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Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2014 
 

Aanwezig:    27 leden (junior- en seniorleden, ouder, bestuursleden)  

Met kennisgeving afwezig:  Jeroen de Kreij, Martine Stam 

 

1. Welkom en mededelingen 

Voorzitter, Erik den Breejen, heet iedereen van harte welkom. Mededeling: Reddingsbrigade Nederland heeft 

de statuten aangepast. 

Dit betekent voor Reddingsbrigade Hardinxveld komend jaar dat er gekeken moet worden of de eigen statuten 

nog overeenkomen met de statuten van de bond. 

Dit punt zal volgend jaar terugkomen op de agenda van de ALV. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering vorig jaar 

De notulen van de ALV van 22 maart 2013 worden goedgekeurd en getekend. 

 

4. Jaarverslag secretariaat 

Secretaris, Monique Huisman, leest het jaarverslag van 2013 voor. Het wordt, zonder vragen en/of 

opmerkingen, vastgesteld. 

 

5.  

A. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester, Aartje den Uil, geeft een toelichting op het jaarverslag. John Post merkt op dat er een 

groot bedrag staat voor reserveringen. Dit bedrag is gebaseerd op de meerjarenbegroting die vorig jaar is 

gemaakt door het bestuur. Daaruit blijkt dat dit reserveringsbedrag nodig is om toekomstig groot 

onderhoud en vervan- ging van gebouwen en boten te kunnen betalen. Het jaarverslag wordt vastgesteld 

en de ALV verleent decharge aan het bestuur. 

B. Verslag kascontrolecommissie 

Martijn den Breejen en Peter Boeren hebben de financiële boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. 

C. Vaststellen contributie 

Het voorstel van de contributieverhoging van ongeveer 2,5% wordt aangenomen. 

Dit resulteert in de volgende contributies: €106,50 jeugdleden, €129,00 voor seniorleden, €39,00 

rustende leden. 

D. Vaststellen begroting 

De ALV gaat akkoord met de begroting. 

 

6. Jaarverslag technische commissie – TC 

Het jaarverslag wordt zonder vragen en/of opmerkingen vastgesteld. 

 

7. Jaarverslag commissie varend redden – CVR 

Het jaarverslag wordt zonder vragen en/of opmerkingen vastgesteld. 
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8. Jaarverslag jeugdcommissie – JC 

Het jaarverslag wordt zonder vragen en/of opmerkingen vastgesteld. 

 

9. Jaarverslag public-relations commissie – PRC 

Het jaarverslag wordt zonder vragen en/of opmerkingen vastgesteld. 

 

10. PAUZE 

In overleg wordt besloten de pauze te laten vervallen. 

  

11.  

A. Bestuursverkiezing 

Niet aftredend: Suzanne Heikoop, Aartje den Uil 

Aftredend en herkiesbaar: Erik den Breejen, Johan Heikoop, Monique Huisman  

Aftredend en niet herkiesbaar: Johan Meerkerk 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Jacques van de Minkelis 

Johan Meerkerk wordt bedankt voor 10 jaar inzet binnen het bestuur vanuit de TC. Bart van de Minkelis 

wordt benoemd als nieuw bestuurslid vanuit de TC. 

Jacques van de Minkelis wordt bedankt voor 6 jaar inzet binnen het bestuur als algemeen lid. 

Hij treedt tussentijds af i.v.m. de toetreding van Bart van de Minkelis in het bestuur (familiare relatie). Er 

blijft een vacature voor algemeen lid. 

Het bestuur buigt zich over een profielschets (gebaseerd op toekomstvisie) voor deze vacature en zal dan 

gericht op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid. 

Tijdens de vergadering geeft Mels de Zeeuw aan zich kandidaat te willen stellen. 

B. Benoeming voorzitter 

Johan Heikoop vraagt de ALV of zij opnieuw akkoord gaat met Erik den Breejen als voorzitter. Dit 

voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Erik den Breejen spreekt dank uit voor het gestelde vertrouwen. 

 

12. Benoeming commissies 

De commissies zullen er in 2014 als volgt uitzien: 

 

TC: Bart van de Minkelis, Lia van Helden, Johan Meerkerk, Rianne den Breejen en 

Sanne Bakker 

CVR:   Johan Heikoop, Anne-Marie Meerkerk, Chris Boer, Roy Groenendijk, vacature  

JC: Suzanne Heikoop, Marjolein van Diepen, Diana Erkelens, Martine Stam en  

Els de Jong 

PRC:   Maartje Rietveld, Rina de Zeeuw, Ciska van Herwijnen  

(mogelijk een vacature als de bezetting met 3 mensen te beperkt is) 

Beheer:   Jeroen van de Bout, Esther de Jong, John Post en Arjan Baardman 

Ledenadministratie:  Annemarie de Nijs 

Kascontrolecommissie: Peter Boeren (1), Esther de Jong (2),Roy Groenendijk (3)  

Vertrouwenspersonen: Peter Visser en Monique Huisman 

Jubileumwerkgroep: Chris Boer, Bart van de Minkelis, Marjolein van Diepen, Diana Erkelens en 

Monique Huisman 

 

13. Rondvraag 

Esther de Jong: Verzoek aan commissies om aan het beheer door te geven wanneer een voorraad in de 

Onderduiker bijna op is, zodat zij kunnen zorgen dat het weer aangevuld wordt. 

Mels de Zeeuw: De zwemactiviteiten in zwembad De Lockhorst zijn prijzig. Is het een optie om leden te 

werven in Sliedrecht? Deze suggestie wordt meegenomen om verder over na te denken 

binnen het bestuur. 

Tineke de Kok: Is het mogelijk dat als je meer dan 1 uur wil zwemmen in de week, dat je dan meer 

contributie betaald? Ook deze suggestie wordt meegenomen om verder over na te 

denken binnen het bestuur. 

Chris Boer: Tip om bij de volgende ALV de beamer te gebruiken i.p.v. het verspreiden van de info op 

papier. Deze tip gaat uitgevoerd worden. 
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Erik den Breejen:   Hoe kunnen we het jonge kader (14-16 jaar) breder maken? 

Een aantal suggesties worden gedaan: 

• Zorgen dat deze doelgroep zwemt tot 21.00 uur en zo ook gemakkelijker naar de 

Onderduiker kan komen om de onderlinge contacten sterker te maken. 

• Zorgen dat toekomstmogelijkheden binnen de vereniging duidelijk zijn 

(wanneer kan je starten als aspirant instructeur bijv). Doelgroep enthousiastmeren! 

• Goede PR maken voor activiteiten die voor deze doelgroep zijn (zowel leden, als 

niet-leden) 

 

14. Sluiting 

Erik den Breejen sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 


