
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MEI 2011 
 
Aanwezig: (zie presentielijst) 
 
 
Opening: 
 
De voorzitter, Ruud de Rijke, opent de vergadering om 20:40 uur. Hij stelt Lukas de Koning voor. 
Lukas is aanwezig als ondersteuning van het bestuur maar voornamelijk Huug om hem bij te staan in 
het binnenhalen van gelden en andere contacten. Hij doet dit alles gratis voor onze vereniging terwijl 
hij bij andere instanties er wel wat voor vraagt. Ruud dankt hem hierbij bij voorbaat voor. 
 
Mededelingen met betrekking tot de ALV: 
 
Telefoons uit of stil of je moet oproep dienst hebben. 
Er wordt tijdens de vergadering geen alcohol geschonken en roken mag in de pauze maar dan wel 
buiten. 
Net als verleden jaar wil het bestuur er een korte maar krachtige vergadering van maken. Ruud wil 
dus snel door de agenda heen lopen. 
 
Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV: 
 
Er is een brief binnen gekomen van de kascontrole commissie. 
Er is ook een brief binnen gekomen van John de Krieger hij wil zich graag aanmelden voor Teamleider 
Materialen. 
 
Notulen ALV woensdag 14-04-2010: 
 
De notulen van de vorige ALV worden doorgenomen per pagina. Er worden geen op of aanmerkingen 
geplaatst dus de voorzitter merkt op dat ze zowel inhoudelijk als tekstueel kloppen. Dus bij deze 
worden de notulen goed gekeurd. 
Remco Cats vraagt zich af wie deze gemaakt heeft, hij vindt het mooi dat er 8 kantjes zijn in plaats 
van 1.  
 
Verslagen commissies: 
 
Ruud vraagt aan iedereen of zij deze hebben gelezen? Het bestuur vind het een doorslaand succes 
dat er massaal is gereageerd door de afdelingen en de teamleiders. Het heeft veel plakwerk bespaard 
om ze niet over de post te versturen maar via de website te publiceren. Tevens is het ook erg 
milieuvriendelijk. 
Jeroen wil weten of iedereen alles heeft ontvangen. Leanne Hermann zegt niks te hebben ontvangen 
maar heeft alles via Yvonne van Zijtveld moeten horen. Jeroen zorgt dat haar mail adres goed in het 
systeem komt te staan. Na de vergadering zal hij het juiste mailadres noteren. 
Jerry Brons laat weten dat hij denkt dat mensen eerder zullen reageren op een uitnodiging via de post 
dan via de mail. Jeroen van Niel laat hier op weten dat de mensen die geen e-mail hebben zij alles 
over de post hebben gekregen, we gaan zo wel verder in de toekomst omdat dit zo veel makkelijker 



gaat en sneller. Jeroen meldt dat in vergelijking met de opkomst van vorig jaar er maar 8 mensen 
minder aanwezig zijn dan vorig jaar. Dit bewijst dus niet dat men het niet ontvangt of niet leest. 
Ruud de Rijke meld hierbij nog eens nadrukkelijk dat als je geen mail adres hebt je het toch via de 
post te horen krijgt. Het zal wennen zijn voor veel mensen maar we hopen op volgend jaar 2012 toch 
meer mensen te krijgen naar de ALV. De meeste teamleiders hebben toegang tot sportlink waardoor 
een iedere zelf de mail adressen kan controleren. Heb je nu niks gehad of weet je iemand die ook van 
niks wist laat dit dan nog even aan de penningmeester weten, hij is altijd te bereiken via de mail 
penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl 
 
Financieel jaarverslag 2010, begroting 2011 (via PowerPoint): 
 
Jeroen laat via een PowerPoint presentatie het financieel jaar verslag zien, dit kost de VRB alleen 
maar minder papier. Wil je het toch voor jezelf hebben dan kan je dit aanvragen en krijg je het als PDF 
bestand via de mail toegestuurd. 
 
Hij begint met het oplezen van de balans van 1 januari. 
Lou Wigman vraagt wat het eigenvermogen van de VRB precies inhoudt en of we dit dan ook 
daadwerkelijk hebben. Jeroen legt uit dat het via een kasstelsel in elkaar zit en dat al het geld op één 
spaarrekening staat. Van dit geld is een gedeelte gereserveerd. Het vrij te besteden bedrag staat 
onder de naam eigen vermogen. We hebben dus het totale bedrag op spaar en lopende rekeningen 
staan. 
 
Exploitatie: 
De contributie is lager dan verwacht dit komt door een aantal zaken. Doordat we via Sportlink de 
ledenadministratie voeren zijn er een aantal mensen wat goedkoper geworden in hun contributie. 
Denk aan donateurs lidmaatschap of aan verenigingsleden. Hiervoor betalen wij een ander bedrag 
aan bondsafdrachten en deze mensen dus minder aan hun eigen contributie. Ook zijn er trainers 
bijgekomen die door hun functie door het bestuur beloond zijn met een contributiekorting. Als laatste 
zijn we een klein beetje achteruit gegaan in het ledenaantal. 
Er zijn 54 leden bij gekomen Dit komt dus terug in de post van inschrijfgelden. Ook doet hij meteen de 
mededeling dat er 60 leden de vereniging verlaten hebben. 
Evenementen zijn blanco, hier moet je onder zien het sinterklaasfeest van de leden en de 
waterspeeldag of zo iets, mensen hoeven voor dit soort activiteiten niet zelf meer mee te betalen. 
Volgend jaar zal deze post niet meer terugkomen. 
Duiken is dit jaar niks aan gedaan, dus niks erbij maar ook niks eraf. Snorkelen jeugd valt onder jeugd 
KNBRD en overige opleidingen. Het NOB bevat eigenlijk dus alleen de volwassen afdeling duiken en 
de afdeling onderwaterhockey. 
De KNBRD en de overige opleidingen zijn hoger omdat we gelukkig meer jeugd leden hebben 
gekregen die volop bezig zijn om hun diploma’s te halen. Er is meer stramien gekomen om vaste 
datums af te spreken voor het afzwemmen van een diploma. Vooral in Vlaardingen. 
De subsidies zijn iets gestegen dit komt omdat we vorig jaar ook de subsidie van Maassluis er bij 
hebben gekregen en daar hopen wij volgende jaar dus ook op. Jeroen zijn dank gaat hiervoor uit naar 
de afdeling Maassluis. 
Bij de sponsors is waterweg wonen er af omdat zij maar 2 jaar iets sponsoren, maar we hebben wel 
weer een nieuwe sponsor erbij en dit is VOPAK. Hier kunnen we tevens gebruik maken van een 
hijskraan om de boten te water te laten voor bewakingen of andere activiteiten van de bootcommissie. 
De bewakingen zijn flink gestegen. Dit kom met name door de activiteiten van Yvonne en haar team 
op het gebied van de verkeersregelaars. Dit zijn grote bedragen die er extra bijkomen. 
De post promotie is veranderd naar promotieartikelen op advies van de kascontrolecommissie. 
De post rente betalingsverkeer is apart gezet, ook op advies van de kascontrole, omdat het geen 
echte vaste inkomsten zijn. 
 
Jan van Haren vraagt: de kleding van de bewaking moeten we die nog steeds zelf betalen of gaat dit 
door de vereniging gebeuren? 
Jeroen antwoord hierop voorlopig blijft iedereen dit zelf betalen, maar misschien in de toekomst kan 
dat veranderen. 
Ruud vraag om de vraag nog éénmaal te herhalen omdat hij het niet goed gehoord heeft en 
waarschijnlijk de cassetteopnamen ook niet. 
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Johan van Herwijnen vult de vraag van Jan aan: Jan bedoelt hier mee eigelijk te zeggen dat niet 
iedereen dit kan, en wat doen we daar dan mee? 
Jeroen antwoordt: zoals ik al zij misschien gaat het ons lukken om dit in de toekomst te gaan doen. De 
teamleider bewaking is bezig met het ontwikkelen van een concept hiervoor en zal dit te zijner tijd 
presenteren aan het bestuur zodat zij hier een besluit over kunnen nemen. 
 
Uitgave: 
Badhuur bijna gelijk, alleen Vlaardingen is iets minder gaan betalen omdat zij 3 kwartier hebben 
afgestoten. 
Boten en motoren zijn hetzelfde gebleven. 
Evenementen intern zijn lager omdat er alleen maar een sinterklaasfeest is georganiseerd. 
Duikopleidingen NOB hadden geen inkomsten dus ook bijna geen uitgaven. 
Overige opleidingen en KNBRD zijn mooi binnen budget gebleven. 
Promotie is gestegen en dit komt omdat we graag willen dat de VRB in de belangstelling staat en ja 
daar heb je zo het een en ander voor nodig. Dit heeft de teamleider PR aangegeven bij het bestuur en 
zijn hebben hiervoor akkoord gegeven. Er is bijvoorbeeld 2x een static show gehuurd bij RedNed en 
hiervoor moet ook wat betaald worden. Deze is helaas niet gratis. 
Donatie is veranderd naar Donatie KNRM omdat dit de enige organisatie is waar wij aan doneren als 
vereniging. 
Kosten betalingsverkeer is onder het budget gebleven dus dat is goed. 
Materialen minder dan begroot, ook dit komt omdat Peter Smit erg ziek is geweest dus is daar weinig 
aan gedaan. 
Verzekeringen is gelijk gebleven 
Onderwaterhockey is meer omdat er meer met de jeugd is gedaan en daar zien we steeds een grotere 
groei in van nieuwe leden. Er wordt getraind op maandagavond tijdens het zwem uur van ZVVS, 
welke dus ook door hun betaald worden. Wij betalen de kosten van de toernooien waar de jeugd aan 
mee doet. 
Bondsafdrachten zijn lager omdat we minder NOB leden hebben en doordat we in Sportlink alles beter 
kunnen bepalen. 
Bestuurskosten zijn in de perken gebleven. 
Vervoerskosten springen er niet echt uit. 
Kleding is ook onder het budget gebleven. 
Gebruik container/nieuwe botenloods staat er nog wel op. De container is wel weg en verdwijnt dus 
volgend jaar maar voor de loods zouden we huur moeten gaan betalen maar uiteindelijk heeft de 
gemeente besloten om dit niet te doen en de huur ‘om niet’ te verstrekken. 
Gebruik van compressorhok is een standaard bedrag wat alleen met index verhoogd wordt. 
Huur belasting ’t hok staat negatief omdat de belasting in 2009 een bedrag teveel heeft gevraagd en 
dit hebben we in 2010 retour gehad. 
Kosten gebruik clubruimte zijn voornamelijk de drankjes die gebruikt worden tijdens vergaderingen en 
de koffie en de thee van dinsdag avond. 
Er blijft dus een positief bedrag over. 
 
 
Balans 31 dec. 2010. Het eindeplaatje van dit jaar. 
Deze gaat er wat anders uit zien dan eerst, er zijn meerdere stukken uitgesplitst, dit wou de kas 
controle commissie graag zien in de boekhouding. Het bedrag van de reserveringen wordt uitgesplitst 
en geïndexeerd. Hierdoor krijg je een beter overzicht per afdeling. Ook staat er een extra post op dit 
jaar ivm het aanpassen van het kasstelselboekhouding. Hierdoor hebben we dit jaar een extra maand 
badhuur erbij staan. Hierdoor komt alleen het eigen vermogen wat negatief uit maar dat is maar een 
momentopnamen. 
 
Peter Jansen vraagt: Wat is de bedoeling dat er betaald wordt uit de reservepot voor de 
duikopleidingen? 
Jeroen antwoordt hierop: een compressor die vernieuwt moet gaan worden enz. 
Peter Jansen zou graag zien dat er uit dit potje ook nog zoiets gaat bestaan voor opleidingen, hij vindt 
het heel jammer dat er aan de badrand geen gediplomeerde trainers staan, en je altijd de verwijzing 
krijgt te horen van die heeft Harro Cats. Dit kan niet meer. Hij heeft al een paar keer aangegeven dat 
hij ook die instructeuropleiding wil volgen maar dit niet zelf wil betalen. Dit zou volgens hem dan ook 
uit dit potje moeten komen. Jeroen zegt dat de vraag duidelijk is maar dat hij hier geen antwoord op 



kan geven. Dit is een financiële presentatie. Voor deze vraag verwijst hij Peter door naar de 
teamleider en de secretaris van de NOB afdeling. 
Ruud geeft aan dat Peter dan maar eens langs moet komen op de eerst volgende 
bestuursvergadering. Niet die van mei maar die van juni. Deze is altijd de tweede donderdag van de 
maand. Wij hebben hier een inloophalfuurtje waarin we kunnen luisteren naar Peter zijn verhaal. We 
zijn namelijk als team NOB bezig met de opleidingen en zullen hierbij niet de naam van Harro gaan 
noemen. Peter gaat zijn aantekeningen doornemen met Stefan van Doorn. 
 
Lukas de Koning heeft een vraag maar hij twijfelt of hij die kan stellen omdat hij niet weet of hij lid is of 
niet. Ruud reageert daarop dat iemand die ‘om niet’ iets doet automatisch lid moet zijn dus dat hij dit 
ook is. 
Lukas wil weten hoe het onderwaterhockey bij ons is gekomen. Ruud geeft een komisch antwoord 
maar gaat verder dat de afdeling al vrij oud is. Lukas gaat uitbreiden over zijn eigen vraag maar 
Jeroen onderbreekt hem in deze. Hij vindt dat Lukas eerst maar eens in de vereniging moet duiken om 
de afdelingen te leren kennen voordat hij dit soort vragen op een ALV stelt. Ruud stelt dan ook voor 
om dit in de derde helft verder op te pakken. Lukas gaat hiermee akkoord. 
 
Begroting 2011 inkomsten: 
 
Jeroen laat een ieder kijken naar zijn begroting en wacht de vragen uit de zaal af. 
Jerry Brons vraag hoe Jeroen denkt meer leden te krijgen in 2011: 
Jeroen antwoordt hierop, dat hij van de teamleider elementair/KNBRD heeft te horen gekregen dat 
deze groep erg aan het groeien is. Vandaar de hogere begroting. 
Peter Jansen vraagt waarom er niet zo veel is begroot voor de NOB? 
Jeroen antwoord hierop dat hij in november aan alle teamleiders heeft gevraagd wat hun begroting is 
en van de NOB niks heeft gehad dus laat hij dit bedrag op het zelfde staan. Voor meer info kan hij zich 
wenden tot de teamleider en de secretaris van de NOB afdeling. De Jeugd snorkelen hoort bij de 
KNBRD en de overige opleidingen omdat ze geen bondsafdracht betalen. Peter zegt nogmaals dat hij 
met zijn uitwerking in overleg gaat met Stefan van Doorn. Ruud reageert hierop dat hij hem graag over 
4 weken weer ziet bij de bestuursvergadering. 
Arthur Smit vraag hoe actief is de duikopleiding op dit moment? 
Ruud geeft hierop antwoord, er is een leeg loop van leden geweest 2 jaar geleden Hij moet eerlijk 
bekennen dat hij er door privé omstandig heden niks aan gedaan heeft, en zo dus het gat niet 
opgevuld is. Ook zullen we meer moeten gaan investeren in de materialen. 
Paul v/d Meer, is het hier niet mee eens, hij zegt dat er toch ook mensen zijn met eigen spullen, en 
ook die willen verder. Hij vindt het ook een beetje raar dat de NOB duurder is dan PADI. 
Ruud antwoordt, iedereen moet zijn diploma betalen, boeken, de instructeur die mee gaat op de 15 
buitenduiken en de km vergoeding. 
Paul blijft het raar vinden dat een vrijwilligersorganisatie duurder is als PADI. Hierdoor blijven er 
mensen afwezig. 
Peter vraagt zich af waarom instructeurs kilometervergoeding moeten krijgen. Hij reed vroeger zelf 
ook veel heen en weer en kreeg hier niks voor. 
Ruud kapt de discussie verder af en zegt dat hij, als de heren langs komen, het op een inloophalfuur 
allemaal zal uitleggen. 
 
Lukas de Koning vraagt hoeveel wij van de VOPAK gesponsord krijgen? 
Ruud antwoordt we hebben bij hun een instructie dag gegeven over onderkoeling, en ze mochten een 
keer mee varen met de VRB1 over de waterweg, ook mochten wij bij de VOPAK gebruik maken van 
hun kraan om de boot te water te laten. 
 
Begroting 2011 uitgave. 
 
Jeroen leest na commentaar over de kleine letters de bedragen snel op. 
Leanne Hermann vraagt waarom hier wel een bedrag staat voor uitgave kleding terwijl er net is 
beweert dat we dit allemaal zelf moeten betalen. 
Jeroen antwoordt, iedereen krijgt van de VRB kleding om aan de badrand te staan, ook heeft de 
teamleider boten een bedrag gevraagd om 6 stuks kleding te kopen voor in de botenloods als we met 
de boten het water op gaan dat we er professioneel uitzien op het water dus allemaal gelijk. 
 



Jerry Brons vraag hoe het bestuur aan de bedragen van de nieuwe botenloods is gekomen. Jeroen 
antwoord hierop dat dit verder in de vergadering, door de tijdelijk aangestelde teamleider Nieuwe 
botenloods uitgelegd zal worden. 
 
Jeroen bedankt iedereen voor het luisteren naar zijn verhaal en zijn er nog vragen na der hand dan 
kan je hem die altijd stellen. 
 
Jeroen krijgt applaus van de aanwezige leden voor zijn presentatie. 
 
 
Verslag kascontrole, goedkeuring kascontrole 2010. 
 
Frits-Jan Edelijn krijgt het woord van de voorzitter en leest hun verslag voor: 
 
De boekhouding kent een hoge transparantie en consistentie.  
Alle gewenste informatie onder beheer van de penningmeester is op een eenduidige en heldere 
manier toegankelijk. 
 
Een aantal evenementkosten zijn als totaal overgeboekt naar de teamleider voor evenementen. De 
bedragen zijn in overeenstemming met de inkomsten (50% per evenement), maar de verdere 
verdeling kon niet worden gecontroleerd. Het bestuur wordt verzocht de controle voor volgend jaar 
mogelijk te maken. 
Jerry Brons vult hierbij aan dat de bedragen die overgemaakt zijn naar de teamleider er wel stonden 
en gevonden konden worden maar dat het niet duidelijk is waar de teamleider bewaking ze aan 
afgegeven heeft. Hiervan moet in de toekomst, als dit weer gebeurt, een duidelijk overzicht van zijn. 
Hiermee vragen de heren zich dus af of er wel een eerlijke verdeling naar de mensen is. 
Ruud vraagt door deze opmerking of de kascontrole van sommige bedragen geen factuur hebben 
gezien of dat ze niet hebben kunnen zien aan wie de teamleider het geld heeft ‘uitgedeeld’? 
Jerry verteld dat ze wel hebben kunnen zien dat het bedrag 50/50 is uitbetaald aan de teamleider 
maar niet wie het bedrag heeft ontvangen. 
Frits-Jan zegt hierop dat ze steekproefsgewijs wel wat leden hebben gevraagd of ze een geld bedrag 
hebben ontvangen maar dit is niet aantoonbaar te maken voor een eventuele externe controle op de 
boekhouding. Je zou dit dus gewoon op papier moeten hebben. Dit is toegezegd door de teamleider. 
 
Frits-Jan gaat verder: 
Reserve middelen (1) 
Op verzoek van de kascontrolecommissie zijn de reservemiddelen conform besluit ALV 2010 
geïndexeerd met de inflatie. Conform het besluit ALV 2010 wordt voor de inflatie de publicatie van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek gevolgd. (1,3%) 
 
Reserve middelen (2) 
Op verzoek van de kascontrolecommissie zijn de reservemiddelen met meer detail aangegeven om de 
reservering te onderbouwen. 
 
Reservering voor nieuwe botenloods. 
De reservering voor de nieuwe botenloods is gesteld op € 15.000, - op verzoek van het bestuur. Met 
redelijke zekerheid komt er een botenloods en kan er een reservering worden opgenomen. 
Onderbouwing voor dit bedrag ontbreekt. Bestuur wordt verzocht onderbouwing toe te voegen. 
 
Op verzoek van de kascontrolecommissie is de badhuur voor december 2010 opgenomen als nog te 
betalen kosten. Deze kosten zijn in 2010 gemaakt en kunnen daarmee niet meer tot het eigen 
vermogen worden gerekend. (Het tijdstip van betalen heeft hier geen invloed op.) Dit is een afwijking 
op voorgaande jaren en, daarom zijn er twee balansen gevraagd. Eén voor de correctie en één na de 
correctie. 
Jerry Brons ligt het geheel nogmaals nader toe. 
 
Achterstallige contributie is ongeveer 4 contributiejaren, waarvan één lid verantwoordelijk is voor 2 
contributiejaren. Het totaal is hiermee < 2%. (Contributiejaar = 12 * € 18,25 = € 219, -) 



Wat wel frappant was, is dat er één lid bij was die verantwoordelijk was voor de achterstand van 2 
contributiejaren en deze persoon is dan ook aangesproken door de kascontrolecommissie op zijn 
gebreken. 
 
De boekhouding geeft een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven. Hierbij wordt wel opgemerkt 
dat inkomsten en uitgaven zoals vermeld in de jaarcijfers niet per categorie vergeleken kunnen 
worden omdat de interne doorbelasting niet inzichtelijk is. 
Jerry ligt toe dat hierdoor er niet echt goed gekeken kan worden naar de juiste verhouding van de 
inkomsten en de uitgaven van elke afdeling afzonderlijk. Dit zou een welkome aanvulling zijn. 
 
Graag zouden de heren willen zien dat de voorzitter hier naar gaat kijken. 
Ruud geeft zelf al aan dat ze bezig zijn met een boekwerk dit is al 35 pagina’s groot en zal kijken of 
het wat makkelijker kan. Het kost erg veel tijd maar Ruud belooft dat hij en Jeroen hier werk van gaan 
maken. 
 
Frits-Jan wil als laatste nog een laatste conclusie toevoegen dat de kascontrole commissie vindt dat 
de administratie in een stijgende lijn van voorgaande jaren is voortgezet. Hierdoor is de VRB een 
financieel gezonde vereniging te noemen. 
 
De commissie geeft dan ook het advies aan de ledenvergadering om de penningmeester decharge te 
verlenen, met inachtneming van punt 1 en punt E, maar daar krijgen we later nog uitleg over. 
 
Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester. 
 
Decharge verleent aan de penningmeester hij krijgt hier voor een applaus. 
 
Pauze: 
 
deze wordt gehouden van21:43 – 22:08 uur. 
 
Benoeming kascontrole commissie: 
 
Jerry Brons en Frits-Jan Edelijn zitten nu in de kascontrole, ze willen graag adviseren blijven, maar 
willen graag zien dat er iemand anders bij komt. Ruud stelt voor om Peter Jansen toe te voegen. Frits-
Jan legt uit dat het niet veel tijd kost en dat hij en Jerry Brons op de achtergrond mee blijven kijken 
omdat ze de stijgende lijn in de gaten willen houden. Je zit hierdoor ook dichter bij het vuur en kan 
hierdoor ook een beetje de hand in de pap houden. 
Peter Jansen treed toe bij de kascontrole en krijgt hier voor applaus. Formeel treedt Frits-Jan achteruit 
en blijft Jerry zitten. Jerry geeft ook aan dat dit zijn laatste jaar is. 
 
Bestuursverkiezing: 
 
Ruud legt als eerste uit waarom bij zijn naam een vraagteken heeft gestaan. Hij zegt dat het 
vraagteken ondertussen in de laatste bestuursvergadering verwijderd is en dat dit helaas niet gelukt is 
op de website. 
 
Voorzitter  Ruud de Rijke (aftredenen)  Herkozen 
Secretaris  Patricia Reinders (niet aftredend) 
Penningmeester Jeroen van Niel (aftredend)  Herkozen 
 
Bestuurslid 1  Yvonne van Zijtveld (niet aftredend) 
Bestuurslid 2  Huug Paalvast (Aftreden)  Herkozen 
Bestuurslid 3  Stephan van Dorp (niet aftredend) 
Bestuurslid 4  Marcel van Steekelenburg (aftredend) Herkozen 
Bestuurslid 5  Astrid van Niel (niet aftredend) 
Bestuurslid 6  Marianne Nefkens (aftredend) 
Bestuurslid 7  Stefan van Doorn (Niet aftredend) 
Bestuurslid 8  Peter Smit (aftredend) 
 



Als nieuw bestuurslid wordt Lukas de Koning aangesteld. Hij gaat ons ondersteunen voor onder 
andere sponsorwerving samen met Huug. Hij ligt meteen even zijn eigen toetreden uit naar de 
aanwezige leden. Hij zal zich voornamelijk gaan bemoeien met het werven van sponsoren. Hij wordt 
met applaus ontvangen door de leden. 
 
Jerry Brons heeft toch nog een vraag over het toetreden van Lukas de Koning. Hij vraagt zich af wat 
het nut en de functie nu precies inhouden. 
Lukas legt uit dat hij meer invloedenheeft in de havens en in andere sectoren. Hierdoor kan hij een 
goede partij zijn om namens de VRB op te treden maar als hij als adviseur zou blijven heeft hij niet de 
bevoegdheden die een bestuurslid zou hebben. Hierdoor stelt hij zichzelf dus verkiesbaar als 
bestuurslid. 
 
Frits-Jan ligt toe dat de kascontrole commissie vindt dat er meer baat bij is om Lukas aan te stellen als 
bestuurslid dan als verenigingsondersteunend persoon. Hierdoor is Lukas beter aanspreekbaar als de 
evenementen en de werving teruglopen, dan loopt de subsidie ook terug en kan hij hier beter op 
inspringen. Lukas ligt verder toe waar zijn kennis zit en wat hij voor de VRB kan betekenen. 
 
Ruud vermeldt verder dat er een aanvulling is van de teamleiders. Als nieuwe teamleiders krijgen wij 
erbij Ali Vink voor de EHBO. Dit houdt in dat ze gaat zorgen voor de opleidingen, voor het behoud van 
de huidige diploma’s en de inzet bij de evenementen. Ook zorgt zij voor het bijhouden van onze 
EHBO materialen. 
De tweede die toetreedt als teamleider is John de Krieger voor de Materialen. Hij gaat Peter Smit 
vervangen. Ook in overleg met John zelf zal dit geen bestuursfunctie worden. 
Beide worden door de ALV met applaus ontvangen. 
 
Huug merkt op dat we dan nu met een even aantal bestuursleden zitten. Volgens hem kan dit niet. 
Ruud legt uit dat hij als voorzitter tijdens een stemming zich onthoudt van stemmen en dat hij alleen 
zal stemmen als er een gelijke uitkomst is. Hiermee gaat de ledenvergadering akkoord. 
 
Peter Jansen stelt als vraag, waarom de EHBO niet door de vereniging wordt betaald. Deze mensen 
staan dag en nacht voor je klaar en ze krijgen er niks voor. 
Jeroen geeft hier antwoord op, zo’n 3 jaar geleden zijn alle mensen die aan de badrand staan op 
cursus gegaan, dit heeft de VRB betaald, de herhaling moeten ze zelf betalen, misschien dat we het 
fivtie- fivtie kunnen doen in de toekomst. Het bestuur zal dit meenemen naar de komende vergadering. 
Ruud legt tevens uit dat het bestuur bezig is met een inventarisatie van alle leden met een diploma op 
alle gebieden. Pas als deze inventarisatie klaar is kan er bepaald worden en gevraagd worden wie wat 
wil gaan doen op zijn/haar gebied. 
Peter roept ook nog dat dit al meerdere jaren speelt. Ruud reageert hierop dat het bestuur hiervan op 
de hoogte is maar dat zij zonder gegevens niks kunnen. 
Jeroen verteld dat hij vindt dat er niet betaald moet worden maar dat de VRB verplicht is om een 
vrijwilligersfeest te organiseren. Helaas is dit twee jaar geleden voor het laatste geweest, ook al is 
deze door sneeuw erg rustig geweest. Het afgelopen jaar is dit door privé omstandigheden van 
sommige bestuursleden niet opgepakt. Wel zegt hij dat er het komende jaar aan gewerkt zal worden 
om dit wel voor elkaar te krijgen. Al moet het extern gebeuren. Er moet wel gekeken worden naar 
waar wij ons geld aan besteden. Wij zijn druk bezig met de botenloods en hier gaat toch onze wens 
naar uit om te zorgen dat deze zo snel mogelijk er komt. 
Peter verwijdt de vorige besturen dat er niet is geïnvesteerd in de opleidingen van de trainers. Hij stelt 
als voorbeeld dat Ruud ziek is geweest en daardoor de NOB afdeling flink geslonken is. Ruud vindt 
dat het niet helemaal aan hem ligt. Peter zoekt ook geen schuldige maar hij vind dit een constatering 
van het feit dat het nu zo loopt. Doordat er ook instructeurs weg zijn gelopen met een clubje binnen 
een club. Peter vindt dat de huidige situatie geen situatie is om op voort te gaan borduren. Er zijn 
maar twee mensen met papieren en dat zijn er te weinig. Hij ziet graag dat meerdere mensen hun 
EHBO papieren gaan halen zodat ze niet om een EHBO’er hoeven te gaan roepen als er wat aan de 
badrand gebeurt. 
Ruud geeft aan dat we op dit moment bezig zijn de vereniging weer gezond te maken en als we drie 
jaar geleden al in opleidingen hadden gaan investeren dat er dan vereniging meer zou zijn om les aan 
te geven. 
Peter vind dat er toen al een apart potje gemaakt had moeten worden om die mensen de kans te 
geven om hun opleiding af te maken. Hij vindt dat het bestuur ook aan de trainers had kunnen vragen 



om een eigen bijdrage aan hun opleiding te leveren. Nu is dit in zijn ogen niet gebeurt waardoor er 
mensen zijn weggelopen. 
Jeroen haakt hierop in dat we eigenlijk nu bezig zijn om oude koeien uit de sloot te halen. Het 
toenmalige bestuur heeft ergens voor gekozen en de ledenvergadering van toen is ermee akkoord 
gegaan. 
Ruud legt uit dat we terug moeten naar het Reddingsbrigade gevoel. Hij vind onze vereniging meer 
een veredelde zwemclub die wat boten heeft varen maar het financieel niet kon bolwerken. Hij heeft 
toen geopperd om de boten te verkopen waardoor met dat geld er geïnvesteerd kon worden in de 
opleidingen van de trainers en trainers in opkomst. De leden waren hier toen op tegen en hebben het 
bestuur ervan overtuigd om te investeren in de boten en de botenloods waardoor er dus geen geld is 
voor opleidingen. 
Peter wil dan graag weten waarom we in het verleden dan niet hebben gekozen om de boten te 
huren. Lukas reageert hierop met de mededeling dat het zijn vakgebied is. Hij komt terug op de 
subsidieaanvraag van de scouting en de Vlaardingse Reddingsbrigade. Deze is voor het gehele 
project een veel groter bedrag dan wat de VRB er in moet investeren. Hij vindt ook dat de gemeente 
moet investeren in dit project en dat dit nog niet gebeurd is. 
Paul v/d Meer vult aan dat als wij de uitstraling willen hebben van een Reddingsbrigade dat de 
mensen aan de badrand dus ook kapabel moeten zijn om die functie uit te oefenen. 
Jerry Brons stel als kascontrolecommissie lid dat hij het financieel wel verantwoord moet vinden om te 
zorgen voor een degelijke opleiding maar dat het niet geheel uit de vereniging moet komen. Er zal dus 
naar een middenweg gezocht moeten worden. Peter kan zich daar wel in vinden. 
 
Yvonne vraagt, is er ooit wel eens uitgezocht of de gemeente deze diploma’s niet betaald. Frits-Jan 
stelt voor om dit bij Lukas neer te leggen aangezien hij als nieuw bestuurslid is toegetreden met deze 
afdeling in zijn portefeuille. Ruud merkt op dat hij dit met verbazing aanhoort omdat hij dit voor het 
eerst hoort van Yvonne. Yvonne beweert het al 3 jaar te roepen. 
Jeroen antwoordt, ga dit uitzoeken samen met de teamleider en kom met iets op papier zodat het 
bestuur zich hier verder over kan gaan buigen. Yvonne stemt hiermee in en zal hier werk van gaan 
maken. 
Jerry vindt het alleen niet verantwoordelijk om met verschillende gezichten bij de gemeente aan te 
komen. Dat geeft een ongeorganiseerd beeld. Hier moeten we voor zorgen dat er één contactpersoon 
is. 
 
Bouw nieuwe botenloods in de loop van het jaar 2011 en de grote uitgave hiervan (via PowerPoint): 
 
Ruud verteld dan Huug en Marianne flink bezig zijn geweest om bij instanties subsidies los te krijgen 
voor het bouwen van een nieuwe loods. Op een gegeven moment vond het bestuur dat er slecht 
gecommuniceerd werd. Hierdoor is Stefan van Doorn aangesteld als teamleider nieuwe botenloods. 
Ruud geeft het woord aan Stefan van Doorn. 
Hij heeft een mooi plaatje van hoe de boxen eruit zouden komen te zien. De investering van de boxen, 
of langs de vaart of langs de waterweg, komt neer op een bedrag van € 81.451,00 excl. BTW. Hij heeft 
hiervoor een gesprek gehad met de boxenbouwer en heeft onze wensen daar te kennen gegeven. 
Deze heeft een offerte uitgegeven waaruit deze bedragen kwamen. Hij heeft het vergeleken met de 
offerte van vorig jaar en deze kwam nagenoeg overeen. Samen met de scouting is er een 
subsidieaanvraag gedaan bij het Fonds Vlaardingen Schiedam. Hieruit is een subsidie voortgekomen 
van € 125.000,00 waarvan de VRB met zijn 4 boxen € 83.000,00 krijgt. De kosten die erbij komen zijn 
voor heien van € 4.000,00 en een hoop gemeentelijke kosten waardoor het totale plaatje van de 
kosten uitkomt op € 114.278,26. Het fonds heeft ook de eis gesteld dat wij een eigen percentage 
inbrengen. Dit bedrag is bepaald door het bestuur en komt neer op de € 15.000,00 die jullie bij Jeroen 
in de begroting terug zagen komen. Hierdoor alles op en afgeteld komen we nog € 15.000,00 tekort. 
ER is door Ruud en Huug nog wat bedragen binnengeharkt via een cursus maar dat is nog niet 
bekend. 
De commissie heeft buiten de bouw ook nog gekeken naar wat wij als interieur willen hebben. Dit is 
opgesplitst in drie hoofdgroepen: Elektra, verwarming en sanitair. Daar zitten weer wat kleinere 
groepen onder welke door Stefan in een gespecificeerd overzicht inzichtelijk zijn gemaakt. Dit kan na 
de vergadering ingezien worden. Voor deze hoofdgroepen hebben wij nog een bedrag nodig van € 
13.370,00. Hiervan is een groot gedeelte aan elektra al gesponsord door Peter Smit waardoor we nog 
een bedrag tekort komen van € 9.422,00. Er zijn nog veel meer dingen die het team zou willen en 
daar hebben ze een bedrag van € 54.009,00 voor nodig. Hier zijn nog geen sponsoren voor gevonden 
maar hiervoor gaat de hulp van Lukas ingeroepen worden. 



Jerry Brons vraagt wat gespecificeerde informatie over één van de hoofdonderdelen. Stefan legt dit 
aan hem uit. 
Ruud merkt op dat de broekpolder ver weg is van de bewoonde wereld en hierdoor zijn wat meer 
kosten nodig om elektra, KPN en riolering daar te krijgen. 
Ook is er gezocht naar een goed beveiligingssysteem omdat het zover van de bewoonde wereld af zit. 
Dit is een tag systeem en dat moet via een telefoonlijn in verbinding staan met een meldkamer. 
Peter vraagt of de beveiliging dan wel voldoende is. Hij vindt dit wel erg belangrijk. 
Ruud verduidelijkt dat dit een financieel overzicht is wat ook naar fondsen en subsidieverstrekkers 
gaat. Wij moeten aan hun het inzicht geven wat we kwijt zijn maar ook wat onze eigen 
werkzaamheden zullen zijn. Dit is dus het maximale overzicht. Er is ook een minimaal overzicht maar 
we gaan naar de fondsen toe met het maximale overzicht. Wat we daarna gaan doen als we het geld 
binnen hebben dat komt vanzelf. 
Jeroen meldt dat het bedrag wat wij op de begroting hebben staan nog niet hierin verwerkt zit. Dit is 
express gedaan omdat we dan bij de fondsen met een maximaal overzicht komen waardoor we hopen 
dat ze meer zullen schenken. 
Lukas vermeldt dat we nu bezig zijn met het Fonds. De gemeente moet nog komen. 
Stefan vermeldt dat dit onze ideale situatie is. Wij kunnen hier nog veel in snijden. 
Het volgende overzicht wat hij toont dat laat zien wat er minimaal gedaan moet worden om de bouw 
door te laten gaan. Er is dus een tekort van € 25.000,00 om met de bouw te kunnen beginnen. Er 
wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van fondsen. 
Hij verteld dat wij bij de bouw rekening moeten houden dat het 6 weken duurt voordat de boxen 
geplaatst kunnen worden. Dan zitten we in het winterseizoen en dan zijn de schippers van de 
vereniging Callenburg hard aan het verven waardoor wij niet kunnen bouwen. 
Jerry wil graag weten wat nu precies het gat is tussen het financieel rond zijn voordat er begonnen kan 
worden met de bouw van de loodsen. Hij ziet nog teveel vragen staan. 
Stefan antwoord hierop dat dit gat een bedrag is van € 23.600,00. 
Jerry vraagt of dit inclusief onze eigen inleg is van € 15.000,00. Stefan bevestigd dit. 
Jerry stelt dus als wij nu zouden tekenen dat dit een slechte zaak is voor onze vereniging. Stefan 
verteld dan ook dat wij pas gaan tekenen als het totale plaatje rond is en wij toestemming hebben van 
de Algemene Ledenvergadering. 
Ruud verklaart Jerry zijn vraag nog een beetje met de uitleg dat wij op dit moment alleen toestemming 
van de ledenvergadering willen hebben om door te gaan met dit plan. Er wordt dus door ons nog 
nergens voor getekend. Tevens lopen er nog wat aanvragen via de cursus die Ruud, Huug en Stefan 
aan het volgen zijn waar ook nog een bedrag uit voort kan komen als de heren hun huiswerk goed 
genoeg hebben gedaan. Hiervoor gaan Huug en Stefan 24 mei naar de cursus terug. Ook moet er 
nog gesproken worden met meerdere instanties waaronder de gemeente Maassluis. 
Jerry wil alleen maar duidelijk hebben dat er niks uitgegeven wordt zonder de toestemming van de 
ALV. 
Lukas wil er nog aan toevoegen dat hij al bezig is met een actie op de maas om meer fondsen binnen 
te krijgen. 
Er ontstaat een discussie over wat er allemaal nog meer gedaan kan worden om het geld binnen te 
halen. 
Jerry wil ook weten of er rekening gehouden is met alle terugkerende vaste lasten zoals water, elektra, 
huur, afschrijving enz. 
Stefan antwoord hierop dat Jeroen hiervoor al een bedrag in de begroting gereserveerd heeft staan. 
Maar ook nog niet alles is bekend wat je weet niet wat het allemaal gaat kosten. Dit zal allemaal dus 
nog onderzocht moeten worden. 
Ruud vraag nogmaals toestemming aan de aanwezige leden om door te gaan met onderzoeken. Er 
zal dus niks definitief besloten worden. 
Dit wordt bevestigd door een applaus uit de zaal. 
 
 
Uitreiking Dr. Fransen trofee: 
 
Hiervoor geven we het woord aan Yvonne van Zijtveld, 
Zij verteld wat deze trofee nu inhoudt: Dr. Fransen heeft hem zelf in het leven geroepen voor de 
verdienste die hij had gedaan voor de Reddingsbrigade. De toenmalige bestuursleden hebben toen 
besloten dat er een wisselbeker moest komen welke elk jaar aan leden, of teams uitgereikt zal worden 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. In eerste instantie was het bedoeld voor 
reddingen van drenkelingen maar doordat de vereniging zo is uitgebreid met meerdere afdelingen 



zoals bijvoorbeeld het duiken/onderwaterhockey is de beker algemeen gemaakt. Helaas is hij 7 jaar 
lang niet uitgereikt. 
Frits-Jan vat kort samen dat Yvonne dus deze uitwisseling van de trofee in ere wilt herstellen bij elke 
jaarvergadering. 
Ruud verteld dat je hem krijgt voor een jaar en dat je er iets voor gedaan moet hebben. 
Frits-Jan vind het een zeer goed initiatief. Hij vraagt zich af of men weet waar de trofee is op dit 
moment. Dit wordt bevestigd door Yvonne dat dit bekend is. Tevens heeft zij het verzoek aan de 
ledenvergadering of de trofee gemoderniseerd mag worden. Hij is ongeveer al 40 jaar oud. 
Frits-Jan stelt meteen voor dat hij voor deze kosten wil opdraaien en krijgt hiervoor van de zaal 
applaus. 
Peter vraagt of er een klein dingentje gemaakt kan worden als de trofee doorgaat naar de volgende 
zodat men een aandenken blijft behouden. Yvonne bevestigd dit dat dit al jaren zo gebeurt. 
Jeroen deelt mede dat dit jaar de Dr. Fransen trofee uitgereikt wordt aan het team die de jeugd aan 
het trainen is voor het onderwaterhockey. Zij doen mee aan wedstrijden en clubkampioenschappen, 
heren (Frits-Jan Edelijn en Ruud Oosterhof) bedankt hiervoor. 
Frits-Jan Neemt de trofee in ontvangst en bedankt iedereen hier voor, en krijgt ook hier een applaus 
voor. 
Yvonne verteld er nog even bij dat degene die hem krijgt het nooit van de voren weet. Frits-Jan is dan 
ook blij verrast. 
 
Rondvraag met betrekking tot de ALV: 
 
Lukas heeft geen vraag maar hij heeft in de pauze gesproken met een aantal onderwaterhockeyers en 
gaat contact leggen met een tweetal voorzitters van grote clubs om ze iets voor te stellen. 
Johan van Herwijnen wil graag iemand een hart onder de riem steken, ze is 3 maanden lang erg ziek 
geweest, en is nu weer aan de betere hand, ook zit ze al 20 jaar in het bestuur en hier voor wil hij haar 
graag een bloemetje geven namens het complete bewakingsteam. Hij bedankt Yvonne voor haar 
jarenlange inzet en hoopt dat ze snel weer de oude wordt. Er wordt door de zaal met applaus 
gereageerd 
Ruud vraagt daarop aan Johan of hij weet of Yvonne alleen maar bij de ALV kon zijn of dat ze ook nu 
weer haar andere functies gaat oppakken. 
Johan beantwoord dit met de mededeling dat Yvonne weer herstellende is. Ze wordt nog 
binnengehouden maar ze komt langzaamaan weer op gang. 
Ruud bedankt Johan voor zijn uitleg. 
 
15 Sluiting: 
 
De voorzitter sluit deze ALV om 23:07 en wil iedereen van harte bedanken voor zijn komst. 
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Ruud de Rijke    Astrid van Niel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


