Vlaardingse Reddingsbrigade
Opgericht op 29 april 1964 te Vlaardingen
Goedgekeurd bij koninklijk besluit op 12 oktober 1970 onder nr. 1452

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2010
Aanwezig: (zie presentielijst)

Opening:
De voorzitter (Ruud) slaat met de hamer op de tafel en wenst iedereen een goede avond en fijn dat jullie hier
bijeen zijn gekomen om 20:30 uur. Hij deelt mede dat het bestuur van mening is dat de vorige vergadering
qua tijdsduur en emotie uit de hand is gelopen en wij als bestuur zullen ervoor zorgen dat dit niet meer voor
zal komen. Tevens is de agenda vrij uitgebreid. Hierdoor zal Ruud de hamer ook hanteren als dit nodig
mocht zijn om de discussies te verkorten.
Mededelingen met betrekking tot de ALV:
Er zijn geen mededelingen alleen willen we een paar huishoudelijke regels vertellen. Mobiele telefoons en
andere apparaten uit (mits je oproepbaar moet zijn dan graag op stil)
Graag willen we het in deze vergadering hebben over onderwerpen welke betrekking hebben op de ALV.
Overige discussies willen we graag een ander keer aangaan.
Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV:
Op de tafel voor ons liggen de verslagen van de teamleiders deze kunnen jullie allemaal doorlezen, ook ligt
er het financieel jaar verslag.
Astrid van Niel heeft zich aangemeld als teamleider KNBRD / Elementair zwemmen. Zij zal straks tijdens de
verkiezing tegenover Yvonne komen te staan die op dit moment de functie bekleedt maar al een heleboel
functies op haar naam heeft staan en hierdoor wat minder werk zou krijgen.
Notulen ALV van Woensdag 15-04-2009:
Ruud bedankt Sjaak Perdijk voor het maken van de notulen. Alleen zijn ze wel wat magertjes maar zakelijk.
Bij punt 9 heeft het bestuur gemeend een aanpassing te moeten plaatsen want daar staat dat er decharge
wordt verlengd aan de penningmeester, maar dit moet zijn aan het hele bestuur.
Opmerking Agnes Groenewegen als lid van de kascontrole commissie: Er zal pas decharge worden
verleend als alle stukken aanwezig zouden zijn, maar dit wat op dat moment nog niet het geval. Vooral de
stukken van de evenementen ontbraken.
Ruud komt ook nog even terug over punt 10: daar staat dat Yvonne van Zijtveld er uit gezet is. Het bestuur
heeft gemeend in overleg met Yvonne dat dit moet zijn dat ij op een andere manier te werk zou gaan. En dat
dit dus een soort van proeftijd was.
Willem Schouten geeft aan dat hij de notulen voor zo’n grote vereniging wel erg magertjes vindt. Hier is het
hele bestuur het mee eens. Hij zou graag zien dat het in de toekomst wat professioneler gedaan zal worden.
Ook Kevin heeft nog een kleine opmerking over pagina 1: Hier staat bij agendapunt 2 dat Astrid van Niel
vraag of er mensen zijn die willen helpen bij de PR en hij op dat moment Ricardo opgegeven heeft voor deze
hulp, maar dat er nooit iets mee gedaan is. Ruud reageert hierop dat hij het punt van Kevin snapt maar dat
dit geen betrekking heeft tot deze algemene leden vergadering. Hij legt uit dat dit zaken zijn die tussendoor,
in een verenigings jaar, aangepast kunnen worden en hij nodigt Kevin en ook de overige leden van harte uit
e
om op de 2 donderdag van de maand naar het inloop spreekuur te komen van 19:30 tot 20:00 om deze
vraag aan het bestuur voor te leggen.
Leny de Krieger vraagt: Of de klachten die mensen sturen wel in het bestuur besproken worden? Ruud
reageer hierop dat dit altijd gebeurt en hij niet bewust is van het feit dat het niet gebeurt. Leny vindt dat dit
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absoluut niet te merken is. Ruud voelt zich hierdoor persoonlijk op zijn vestje gespuugd. Hij geeft als laatste
reactie dezelfde als naar Kevin dat zijn van harte is uitgenodigd op het inloophalfuurtje.

De notulen worden met deze aanpassingen verder goed gekeurd.
Verslagen commissies (op de vergadering aanwezig)
Ruud bedankt alle teamleiders voor het inleveren van de verslagen, er staan veel positieve verhalen in. De
één wat professioneler dan de andere. Over het algemeen is er te zien dat de commissie hard aan de weg
aan het timmeren zijn om hun commissies draaiende te houden. We lassen een kleine pauze in zodat de
laatkomers nog even de verslagen door kunnen inkijken. Ondertussen kan er koffie en thee worden gehaald
aan de bar.
Willem Schouten heeft een vraag over het verslag van de bootcommissie: Hij geeft aan dat hij contact heeft
gezocht, vorig jaar, bij de VOPAK in Vlaardingen en dat daar voor €12.000,= is geïnvesteerd voor een kraan.
Helaas heeft de contact persoon aldaar tot nog toe niks gehoord van ons en vindt dit dus erg jammer.
Jeroen (als functie van teamleider boten 2010) geeft aan dat vorig jaar zomer de kraan nog niet helemaal in
orde was, dat we van de winter niet hebben gevaren, maar dat we op zaterdag 24 april gaan varen en de
contactpersoon heeft gemaild of we die dag dan ook de kraan kunnen uitproberen.
Willem mist ook heel erg het stukje van de KNBRD over het opleiden van strandwachters. Het zouden
inkomsten zijn van € 8000,00 Hij zou opdrachten van de Ouddorpse Reddingsbrigade hebben gehad voor
bewakingen, maar doordat wij geen strandwachten hadden binnen onze vereniging heeft hij het uit moeten
besteden aan andere reddingsbrigades. Ook hier antwoord Ruud dat dit een onderwerp is, evenals de
hijskraan, welke niet thuis horen op deze vergadering. Er wordt gevraagd naar opmerkingen over de
verslagen. Hij nodigt dan ook Willem uit voor het inloophalfuurtje bij het bestuur.
Jacqueline vindt het erg jammer dat ze leest in het verslag van de bewakingen dat Lammie van der Ent is
overleden en dat we daar voor de vergadering geen minuut stilte voor hebben genomen.
Ruud zegt dat hij dit helemaal vergeten is en biedt hiervoor ook zijn excuus aan. Tevens vindt Jacqueline het
erg jammer dat er weinig belangstelling is geweest voor en tijdens de begrafenis van Lammie.
Frits-Jan vraag of die minuut stilte dan alsnog even in acht genomen kan worden. Hier op wordt gereageerd
door een minuut lang niet te praten.
Financieel jaarverslag 2009, begroting 2010 (op de vergadering aanwezig)
Jeroen neemt het woord en gaat eerst met iedereen de bladzijde goed leggen zodat we het wel steeds over
hetzelfde hebben. Daarna neemt hij ze blad voor blad door zodat er vragen gesteld kunnen worden.
Blad 1 is het voorblad met dank aan Marcel dat hij het voorblad heeft veranderd van 2008 naar 2009.
Blad 2 is het verslag dat Jeroen heeft geschreven.
Frits-jan wil de opmerking plaatsen dat hij het heel knap vindt in crisistijd dat het leden aantal oploopt.
Jeroen geeft aan dat hij hier weinig baat aan heeft gehad. Hij legt het dan ook neer bij de trainers, de
mensen van de PR en ieder ander die hier iets aan heeft gedaan. Hij verzorgt alleen de verslaglegging
hiervan.
Blad 3 is het begin van 2009 met een negatief saldo van het eigen vermogen van de VRB. Dit komt
voornamelijk door het bedrag van €15.000,00 wat het bestuur op de spaarrekening wil hebben staan voor
onverwachte uitgaven. Er staan ook nog wat inkomsten die binnen moeten komen open en nog wat kosten
die betaald moeten worden. Deze zijn in de loop van 2010 binnengekomen en betaald.
Blad 4 zijn de inkomsten en uitgave (exploitatie), er is een positief overschot en het leden aantal stijgt. Dit
komt voornamelijk door het drukken van de kosten en het verhogen van de inkomstengelden van de
evenementen. Jeroen hanteert het kasstelsel in plaats van het factuurstelsel. Dit is voor hem minder
ingewikkeld. Er zijn vanuit de leden hier geen vragen over.
Blad 5 de bedragen die je ziet staan bij de giro en kas zijn moment op namens, de spaar rekening staat vast.
Hij is verder trots op dit resultaat en ook nu staan er weer wat posten open die nog betaald moeten worden
maar ook nog wat inkomsten die binnen moeten komen (dit is dus onderdeel van de factuurstelsel
administratie welke langzaam zijn intrede doet)
Jerry vraagt of het bestuur rekening houdt met de index verhoging van Nederland. Jeroen beantwoord hier
op dat hij hier niks mee doet maar graag met Jerry hier een avondje over wil bomen zodat ze kunnen kijken
of er iets toe te passen is. Ruud legt even uit aan alle leden wat de indexatie inhoudt en geeft daarna het
woord weer terug aan Jeroen.
Blad 6 is de begroting voor 2010, goedgekeurd door het bestuur. Verklaring van dit formulier vind je op blad
7. Hier staan alleen de bijzondere uitschieters vermeld, maar als er nog mensen zijn die vragen hebben dan
mogen ze dat meteen kenbaar maken.
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Kevin vraagt waarom er bij de inkomsten evenementen in het jaar 2009 nog € 600,00 begroot is maar in
2010 niet meer? Hij geeft aan dat er juist meer evenementen komen en dat het blijft groeien.
Jeroen legt uit dat dit ook staat ook op blad 7 maar voor de duidelijkheid legt hij het nog even extra uit.
Onder evenementen wordt verstaan de interne evenementen van de vereniging, zoals Sinterklaas en de
waterspeeldag. Omdat de waterspeeldag niet meer door gaat en er door het bestuur besloten is het
sinterklaasfeest op kosten van de club te doen zijn de inkomsten naar nul gebracht. Wat Kevin bedoelt zijn
de bewakingen en die staan apart vermeldt.
Verder zijn er geen vragen vanuit de leden. Mochten er nog vragen komen achteraf dan is Jeroen bereikbaar
elke dinsdag in de clubruimte of bij voorkeur per mail of per telefoon.
Goedkeuring kascontrole 2009, verslag kascommissie (op de vergadering aanwezig)
Jeroen verteld dat er een verslag ligt van 5 kantjes en vraagt aan Agnes, als aanwezige van de kascontrole
commissie of zijn een aanvulling heeft voor de vergadering?
Agnes vraag of het mogelijk is om een meerjarenbegroting te maken. Ze had graag gezien dat er al een stuk
van 2011 zou zijn.
Jeroen legt uit dat met behulp van Marianne Nefkens en een contact persoon van haar binnen het
bedrijfsleven er gewerkt wordt aan het opbouwen van een meerjarenbegroting.
Agnes is ook erg blij dat het financiële plaatje al stukken verbeterd is ten opzichte van vroeger. Er zijn nog
wel een paar kleine dingen, maar die zijn terug te vinden in het verslag.
Jerry vraagt zich af of dat als er een meerjaren begroting komt of er dan ook wordt gekeken naar de
afschrijvingen van ons materieel.
Jeroen verteld dat er in het verleden wel mee gewerkt is maar dat het in zijn ogen veel te veel werk was en
dat hij er maar weer mee gestopt is. Misschien wordt het in de toekomst, samen met de meerjarenbegroting,
wel weer opgepakt.
Ruud vult aan dat er in het verslag van de kascontrole al iets over staat. Er wordt gewerkt aan de
meerjarenbegroting op 2 manieren te weten een financiële begroten, welke nu per jaar voor je ligt, maar ook
een commerciële begroting, omdat je bij het binnenhalen van grote sponsors je afschrijving wat sneller moet
maken. Dit in verband met het binnen halen van het grote geld.
Jerry bedankt Ruud voor deze uitleg.
Jeroen denkt dat dit punt verder behandeld is maar heeft nog wel zijn standaard mededeling dat niemand
buiten deze vergadering de stukken over het financiële verhaal hoeft te zien. Hij verzoekt een ieder dan ook
om het verslag niet bij het oud papier te gooien of hier in de prullenbak. Hij ziet liever dat men het dan weer
terug geeft als men het zelf niet wil bewaren. Hij zorgt dan voor de passende vernietiging.
Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester.
Als er verder niemand meer iets te zeggen heeft over het financieel jaarverslag gaan we stemmen.
Met 33 stemmen is er decharge verleend aan het bestuur, met een applaus voor de penningmeester.
Benoeming kascontrole commissie:
Agnes Groenewegen en Esther Wijzenbroek hebben nu 2 jaar in deze commissie gezeten. Jeroen legt uit
dat dit na 2 jaar iemand anders moet zijn, ook legt hij uit wat het nu inhoud. 1 keer in het jaar bij hem op
bezoek om de boeken in te kijken, en als er bedragen van boven de € 500=, uit moeten geven worden dan
worden jullie er bij gehaald om samen in over leg met het bestuur te gaan stemmen of deze uitgave wel
gedaan mag worden.
Ook vragen wij bij deze wie wil er zich voor aanmelden?
Jerry Brons en Frits-Jan Edelijn zeggen dit samen wel op zich te willen nemen, ze krijgen applaus van de
rest van de leden dat ze het willen gaan doen.
Bestuursverkiezing:
Ruud vraagt of er mensen zijn die op of aanmerkingen hebben over de verkiezing zoals ze nu op papier
staan.
Marko stelt de vraag waarom het bestuur niet heeft gereageerd op zijn mail van februari in dit jaar? Hij ligt
zijn eigen mailtje toe.
Ruud legt uit dat het bestuur zijn mail heeft begrepen als een voorstel voor het goed bepalen van het
aftreden van de juiste personen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft
gekozen voor de eerste optie van zijn mail.
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Marko verteld dat zijn mail geen voorstel was maar meer een beleving van zijn kant en als laatste had hij
geschreven wat het bestuur in zijn ogen moest doen. Hij vindt dan ook dat het verkiezen van de
bestuursleden niet op deze manier kan. Ook is er vorig jaar een discussie geweest over Ruud en niet meer
over de andere bestuursleden. Deze zijn dan toen ook niet gekozen en het hele bestuur is in zijn ogen
demissionair en moet dus opnieuw gekozen worden.
Ruud komt erop terug dat het bestuur dit niet zo begrepen heeft en zou toch graag willen dat de verkiezing
verloopt zoals het bestuur gepland heeft. Marko is het hier niet mee eens.
Frits-Jan mengt zich in het gesprek met de mededeling dat vorig jaar de discussie is gegaan over aftreden
van Ruud ja of nee, en dat er toen is gestemd en dat er niet genoeg stemmen waren. Dus Ruud kon blijven
zitten. We hebben bij punt 4 de notulen verder goedgekeurd dus daardoor is deze discussie verder onzinnig.
Jeroen mengt zich in het gesprek en vraag wat Marko met deze discussie wil bereiken. Het bestuur heeft
afgelopen jaar zijn uitstekende best gedaan om de vereniging te laten lopen zoals het nu gaat, maar op deze
manier ziet hij het niet mee zitten. Hij vraagt dan ook vriendelijk aan Marko om toch akkoord te gaan met het
voorstel van het bestuur. Zo niet, dan mag Marko het penningmeesterschap overnemen van hem en gaat hij
alleen nog maar lesgeven en varen.
Jerry vraag of er gestemd kan worden over de zitting van Ruud.
Willem vind het heel erg jammer dat iemand deze discussie aangaat als hij er niet bij was op de vergadering.
Hij zou erg benieuwd zijn of deze personen ook de kar zouden kunnen trekken zoals het nu is gedaan door
Ruud en de rest van het bestuur.
Jerry stelt voor om de notulen van de vorige keer als nog aan te passen op het punt dat het hele bestuur wel
herkozen is in de toenmalige samenstelling.
Ruud vraagt aan de vergadering of ze hiermee akkoord kunnen gaan. Dan zou deze discussie ten einde zijn.
Uiteindelijk gaan we op deze vergadering stemmen zoals het nu op papier staat en de discussie wordt
afgesloten.
Dagelijks bestuur:
1
Voorzitter:
2
Secretaris:
3
Penningmeester:

Ruud de Rijke
Vacature
Jeroen van Niel

(niet aftredend)
(aftredend)
(niet aftredend)

Algemeen bestuur:
4
Bestuurslid 1
5
Bestuurslid 2
6
Bestuurslid 3
7
Bestuurslid 4
8
Bestuurslid 5
9
Bestuurslid 6

Yvonne van Zijtveld
Huug Paalvast
Leny van Maanen
Marcel van Steekelenburg
Astrid van Niel
Vacature

(aftredend)
Herkiesbaar
(niet aftredend)
(aftredend)
(niet aftredend)
(aftredend)
Herkiesbaar

De nummers 1, 3, 5 en 7 blijven een jaar zitten.
De plaats van de Secretaris staat nog open. Ruud vraagt of er in de zaal nog mensen aanwezig zijn die deze
functie willen invullen.
Patricia Rijnders geeft aan dit wel te willen opvullen. Zij wordt met algemene stemmen gekozen door middel
van een applaus.
Yvonne van Zijtveld en Astrid van Niel zijn dit jaar herkiesbaar en worden door alle leden weer herkozen
voor 2 jaar.
Nieuw als algemeen bestuurslid zijn:
Peter Smit in de functie van teamleider Materiaal
Stephan van Dorp in de functie van teamleider PR
Marian Nefkens
Er wordt door Ruud en ook door Willem aangegeven dat een bestuurslid niet al te veel taken op zich moet
nemen. Zoals we kunnen zien in het organigram heeft Yvonne van Zijtveld al 4 taken en krijgt daar nog een
taak bij als teamleider KNBRD/Elementair. Daarom heeft Astrid van Niel besloten om een brief te sturen
naar het bestuur om zo te denken Yvonne wat te ontlasten en haar de taak als teamleider
KNBRD/Elementair uit handen te nemen. Er zijn dus nu 2 kandidaten voor deze functie en hiervoor wil het
bestuur graag een stemming van de ALV.
Na stemming is de uitslag:
Yvonne 17 Stemmen
Astrid 7 stemmen
Yvonne gaat dus met 5 taken het bestuur verder in.
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Astrid geeft wel aan dat ze zich dan ook zeker 1 keer per maand in Maassluis moet gaan laten zien en daar
overleg mee te hebben zeker nu de eisen zo aan het veranderen zijn.
Jeroen neemt na de verkiezing nog even het woord over het organigram wat een ieder heeft gehad. Hij legt
ook uit dat dit nu de structuur is en al deze mensen zijn lid van het bestuur. De teamleiders zijn niet allemaal
bestuursleden. Met name de teamleiders KNBRD/elementair en teamleider NOB want deze mensen hebben
een secretaris boven zich staan. Hij geeft ook aan dat de teamleider NOB nog niet ingevuld is en dat we dus
op zoek zijn naar deze persoon.
Jimm vraagt waarom zijn naam nog niet bij team boten staat.
Jeroen zegt dat hij er wel bij hoort en dat hij in de volgende versie er ook bij komt te staan.
Ruud zegt dat dit ook geldt voor Ricardo. Dit wordt ook meegenomen in de nieuwe versie.
Jeroen vraag nog in het algemeen of alle teamleiders hun leden aan hem door willen geven zodat hij het
organigram compleet kan maken. Ook vraagt hij of er verder nog vragen zijn.
Frits-Jan haalt aan dat Yvonne best wel veel functies bekleed maar dat we ons moeten realiseren dat als zij
wegvalt wij een groot probleem hebben. Hij vraagt ook aan Yvonne of zij zelf wil kijken aan wie zij eventueel
iets zou kunnen overdragen door deze persoon mee te nemen in een opleidingstraject.
Yvonne beaamt dit.
Willem benadruk nogmaals de uitspraak van Frits-Jan dat het erg risico vol is.
Jacqueline zegt hierop dat er achter de schermen al het een en ander wordt opgevangen.
Frits-Jan benadrukt nogmaals dat Yvonne moet zorgen voor overdracht in de vorm van opleiding.
Yvonne zegt dat zij hier inderdaad mee bezig is.
Remco heeft nog de vraag of de functiesomschrijving bij Edwin en Remco aangepast kunnen worden van
hoofdtrainer naar contactpersoon. Ook vind hij dat er één contactpersoon moet zijn voor de afdeling
Maassluis en dat dit nu niet duidelijk is in dit schema. Er zouden dus drie namen voor Maassluis jeugd
moeten staan. Hij is bereid om op een dinsdag avond, onder het genot van een biertje, het organigram te
bespreken en aan te passen.
Ruud geeft aan dat de suggestie van Frits-Jan is om een apart kopje afdeling Maasluis te maken met als
teamleider en aanspreekpunt Remco, met onder hem Edwin en Harro.
Toekomst van de VRB:
Jeroen heeft al aangegeven hoe het er financieel uit gaat zien. Huug en Marianne zijn druk bezig met geld
ophalen bij burgemeesters en wethouders en Fondsen. Ook zijn zij druk aan het lobbyen voor sponsors. Ook
het binnenhalen van meer evenementen is al gaande. Graag willen we zien dat de leden mee gaan denken
en met suggesties gaan komen. Kom hiermee naar het bestuur zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Hij
noemt een aantal voorbeelden van bedrijven. Ook wil hij graag meer kwaliteit zien in de teams zoals de
juiste mensen met de juiste papieren op de juiste plaats. Het bestuur wil dat er in een periode van 3 tot 5 jaar
een structureel beleid komt. Dan moeten we denk aan onze uitstraling zoals goed gekleed in rode broek en
geel shirt aan de badrand, de verkeersregelaars zoals de wet voorschrijft, in nieuw hesje en
overlevingspakken voor op de boten. We willen een gezonde vereniging financieel en waar het leuk is om
aan de bar met elkaar wat te drinken. Het moet vooral veilig gaan. Dus er komen keuringen voor de spullen
en de medewerkers. Ook wordt er aan de trailers gewerkt voor een betere uitstraling.
Michael stelt de vraag hoe het zit met de duikers die tijdens evenementen hun eigen spullen beschikbaar
stellen maar die beschadigen hierdoor. Hij noemt een voorbeeld van zijn eigen pak welke hij kapot trok
tijdens het Vlaardingen Festival met als schade € 150,00.
Ruud geeft hierop een algemeen antwoord. Hij geeft aan dat er tijdens evenementen meerdere oorzaken
kunnen zijn die dan weer te verhalen zijn op meerdere verzekeringen. Bij een evenement als het
Loggerfestival is er een aansprakelijkheidsverzekering via de organisatie. Er worden meerdere voorbeelden
genoemd en uitgelegd bij welke verzekering je dan zou moeten zijn. Ruud stelt voor aan Michael dat als hij
denkt iets te claimen heeft dat hij naar het bestuur komt om dit te verhalen. Zij zullen dan naar een gepaste
oplossing gaan zoeken samen met hem.
Huug vult het onderwerp aan met het gegeven dat wij als VRB met onze vrijwilligers zijn verzekerd bij de
gemeente Vlaardingen.
Yvonne beaamt dit.
Marko vraag wat er dan verzekerd is.
Huug en Yvonne beantwoorden dat alles is verzekerd.
Er volgt een discussie over de organisaties die de verzekeringen moeten nemen tussen meerdere personen.
Uiteindelijk sluit Ruud deze discussie met de mededeling dat dit gemeente verhaal pas onder de aandacht
van het bestuur is gebracht en dat zijn hier nog mee bezig zijn. Samen met Huug en Yvonne wordt er aan
gewerkt om alles goed op papier te krijgen.

Fusie met Zwemvereniging Vlaardingen Schiedam (ZVVS):
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Ruud begint met de uitleg wat ZVVS nu eigenlijk is. Het is een fusie tussen Zwemvereniging Vlaardingen en
Zwemvereniging Schiedam. Hij is een aantal weken geleden is aangesproken op de vergadering van het
GVZ (Gezamenlijke Vlaardingse Zwemverenigingen), door de voorzitter van ZVVS.
Bij hun lag de vraag of wij met hun wilde fuseren. Hierop heeft Ruud geantwoord dat hij dit niet zelf kan
beslissen maar dat dit gedaan moet worden door de leden. Hij zou de vraag meenemen naar de ALV.
Jerry vraagt waarom het bestuur van ZVVS hiermee komt?
Ruud legt uit dat dit komt door wandelgangverhalen dat het financieel niet goed gaat met ons.
Wij als bestuur denken dat we dit niet moeten doen omdat hun erg groot zijn en wij hierbij gaan
ondersneeuwen. Ook denken wij dat onze inkomsten naar de waterpolo afdeling zullen gaan en dat op een
gegeven moment misschien wel een onderdeel van de VRB afgestoot zal worden.
Frits-Jan haalt aan dat als we een fusie zouden aangaan dat we een grote vuist kunnen maken naar De Kulk
voor bijvoorbeeld de huur. Dit zou dan ook weer ter sprake komen bij de subsidie die we al van de gemeente
krijgen.
Ruud is het hier mee eens maar zegt dat dit nu al zou kunnen door hier binnen het GVZ over te praten. Hij
vraagt dan ook aan de zaal om de handen op te steken voor mensen die voor een fusie zijn. Hierop reageert
niemand en er wordt door de ALV besloten om aan het bestuur van ZVVS mede te delen dat wij niet willen
fuseren. Ruud zal dit afhandelen.
Jacqueline maakt de opmerking over de materialen kast dat deze wel klaar is maar dat wij er geen ruimte in
hebben.
Huug is nog bezig met mailen maar heeft nog geen antwoord hierop gehad.
Jeroen meldt wij wel twee kasten hebben toegewezen gekregen en dat wij de polo ballen er zo uit kunnen
halen. Hij heeft alleen nog geen afspraak gemaakt met de teamleiders KNBRD en NOB van de woensdag
avond om te zorgen dat de spullen uit de botenloods gehaald worden en weer terug geplaatst worden in de
kasten. Hij neemt alle schuld op zich.
Huug meldt dat de kasten op slot zitten maar Jeroen beweert dat dit niet meer zo is. Hij eindigt dan ook
meteen de discussie en zegt tegen Huug en de andere dat hij gaat zorgen dat zsm de kasten gevuld gaan
worden.
Vrijwilligersfeest dag of avond:
We hebben nu al 3 jaar lang een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van de VRB. Deze zijn goed en
gezellig verlopen. Het bestuur vraagt zich af: willen we het dit jaar ook zo doen of gaan we er een dagje uit
van maken. Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd voor mogelijkheden. Ook de keuze van de maand
wordt aan de orde gesteld.
Frits-Jan stelt voor iets van een waterdag te doen. Na wat over en weer gepraat is het duidelijk dat dit in het
verleden al eens is gedaan maar dat hier op dit moment weinig animo meer voor was in de opzet zoals deze
de afgelopen jaren is geweest.
Willem stelt aan de orde dat hij een evenement organiseert voor een vereniging die 25 jaar bestaat aan
boord van een boot voor een bedrag van € 6.000,00. Het is All-inclusief.
Jeroen zet de optie op papier en gaat kijken of het iets is voor de VRB vrijwilligers.
Ruud vraagt of er nu nog meer opties zijn in de zaal.
Remco oppert een weekendje Parijs.
Volgens Ruud kan dit voor minder als € 6.000,00 alleen dan niet met 150 man.
Als afsluiter zegt Ruud dat wij de mensen graag willen bedanken maar dat we wel iets willen horen van de
leden wat zij leuk zouden vinden.
Nieuwe botenloods in de loop van het jaar 2010:
Huug krijgt het woord omdat hij en Marianne er mee bezig zijn. Hierbij krijgen hun ondersteuning van de
Gemeente Vlaardingen.
Huug verteld dat de boten eerst bij een boer in Schipluide stonden en dat ze onder de kippen stront zaten
als we ze op kwamen halen. De VRB 1 stond in een container in Hoogvliet. Er zijn besprekingen geweest
met Norfolk maar daar is niets uitgekomen. Daarna konden we met de boten naar de oude
brandweerkazerne. Het college van B & W heeft nu besloten dat hier woningen in moeten komen en dat wij
er uit moeten. Dit hebben we al kunnen verlengen van Januari tot Juli 2010. Nu wil de gemeente wel een
casco gebouw opleven aan ons. De huur hier voor gaat ongeveer € 200,00 tot € 250,00 per maand aan huur
kosten.
Ruud vult aan dat wij het gebouw casco opgeleverd krijgen en dat wij de invulling dus zelf moeten gaan
doen. We zijn dus op zoek naar pijpfitters, dakbedekkers, electriciens, enz. We moeten dus alles zelf doen.
Er komen dus nog veel meer kosten cq investeringen bij.
Huug legt uit dat de gemeente misschien ook nog wel wat kan betekenen in deze. Hij is hier samen met
Marianne nog erg druk mee bezig.
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Frits-Jan wil weten of de Vaart een goede uitvalbasis voor onze boten?
Huug verteld dat dit geen probleem is en dat Jeroen bij de VOPAK ook nog bezig is. Ook vermeldt hij dat er
een vaarinstructeur is benaderd en dat deze persoon het voor niks voor ons gaat doen. Ook hebben we een
gratis EHBO instructrice in de vereniging. Opgeven voor deze cursussen kan bij Yvonne.
We vragen aan de leden wat ze nu willen dat wij gaan doen.
Arjen vraag zich af hoelang wij nog in de oude botenloods kunnen blijven zitten?
Huug geeft aan dat we er eigenlijk al uit hadden moeten zijn maar dat we er nog steeds in kunnen blijven
zitten. We mogen nu blijven zitten tot eind juni.
Michael geeft aan dat hij best bereid is om te helpen maar wil wel eerst concrete plannen zien.
Jeroen geeft aan dat dit ook de vraag van het bestuur is naar Huug en Marianne en dat wij dan pas verder
zouden kunnen gaan. Er is al een gedeeltelijke goedkeuring van de leden omdat de begroting, waar een
bedrag in staat wat hiervoor bestemd is.
Marko geeft aan dat Huug en Marianne door zouden kunnen gaan maar als er meer bekend is dat er een
nieuwe extra ALV hiervoor gepland moet worden.
Ruud bevestigd dat deze altijd uitgeroepen kan worden.
De leden geven aan dat Huug en Marianne verder moeten gaan met de onderhandelingen, maar dat als ze
meer weten er weer een ALV ingelast moet worden om alle leden verder te infomeren.
Rondvraag met betrekking tot de ALV:
Ruud introduceert het agendapunt met de mededeling dat het zou kunnen dat de vraag niet beantwoord kan
worden maar dat deze dan opgeschreven wordt en op een later tijdstip alsnog beantwoord wordt.
Micheal: vraagt of er dit jaar bij het Loggerfestival nog auto te water wordt gedaan? Vorig jaar heeft de
teamleider NOB gezegd dat er te veel risico’s aan vast zitten en we zaten op een hele verkeerde plek.
Yvonne geeft aan dat zij vanmiddag een mailtje binnen kreeg van Stichting Op Koers die verzonden was op
1 April. Hierin stond dat ze een paar datums kon kiezen voor de voorbespreking. Deze datums waren 14, 15
en 16 April. Ze gaat donderdag morgen meteen bellen om te weten te komen waarneer deze bespreking nu
is. Ook moeten wij er achter komen: wat wil de organisatie, hebben wij er mensen voor en willen we dit ook
echt gaan doen. De vervolgactie ligt dus bij de teamleider bewakingen.
Ruud vraagt ook nog of er een helikopter bij moet komen ivm acties. Ook vind hij dat dit soort evenementen
uitgebreider zouden moeten zijn. Hierdoor ontstaat er een gesprek over hoe we een evenement nog mooier
en nog groter kunnen maken. Dit verhaal wordt meegenomen in de vergadering van de
bewakingscommissie.
Paul: geeft aan dat er onder de jeugd veel te weinig bekenbaarheid is over het snorkelen en het reddend
zwemmem. Zijn dochter heeft er op school een spreekbeurt over gehouden en maar heel weinig
klasgenoten wisten wat het was.
Astrid vult aan dat kinderen niet verder gaan dan hun ABC diploma omdat ouders niet in het zwembad willen
wachten terwijl hun kinderen aan het zwemmen zijn.
Stephan geeft aan dat de PR druk bezig is om dit jaar alles op een rij te krijgen en daar zit een project als
dat bij scholen langs gaan ook bij, dit gaat helaas niet allemaal even snel.
Huug haalt aan dat er een boekje van de gemeente is die bij alle scholen aanwezig is. Hier staan wij als
VRB ook in vermeldt. Dit zou dus ook extra promotie kunnen betekenen. Er is vorig jaar al door één school
op gereageerd.
Astrid stelt voor aan Paul dat hij bij zijn dochter in de klas na gaat hoeveel kinderen het leuk zouden vinden
om eens een keer te komen kijken en mee doen. Dit kan in de vorm van vrijkaarten voor de VRB uitgedeeld
worden.
Jerry: is er een mogelijkheid om iets van een prijsvraag uit te schrijven en dat als beloning kinderen mee
mogen in de helikopter.
Ruud vindt het een goed voorstel maar vindt niet dat wij ons hieraan kunnen houden.
Marko stelt de suggestie om hiervoor de VRB 1 te gebruiken.
Stefan vD: geeft aan zich helemaal in het toekomst beeld van de VRB te kunnen vinden en wil zich bij deze
dan ook aanmelden voor een bestuursfunctie als algemeen bestuurslid. Hij wordt met applaus ontvangen.
Willem: geeft aan dat op 29 April 1966 de duikafdeling van de VRB is opgericht en dat houdt in dat de deze
afdeling volgend jaar 45 jaar bestaat. Hij wil graag weten of hier iets aan gedaan wordt.
Het bestuur neemt dit mee in zijn vergadering.
Als tweede vraag heeft hij een opmerking over de demo’s ‘auto te water’. Hij geeft aan dat er veel risico’s
zijn en dat de ARBO om de hoek staat. Er komt tegenwoordig veel meer bij kijken dan vroeger. Ook de
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brandweer waar hij voor werkt heeft er veel moeite mee. Hij waarschuwt ons dus voor de risico’s. Dit
bevestigd hij met een verhaal over wat hij meegemaakt heeft.
Agnes bevestigd ook uit haar ervaring dat degene die de leiding heeft verantwoordelijk is. Dit is in dit geval
dus het bestuur van de VRB.
Als laatste geeft hij aan dat hij graag zou willen zien dat de VRB een strandwacht instructeur krijgt zodat we
mensen kunnen gaan opleiden en geld binnen zien gaan komen.
Stephan beaamt het idee en zegt dat we het intern eerst moeten gaan oppakken.
Willem vraagt verder of we bekend zijn met de nieuwe eisen van de KNBRD en NOB!
Astrid zegt hiermee bekend te zijn en daar druk mee aan het werk te zijn.
Michael reageert nog even op de opmerking van Willem over het ‘auto te water’. Hij zegt dat wij het al jaren
doen en dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Hij zegt dat een hij ook aangereden kan worden als hij hier
nu weg gaat.
Ruud reageert hierop dat wij als VRB hem in deze situatie niet de opdracht hebben gegeven om over te
steken en bij het auto te water wel, dus de situatie ligt even wat anders.
Michael zegt dat er formulieren getekend kunnen worden dat alles op eigen risico is.
Ruud antwoord met de vraag of dit wel rechtsgeldig is en of het bestuur het verantwoord vindt om een demo
met een onaanvaardbaar hoog risico door te laten gaan.
Sluiting:
De voorzitter tikt met de hamer op tafel te afsluiting van deze ALV om 23:00 uur.
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