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Notulen 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering 

 
 
Datum: Donderdag 10 juli 2014 
Locatie: Clubhuis VRB te Vlaardingen 
 
Presentielijst: Zie bijlage 
 
 
1 Opening: 
De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Tevens biedt het 
bestuur haar excuus aan voor de ALV eerder dit jaar, die niet gelopen is zoals het hoort. 
 
2 Mededeling(en): 
Het bestuur verzoek een ieder om de mobiele telefoon uit te zetten of op stil te zetten. 
 
3 Ingekomen stukken: 
Vragenlijst van Ruud de Rijke. 

1. Hij vraagt in het kader van functiescheiding of het aan te raden is dat de voorzitter duikopleidingen 
geeft en een eigen duikwinkel heeft. Peter Jansen haalt het voorbeeld aan van Remco Cats met 
foto’s. Ook legt hij uit dat alles tegen kostprijs gaat en alles qua facturen via de penningmeester 
loopt. Ruud de Rijke merkt op dat Remco Cats geen bestuurslid is. Peter Jansen legt uit dat we 
geen NOB instructie kunnen geven en Peter Jansen mag PADI geven. Om de leden te houden heeft 
het bestuur toegestemd om op die manier les te geven, dit heeft dus niets met zijn eigen duikschool 
te maken. Ruud de Rijke merkt op dat 2 en 3 sters instructeurs de opleiding mogen geven. Michael 
Hellental vraagt een naam van de NOB zodat hij eens contact op kan nemen om het e.e.a. te 
bespoedigen. Ruud de Rijke denkt dat Peter Jansen met zijn eigen school geld aan onze leerlingen 
verdient, dit spreekt Jeroen van Niel tegen! Peter Jansen spreekt ook nog tegen dat je als 2 of 3 
sters les mag geven. Punt gesloten, Peter Jansen verdient er niet aan. 

2. Teamleider NOB: Nu is Stefan van Doorn afgetreden, en Paul van der Meer is weg, hoe gaan we dat 
oplossen? Peter Jansen is er nog iedere woensdagavond en Idwer Vollering is er ook om instructie 
te geven. Er moeten uiteraard wel genoeg mensen aan de badrand staan. We proberen iedereen te 
stimuleren om door te stromen. Het blijft echt moeilijk om aan vrijwilligers te komen. We zijn bezig 
om een beloningsstructuur in te voeren om meer vrijwilligers te krijgen. Dit blijft moeilijk omdat we 
met financiële problemen te maken hebben. Ruud de Rijke heeft 1 vraag, wie is de vervanger, Peter 
Jansen zegt dat Stefan van Doorn dit nog kan doen ook al heeft hij zijn functie neergelegd. Er is 
geen persoon die dit aan gaat sturen of die iets hiermee wil doen. Jeroen van Niel legt uit dat Marcel 
van Steekelenburg nog steeds NOB secretaris is en dat je daar heen moet met je vragen. 

3. Betreffende de BTW aanschaf boot VRB2: Jeroen van Niel zegt dat dit klopt, we hebben nog steeds 
het antwoord van Reddingsbrigade Nederland dat ze er nog niet uit zijn. Het blijft gereserveerd staan 
tot de rechtszaak. Er is dus nog geen duidelijkheid maar de kans is groot dat we de BTW niet meer 
terug krijgen. 

4. Sluiting van de Kulk: Zowel in Maassluis en Schiedam kunnen we niet terecht. We hebben besloten 
om met de Kulk mee te gaan in hun beleid. We hebben al een protestactie gehad en afgelopen 
woensdag ook. Er is nog geen duidelijkheid over wat er nu precies te gebeuren staat. We moeten 
met het bestuur en de Kulk en de leden brainstormen. Huug Paalvast vraagt waarom er geen 
gebruik is gemaakt van het inspraak spreekuur. Helaas had het DB de handen vol aan privézaken 
zodat wij er niet heen konden. Elly van Niel merkt op dat de Kulk niet gaat sluiten maar dat de 
subsidie ophoudt, zij moeten er over denken hoe ze dat tekort gaan opvullen. Wij gaan met de 
directie van de Kulk rond de tafel zitten. Het lijkt Frits Jan Edelijn zinvol dat na het gesprek met de 
directie om een inventarisatie te maken in Zwembad Zuid. 
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Frits Jan Edelijn heeft nog 1 stuk om in te brengen, het verslag van de kascommissie, digitaal hebben we 
hem al. 
 
4a Notulen ALV 2014: 
Er staat niet veel in de notulen omdat er verleden keer niet veel mensen waren. Arno van Adrichem merkt op 
dat er besproken moet worden wat er verleden keer is besproken. Ruud de Rijke merkt op dat de stemming 
niet geldig is omdat de ALV niet goed voorbereid was. Arno van Adrichem vindt dat het verschil van mening 
er wel in had moeten staan. Marko Brons heeft verleden keer uitgezocht dat we de ALV wel door konden 
laten gaan omdat dit zo staat in de statuten. Het bestuur gaat nog zorgen voor het verslag. 
 
4b Notulen ALV 2013: 
Zakelijke rekening Maassluis aanvragen. Elly van Niel vraagt of dit inmiddels is gebeurd. Jeroen van Niel 
antwoord dat dit nog niet gebeurd is. Remco Cats merkt op dat er nu geen extra kosten aan zitten door nu 
alles op 1 rekening te houden. Frits Jan Edelijn en Arno van Adrichem gaan dit op zich nemen om dit te 
gaan onderzoeken. Elly van Niel had nog een vraag over contributie dat er na de vergadering een BALV uit 
geroepen zou worden, dit is inderdaad niet gebeurd en deze is vervangen door een brief. Peter Jansen geeft 
aan dat de contributie wel noodzakelijk is voor het voortbestaan van de vereniging. Jeroen van Niel legt uit 
dat we de verhoging in juli zouden doen en in januari. De verhoging in juli is niet doorgevoerd zodat de BALV 
niet door hoefde te gaan, daarna is er een brief geweest dat we de verhoging 1 x in februari laten ingaan, en 
nu wordt er over gestemd. 
 
5 Verslagen Commissies: 
Frits Jan Edelijn excuses voor het late inleveren van de OWH, Elementair mailt hem gelijk door en Maassluis 
heeft hem wel gemaild. 
 
6 Financieel jaarverslag 2013, begroting 2014 (via powerpoint): 
Jeroen van Niel geeft een presentatie hiervan. Er wordt goed uitgelegd waar de verschillen uit bestaan. 
Ruud de Rijke wil nog een bedrag aanvragen uit de reserve voor de duikafdeling, Jeroen van Niel legt uit dat 
dit via de investeringscommissie moet gaan. Ruud de Rijke vraagt hoe de begroting van 2014 uit de pas 
loopt met de werkelijkheid, graag even inzage hierin. Jeroen van Niel legt uit dat het bijgewerkt is tot 1 juni 
en de begroting is nog niet ingevuld omdat deze nog niet is goedgekeurd en hij is pas ingevuld tot en met 
maart. Jeroen van Niel heeft de actuele niet bij zich. Mike vraagt of de evenementen ook doorbelast worden 
met de inflatie. 
 
7 Verslag Kascontrole, goedkeuring kascontrole 2013: 
Arno van Adrichem heeft naar 2013 gekeken met Nathasja ten Kate. Ze hebben zich gefocust op de leden 
en de contributieverhoging. Er is gekeken naar betalingsachterstanden en naar de verschillende budgetten. 
Er is geconcludeerd dat de financiële administratie er goed uitziet. Er is nog wel een opmerking: het is met 2 
leden genoeg voor de kascontrole volgens het wetboek i.p.v. 3 personen, maar in de statuten staan er 3 en 
om dat te veranderen moet je naar de notaris. Er wordt nu aan alle aanwezigen goedkeuring gevraagd om 
dit te gaan doen met 2 mensen zonder de statuten aan te passen. Ruud de Rijke merkt op dat de statuten 
veranderd moeten worden want ze zijn uit 1965. Er wordt een commissie opgesteld met Stephan van Dorp 
en Ruud de Rijke. Er volgt nu een stemming voor 2 personen: voor 19, tegen 0, neutraal 0. 
 
8 Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester: 
Arno van Adrichem stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen en deze is ook verleend. 
 
9 Benoeming kascontrole commissie: 
Arno van Adrichem en Nathasja ten Kate willen het voor volgend jaar weer op zich nemen. 
Bij stemming: voor 19, tegen 0, neutraal 0. 
 
10 Pauze: 
Pauze 
 
11 Werving bestuursleden: 
Peter Jansen vraagt wie er in het bestuur wil komen? Stephan van Dorp wil PR weer op zich gaan nemen 
zonder bestuurslid te worden, Peter Jansen vraagt hem naar het inloopspreekuur te komen. 
Frits Jan Edelijn legt uit dat hij op zoek gegaan is naar een botenloods waar met name Stephan van Dorp 
zich voor heeft ingezet. Frits Jan Edelijn heeft veel input gegeven waar het bestuur heel blij mee is. 
Stemming voor Frits Jan Edelijn in het bestuur: voor 15, tegen 1, neutraal 0. 
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12 Bestuursverkiezing: 
 
Dagelijks bestuur (DB): 
Voorzitter Peter Jansen 
Secretaris Jolanda de Boom (aftredend) herkozen 
Penningmeester Jeroen van Niel 
 
Algemeen bestuur: 
Bestuurslid 1  
Bestuurslid 2 Elvera Donkersloot 
Bestuurslid 3 Frits Jan Edelijn  gekozen 
Bestuurslid 4 John de Krieger (aftredend) herkozen 
Bestuurslid 5  
Bestuurslid 6 Lou wiggeman  gekozen 
 
Ruud de Rijke zegt dat 3 leden op een cursus zijn geweest voor het binnenhalen van vrijwilligers. Er wordt 
aan gewerkt. 
Huug Paalvast zit op vrijwilligerspunt, misschien kunnen we daar gebruik van maken. 
Stemming John de Krieger: voor 9, tegen 3, neutraal 2. 
Stemming Lou Wigman: voor 14, tegen 0, neutraal 0. 
 
Huug Paalvast heeft een punt voor het DB, de functies moeten gedubbeld worden. Hier wordt op gereageerd 
dat het al zo moeilijk is om iemand te vinden die in het bestuur wil, dus dit gaat zeker niet lukken. 
 
13 Contributieverhoging: 
Jeroen van Niel geeft een presentatie over de verhoging. De verhoging van € 2.50 hopen we tot 2015 zo te 
houden, daarna hangt het af van wat het zwembad gaat doen of wat de gemeente met onze subsidie doet. 
Arno van Adrichem merkt op dat als we tegen zijn, de subsidie terug moet naar de gemeente. 
Ruud de Rijke maakt een rekensom en vraagt aan Frits Jan Edelijn of hij het verkeerd heeft uitgelegd. Dit is 
zo. Voor 12, tegen 0, neutraal 2. 
Michael Hellental geeft een toelichting, hij heeft geen verhoging gekregen omdat hij na februari lid is 
geworden. 
 
14 Rondvraag met betrekking tot de BALV: 
Astrid van Niel vraagt vanwege het trainers tekort op de dinsdagavond wie er bij kan komen? Ook hier is het 
moeilijk om een vrijwilliger te vinden. Nu is inmiddels John de Krieger aanwezig op de dinsdagavond. 
Arno van Adrichem vraagt de commissie, vanwege de wijziging van de statuten, of het huishoudelijk 
reglement ook gelijk kan worden aangepast? Dit vanwege de verwijzingen vanuit de statuten naar het 
huishoudelijk reglement. Ruud de Rijke en Stephan van Dorp gaan zich buigen over de statuten. 
Gabriel vraagt naar de botenloods, Frits Jan Edelijn gaat uitleg geven hierover. We willen een leegstaand 
pand kopen, Frits Jan Edelijn, Stephan van Dorp en Jeroen van Niel hebben hier a.s. maandag vergadering 
over met de fractievoorzitter van het CDA. 
Ruud de Rijke vraagt of er een uitbouw is bij het pand wat voorgesteld is om te kopen? Want de VRB past er 
niet in? Jeroen van Niel legt uit dat dit gaat passen. 
Huug Paalvast zegt dat de verzoeken op voorhand gestuurd moeten worden naar de gemeente. 
 
15 Sluiting: 
Peter Jansen bedankt iedereen en sluit deze vergadering. 
 
 
Voorzitter vergadering: Notulist vergadering: 
 
 
 
Peter Jansen Jolanda de Boom 
Voorzitter Secretaris 
 


