hier beschreven. 
  Het gebruik van voor- en achternamen is niet consistent.  
  
Verslag is afgetikt.  

6. 20:50 | Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2020 t/m  
30-6-2021 

a. Jaarverslag van het bestuur 
Aantal verbetersuggesties die gedaan zijn niet doorgevoerd:  

2 RVR vergaderingen.  
         Jaarverslag wordt nogmaals doorgelopen en aangepast.  

Tekenen bestuur: Vera verwijderen, Hans en René toevoegen voor het 
tekenen.  
b. Financieel jaarverslag 
Het verslag is aangevuld en aangepast. Er zijn vanuit de leden geen 
vragen. 
c. Verslag financiële commissie 
Het verslag van de financiële commissie is door de voorzitter van de 
vergadering voorgelezen.  
d. Voorstel tot goedkeuring van het (financiële) jaarverslag en 

decharge van het bestuur. 
Er wordt decharge verleend aan het bestuur.  
e. Benoeming van de financiële commissie voor het lopende 

verenigingsjaar. 
Kitty Duijf wordt door Paul Duijf afgemeld voor het zitting nemen in de 
financiële commissie.  
f. Ondertekening van alle jaarverslagen door de aanwezige 

bestuursleden 
Wordt gedaan tijdens de eerste bestuursvergadering als de stukken zijn 
aangepast.  
g. Te royeren leden 
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Door het bestuur zijn er geen te royeren leden voor deze BAV.  
 

7. 21:20 | Bestuur 
a. Actielijst 
1. Buitenboordmotor  

Zie hierboven. 
2. Gesprek gemeente / Swoll / Optisport 
 Actie René, status tijdens de vergadering onbekend.  
3.  VOG bij inzet externen is nog niet besproken.  

 Hoe we deze controleren/vragen wordt nog besproken. 
       4. Investering Rabo Clubactie 
  Het zijn heel veel leuke ideeën maar er is hulp nodig bij de uitvoering.  
       5. Aanvragen VOG 
  Is opgepakt door de VV. 
  Streven is om voor het einde van het kalenderjaar de aanvragen voor  
  de VOG te sturen.  
          6. Introductie Veilige Vereniging 

Diede ligt kort toe wat de stand van zaken is. Vanuit de commissie 
willen ze graag een presentatie geven en in gesprek gaan aan en met 
de leden.  

 
21:30 | Pauze 

  
8. 21:40 | Begroting 

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. 
Evelien ligt de begroting toe.  
Het ledenaantal is koffiedik kijken. De lasten opleidingen zullen wat 
hoger worden, net als het onderhoud bij de afdeling preventie en 
hulpverlening.  
Op pagina 2 is dit inzichtelijk gemaakt met verschillende afsplitsingen. 
 
Stefan Bos: Wie is nu bestuurslid promotie? 
Hans: we zijn bezig met een bestuurslid promotie. 
We maken ons wel zorgen om het aantal mensen in het bestuur. De 
secretaris gaat dit seizoen met zwangerschapsverlof, het bestuurslid 
opleidingen heeft aangegeven volgend jaar af te treden. Wat blijft er 
over?  
We blijven leden aanschrijven dat er bestuursleden worden gezocht. 
 
De begroting van 2021-2022 is tijdens de AV goedgekeurd. 
De begroting van 2022-2023 is met commentaar goedgekeurd.  

 
9. 21:50 | Veilige Vereniging 

We zijn van 1 vertrouwenspersoon naar 2 vertrouwenspersonen 
gegaan. Er zijn verschillende Webinars gevolgd door de leden van de 
veilige vereniging en gedeeld met instructeurs.  
De VV bestaat nu uit Diede Spel en Vera Lootens en zij zijn op zoek 
naar extra commissieleden.  
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Stefan Bos: Nemen de vertrouwenspersonen ook deel aan de 
commissie?  
Nee, maar ze zullen wel meer betrokken worden.  

 
10. 22:00 | Bekendmaken samenstelling van de afdelingen, commissies en 

werkgroepen 
a. Afdeling Opleidingen  

Jentje Breeuwsma, Evelien Cornelissen en René Doorn 
b. Afdeling Preventie en Hulpverlening 
   Bestuurslid: Hans Doeve 

Mark Duijf, Albert Jan Pool en Harry Vermeulen 
c. Afdeling Sport en Spel  

Bestuurslid: vacant  
Trainers senioren: Louis van de Berg  
Trainers junioren: Jordi Edelenbos en Michelle Bos 
Ploegleider(s) senioren en/of junioren: vacant 

d. Afdeling Promotie  
  Vacant  
e. Financiële commissie  

Louis van den Berg en Eddy Vos 
Reserve lid: vacant  

f. Vertrouwenspersoon  
Silvia van Dijk en Ard Schimmel 

g. Commissie veilige vereniging  
Bestuurslid: vacant  
Vera Lootens en Diede Spel 

h. Verkenning werkgroep onderzoek Statuten / Huishoudelijk regelement  
Namens het bestuur: René Doorn 
Gerrit Meijler en Vera Lootens 

Louis van den Berg: Kan de WMBT vallen onder verkenning werkgroep 
onderzoek statuten / huishoudelijk reglement?  
Wordt besproken tijdens de bestuursvergadering in December.  
 

 
11. 22:10 | Datum voor de volgende algemene vergadering: 

Woensdag 9 november 2022, 20:00 uur 
 
12. 22:12 | Afvaardiging naar de algemene vergadering Reddingsbrigade 

Nederland (KNBRD) 
Mark Duijf en Gerrit Meijler melden zich hiervoor aan.  

 
13. 22:15 | Rondvraag 

Rebekka Faber: Ik ga stoppen als bestuurslid maar blijf actief lid. De dingen 
doen waar ik weer energie van krijg.  
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Stefan Bos: Notulen van vergaderingen worden lang op de website bewaard. 
Jaarverslagen moeten 7 jaar op de website blijven staan. De notulen van de 
BAV en AV kunnen dan 1 jaar op de website blijven staan. De eerdere jaren 
kunnen dan van de website verwijderd worden of achter een wachtwoord gezet 
worden.  
 
Hans vraagt of we nog steeds de AMBI willen behouden. Dit vraagt veel 
financiële informatie en dit kost (bestuursleden) veel tijd.  

 
Evelien wil het financiële gedeelte deels uit handen nemen van Jontsy. Een 
bestuursfunctie is op dit moment niet mogelijk voor haar.  
 
Hans: Er moeten echt mensen bijkomen. Niet alleen bij het bestuur maar ook 
bij inzetten.  
 

14. 22:30 | Sluiting 
De voorzitter van de vergadering sluit om 21.27 


