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Notulen van de algemene ledenvergadering 
 
Datum en tijd: donderdag 22 maart 2018, aanvang 19.30 uur. 
 

1. Welkom en mededelingen 
 
Johan heet iedereen welkom op deze 53ste algemene ledenvergadering.  
 
Aanwezig zijn: Johan Heikoop, Marjolein van Diepen, Maartje Rietveld, Bart van de Minkelis (Bart 
vdM), Mels de Zeeuw, Suzanne Heikoop, Roy Groenendijk, Lea de Ruijter, Jacques van de 
Minkelis, Rianne den Breejen, Erik den Breejen, Kevin Groenendijk, Dominique Geurts, Monique 
Huisman, Esther de Jong, Chris Boer, Claudia Baas, John Post, Bart Kalkman (Bart K), Kees van 
Veen, Jan Knol, Diana Erkelens en Tineke Kok. 
 
Met kennisgeving afwezig zijn: Anne-Marie Meerkerk, Ciska van Herwijnen, Linette Knol, Martine 
Stam, Johan Meerkerk en Jochem Dekker. 

 

2. Ingekomen stukken 
 

− 22-03: WhatsApp-bericht Ciska van Herwijnen: Complimenten voor de wedstrijdshirts en het 
vormen van de wedstrijdploegen. Dit is goed voor de betrokkenheid, het enthousiasme en de 
motivatie van (jeugd)leden en ouders. 

− 22-03: Mail Erik den Breejen over jaarcijfers. Wordt besproken bij jaarverslag penningmeester. 
 

3. Notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2017 
 

Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag secretariaat 
 

Suzanne leest het jaarverslag voor. 
Voorgestelde wijzigingen/correcties vanuit de ALV: 

− Ledenaantal: De rustende leden zijn ook opgenomen in het totaalaantal leden. 

− PRC: De Boei wordt niet meer gedrukt. 
De voorgestelde wijzigingen zullen worden doorgevoerd.  

 

5. a. Jaarverslag penningmeester  
 

Marjolein licht de balans en resultatenrekening toe, waarbij de aanwezigen de mogelijkheid 
krijgen om vragen te stellen.  
 
Vragen en opmerkingen:  

− Vraag Erik: De contributie is in 2017 circa € 1.200,- lager dan in 2016. Is het ledenaantal 
gedaald en hoe komt dat? Begroting voor 2018 is weer € 1.200,- lager. Dat komt overeen met 
een daling van ca 24 leden in 2018 tov 2016. Hoe structureel is dit ledenverloop? Moeten we 
ons zorgen maken over het aantal leden?  
Antwoord Marjolein: Doordat in het verleden een deel van de afmeldingen niet correct zijn 
doorgegeven of doorgevoerd zijn, stonden er personen ‘onterecht’ nog als lid vermeld op de 
ledenlijst. Afgelopen jaar heeft een opschoonactie plaatsgevonden. De afboeking van 3.000 
euro voor ‘dubieuze debiteuren’ is ingezet om de contributie-inkomsten van voorgaande jaren 
te corrigeren. In feite moet dit bedrag dus in mindering gebracht worden op de 
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contributieopbrengsten over 2016 en 2017. Het werkelijke ledenverloop is dus ook lager dan 
het lijkt vanuit de cijfers. De begrote contributieinkomsten voor 2018 zijn gebaseerd op het 
aantal leden per maart 2018.  
Toevoeging Johan: Er is het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het opschonen van de 
ledenlijst en het incasseren van achterstallige contributies. Het grootste gedeelte van de 
gelden is alsnog geïncasseerd, maar in sommige gevallen kostte dit veel tijd en moeite. Dit 
willen we in de toekomst voorkomen door scherpere controles en contributiebetaling via 
automatisch incasso. 
 

− Vraag Erik: Waardoor is de verzekering € 350,- duurder dan in 2016? Is hier wat aan te doen? 
Antwoord Johan: In 2016 hadden we een meevaller door een overstap; die hadden we in 
2017 niet. We zullen de verzekering nog eens tegen het licht houden en kijken of we elders 
goedkoper uit zijn.  
 

− Vraag Erik: Klopt het dat er maar € 500,- van de € 7.000,- contributie-achterstand (€ 3.500,- 
afgeboekt in 2016 en € 3.500,- op balans 2017) alsnog is geïnd? Begroting van 2017 verschilt 
ook van de versie die vorig jaar door de ALV is vastgesteld.  
Antwoord Marjolein: Nav jouw ingezonden mail bleek dat er een onjuiste versie van de 
begroting van 2017 was gebruikt. Dit is gecorrigeerd naar de versie zoals vorig jaar 
vastgesteld door de ALV. Voor dubieuze debiteuren is dus eenmalig € 3500,- afgeboekt in de 
gecorrigeerde cijfers. Het ontstane beeld dat er € 6.500,- is afgeboekt voor dubieuze 
debiteuren is dus niet correct. Er is ook een correctie doorgevoerd nav een update vanuit het 
beheer, met een wijziging van 32 euro tot gevolg. Deze gecorrigeerde cijfers worden dus 
tijdens deze ALV getoond en besproken.  
 

− Vraag Jacques: Hoe staat de kascontrolecommissie tegenover wijziging van de cijfers? 
Antwoord kascontrolecommissie: de kascontrolecommissie gaat akkoord met de wijzigingen.  
 

− Opmerking Roy: Het kasgeld is vrij hoog. Dat is een risico.  
Reactie Marjolein: Het kasgeld is de som van de kassen van de penningmeester, JC en het 
beheer. Dat zit dus in verschillende kleinere potjes. We zullen als punt meenemen om 
kasgelden tussentijds te verwerken, zodat de bedragen, en daardoor ook het risico, laag 
blijven.  
 

− Opmerking Roy: Er ontbreekt 250 euro in de reservering over 2017.  
Reactie Marjolein: De kosten die gemaakt worden op basis van de meerjarenbegroting 
worden van de reservering afgetrokken. In 2017 is 250 euro voor de materiaalkast in het 
zwembad uit de reservering onttrokken. Volgend jaar wordt een lijst met toevoegingen en 
onttrekkingen toegevoegd aan de jaarcijfers. 

 

5. b. Verslag kascontrolecommissie  
 

Kees en Bart K hebben de kascontrole uitgevoerd. Conclusie is dat er een flinke inhaalslag is 
gemaakt wat betreft de openstaande contributies. Wel zitten er grote verschillen tussen de 
begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven van de commissies.  
Reactie Johan: Hier is rekening mee gehouden in de begrotingen voor 2018. De 
kascontrolecommissie gaat akkoord met de cijfers. 
 

− Vraag Jacques: Heeft de kascontrolecommissies het kasgeld ook gezien?  
Antwoord kascontrolecommissie: Nee, maar wel het financiële jaaroverzicht van de 
bankrekeningen.  
 
Suggesties om het kasgeld inzichtelijk te maken, zoals het volledig digitaliseren van de 
kassen via aparte bankrekeningen, zijn niet praktisch voor bijvoorbeeld de JC. Het is een 
nobel streven om, in aanwezigheid van de kascontrolecommissie, alle kassen op 31 
december te controleren, maar dit is praktisch niet haalbaar. Er wordt daarom besloten om de 
kassaldo’s, en daarmee ook het risico, laag te houden. 
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5. c. Decharge verlenen  
 
Roy verleent geen decharge, omdat de wijze van reserveren in zijn ogen onjuist is.  
Toelichting Roy: Het is beter om te werken met afboekingen in plaats van reserveringen. De 
bezittingen moeten geactiveerd worden, waardoor je een heel ander beeld krijgt over je financiële 
status.  
Opmerking Erik: Onze gebouwen hebben geen waarde, dus zijn niet af te schrijven. De cijfers 
moeten ook simpel blijven, zodat ze nog uit te leggen en begrijpelijk zijn.  
Opmerking Johan: Als bestuur begrijpen we het punt, maar vonden we het niet verantwoord om 
de manier van reserveren tussentijds zonder grondige analyse en overleg met de ALV te 
wijzigen. Hierdoor zou het immers lastig/onmogelijk worden om de cijfers te vergelijken met 
voorgaande jaren. Tips om, op een voor ‘leken’ inzichtelijke manier, verbeteringen door te 
voeren, zijn welkom.  
Jacques stelt voor om deze specialistische discussie verder te voeren in een speciale werkgroep. 
Jacques en Roy willen plaatsnemen in deze werkgroep om dit, samen met Marjolein, verder uit te 
werken. Anderen kunnen zich bij hen melden om ook aan te sluiten. 

 
De algemene ledenvergadering, met uitzondering van Roy, gaat akkoord en verleent het bestuur 
decharge voor het gevoerde financiële beleid in 2017.  

 

6. Pauze  
 
De vergadering wordt tien minuten geschorst voor koffie, thee en wat lekkers.  
 

5. d. Vaststellen contributie  
 

Het bestuur stelt voor om contributie voor 2018 te verhogen op basis van de inflatie van 1,4% 
naar de volgende bedragen:  

juniorleden € 110,-  
seniorleden € 133,-  
rustend lid € 40,50  
varend redden € 25,00  
inschrijfkosten € 10,00  
eenmalig toeslag € 6,00 per jaar toeslag voor het niet betalen per automatische incasso. 

De ledenvergadering gaat akkoord met deze contributiebedragen. 
 

5. e. Vaststellen begroting  
 

− Vraag Jacques: Wat zijn de plannen van de vereniging met betrekking tot de 
Maatschappelijke Agenda (MAG), de vervanger van het gemeentelijke subsidiebeleid? 
Antwoord Suzanne: Het beeld bestaat dat er alleen financiële ondersteuning mogelijk is als er 
nieuwe activiteiten worden georganiseerd die de vrijwilligers ook extra tijd en inzet gaan 
kosten. Er wordt binnenkort met de penvoerder gesproken over de mogelijkheden, maar er 
lijken voor onze vereniging nog wel ingangen te zijn om eventueel ook een financiële 
toezegging te krijgen voor activiteiten die binnen onze vereniging al worden georganiseerd. 

 
De begroting wordt vastgesteld door de ledenvergadering.  

 

5. f. Meerjarenbegroting  
 

De wijzigingen in de meerjarenbegroting tov vorig jaar worden besproken. De geactualiseerde 
meerjarenbegroting is op te vragen bij de penningmeester en secretaris. 
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7. Opleiding Varend Redden  
 

Uitleg Bart vdM: Een aantal jaar terug is de landelijke opleidingsstructuur veranderd. Varend- en 
zwemmend redden zijn nu meer in elkaar verweven. Het kost moeite om dat in te passen in onze 
eigen opleidings- en verenigingsstructuur, met name voor het Varend Redden (VR). Het voorstel 
is om de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de VR-opleidingen voorlopig ook bij de TC 
onder te brengen, mede vanwege onderbezetting en gebrek aan kennis mbt de nieuwe 
opleidingen in de CVR. 2018 zal een proefjaar zijn om te kijken of veranderingen in de 
verenigingsstructuur nodig zijn om de opleidingen op de lange termijn een logische plek te geven 
binnen de vereniging, bijvoorbeeld in de vorm van een Commissie Opleidingen. CVR blijft 
komend jaar verantwoordelijk voor het materieel en evenementen.  
 

− Vraag Jacques: Wordt er dan een scheiding gelegd tussen operaties en opleidingen?  
Antwoord Bart vdM : Ja, maar de (inter)regionale oefeningen blijven verantwoordelijkheid van 
de CVR, omdat dat in het stadium na de opleiding ligt.  
Toevoeging Johan: 2018 wordt een jaar om de opties te verkennen en te kijken of structurele 
verandering nodig is om een toekomstbestendige opleidings- en verenigingsstructuur neer te 
zetten. 

− Vraag Jacques: Is de vaarploeg zelf ook uitgedund?  
Antwoord Johan: Nee, alleen de commissie.  

− Vraag Erik: Is het een idee om met andere brigades te gaan praten over samenwerking in de 
waterhulpverleningslijn?  
Antwoord Bart: Daar zijn we mee bezig, zowel regionaal als interregionaal.  

 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om in een proefjaar de mogelijkheden te 
verkennen. 

 

8. Jaarverslag Technische Commissie – TC  
 

Geen opmerkingen of aanvullingen.  
 

9. Jaarverslag Commissie Varend Redden – CVR  
 

Geen opmerkingen of aanvullingen.  
 

10. Jaarverslag Jeugdcommissie – JC  
 

Geen opmerkingen of aanvullingen.  
 

11. Jaarverslag Public Relations Commissie – PRC  
 

Geen opmerkingen of aanvullingen.  
 

12. Jaarverslag Beheerdercommissie  
 

Geen opmerkingen of aanvullingen. 
 

13. a. Bestuursverkiezing  
 

Aftredend en niet herkiesbaar: Mels de Zeeuw, Bart van de Minkelis  
Aftredend en herkiesbaar: Johan Heikoop, Maartje Rietveld  
Niet aftredend: Marjolein van Diepen, Suzanne Heikoop  
Vacatures: algemeen lid, hoofd TC, hoofd CVR  
Vacature per ALV 2019: penningmeester  
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− Vraag Monique: Is het, met het oog op de vacatures voor zowel hoofd TC als hoofd CVR, een 
idee om voor TC en CVR een rooster te maken van commissieleden die aanschuiven bij de 
bestuursvergadering?  
Antwoord Johan: Dat kan als noodoplossing, maar het blijft de voorkeur om een vast 
aanspreekpunt te hebben. Het is ook niet praktisch om elke maand één of twee ‘nieuwe’ 
personen aan de vergadertafel te hebben.  
 

Johan bedankt Bart en Mels voor het bestuurswerk wat ze in de afgelopen jaren hebben gedaan. 
Zij blijven actief als commissielid binnen TC en CVR.  
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bestuurssamenstelling. Het aantal vacatures 
binnen de vereniging is zorgelijk. Om de druk te verlagen op de resterende bestuurs- en 
commissieleden zal er vaker een beroep worden gedaan op leden en ouders om bepaalde taken 
en (neven)activiteiten op te pakken.  
 

b. Benoeming voorzitter  
 
Het bestuur draagt Johan Heikoop voor om komend jaar wederom het voorzitterschap op zich te 
nemen. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Johan bedankt de vergadering voor het 
vertrouwen. 

 

14. Benoeming commissies  
 

TC: Bart van de Minkelis, Johan Meerkerk, Kevin Groenendijk, Lia van Helden, Rianne den 
Breejen en Sanne Heeres. Er is één vacature.  
 
CVR: Mels de Zeeuw, Dominique Geurts en Jan Knol. Er zijn momenteel twee vacatures en één 
aankomende vacature. 
 
 JC: Martine Stam, Joëlla den Breejen en Yvonne de Ruijter. Er zijn momenteel twee vacatures.  
 
PRC: Maartje Rietveld, Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw, Sanne Heeres en Claudia Baas 
(plakboek). Er is momenteel één vacature.  
 
Beheer: John Post, Esther de Jong, Bart Kalkman en Tineke Kok.  
 
Ledenadministratie: Anne-Marie Meerkerk.  
 
Kascontrole: Kees van Veen (1), Martine Stam (2), Erik den Breejen (reserve) .  
 
Vertrouwenspersonen: Peter Visser en Monique Huisman. Brigadekleding:  
 
Wedstrijdkleding bij TC en instructeurskleding bij PRC.  
 
Het bestuur bedankt Jeroen van den Bout (beheer), Mandy Prins (ledenadministratie), Arjan 
Baardman (kleding), Roy Groenendijk (CVR), Pamela den Adel en Els de Jong (JC) voor hun 
inzet binnen commissies in de afgelopen jaren. 

 

15. Rondvraag  
 

− Vraag John: Waarom worden de kosten van de oliebollen voor de kerstborrel bij het beheer 
geboekt en niet in de algemene kosten, zoals voorgaande jaren?  
Antwoord Johan: Hiervoor is gekozen om alle kosten en opbrengsten van de kerstborrel op 
één plaats inzichtelijk te maken, namelijk bij het beheer.  
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− Opmerking Esther: Het verbaast me dat leden van Varend Redden zelf hun kleding moeten 
kopen.  
Reactie Johan: Een kledingpakket kost veel geld, zo'n 250 euro per persoon. Dit zou de 
vereniging dus veel geld kosten. Daarnaast moeten we de kledingvoorraad gaan beheren en 
een aparte administratie bij gaan houden. We gaan erover nadenken of en hoe dat vorm te 
geven is.  
Opmerking Erik: Eventueel kan er een kleine vergoeding gegeven worden aan leden die 
beveiligingen draaien. Daarmee kunnen de kosten van de kleding gedekt worden.  
Reactie Johan: Het bestuur neemt dit mee in de overwegingen.  
 

− Opmerking Esther : In de lijn van de VR-contributie zou je aan de wedstrijdploeg ook extra 
contributie kunnen vragen.  
Reactie Rianne: De wedstrijdploeg zwemt niet meer uren dan de andere leden.  
 

− Vraag Kees: Zijn zonnepanelen een optie voor onze vereniging?  
Antwoord: Het beheer gaat hier onderzoek naar doen.  
 

− Vraag Erik: Is er een beeld wat de wet AVG voor de vereniging betekent?  
Antwoord Johan: Vanuit Reddingsbrigade Nederland zijn er richtlijnen en een stappenplan 
gemaakt. Op basis van die gegevens proberen wij een beleid op te stellen. Erik geeft aan dat 
hij daarbij wil assisteren.  
 

− Verzoek Maartje: Graag na afloop van de vergadering nog blijven zitten voor de promotiefilm 
voor de Rabobank Clubkas Campagne, gemaakt door Roy, en verzoek om te stemmen op 
onze vereniging.  
 

− Vraag Johan: Wie wil de organisatie van (onze deelname aan) de sportweek op zich nemen? 
John pakt dit op. 
 

− Opmerking Suzanne: tips voor het medewerkersuitje en het werven van nieuwe vrijwilligers 
zijn welkom.  
 

− Vraag Suzanne: Wie wil een team verzamelen voor de tentquiz en dit verder organiseren? 
John pakt dit op.  

 

16. Sluiting om 22.44 uur door Johan.  
 
Johan bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. 


