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ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 April 2012 
 

 

Aanwezigen: zie presentielijst. 

 

Opening: 

De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

 

Mededelingen met betrekking tot de ALV: 

Graag zie we dat de mobiele telefoons uit zijn of op stil staan, ook hebben we een nieuwe 

voice Recorder hier op hopen we dat ie minder piept en kraakt, helaas is Yvonne van Zijtveld 

niet aanwezig, maar Marko Brons zegt dat hij de vragen die er zijn zo goed mogelijk hoopt te 

beantwoorden voor haar. 

 

Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV: 

Er zijn geen nieuwe stukken binnen gekomen dan alleen de stukken die een ieder kan zien op 

de website. 

 

Notulen ALV Woensdag 11 Mei 2011: 

Elly van Niel had een vraag over de nieuwe botenloods, hoe zit het daar nu mee, de Voorzitter 

antwoord hierop dat dit later ter tafel komt. 

De rest van de notulen worden goed gekeurd. 

 

Verslagen Commissies: 

Zoals te lezen was op de website stonden de verslagen van de EHBO, Onderwater Hockey, 

Jaarverslag van de Boten, Jaarverslag van Woensdag avond jeugd Maassluis en het Jaar 

verslag NOB op de website. Het jaarverslag van de bewaking is meer een mededeling dat ze 

stoppen. 

Huug Paalvast heeft een vraag/opmerking over de EHBO, hij blijft maar horen dat er voor 

herhaling 6 avonden nodig zijn, maar dat is helemaal niet waar? Alie Vink (teamleider 

EHBO) laat hierop volgen dat het zo is dat er geen 6 avonden voor nodig zijn, maar wil het 

daar verder bij laten. 

 

Financieel jaarverslag 2011, begroting 2012 plus voorstel contobutieverhoging: 

Voorzitter Ruud de Rijke geeft de Penningmeester Jeroen van Niel het woord. 

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen, gaat hij het plaatje nog eens doornemen met ons 

allen. 
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Inkomsten kant: 

 Duikopleiding had geen inkomsten ivm geen opleidingen 

 Donatie en sponsors lager ivm minder actief penningmeester met werven en 

afhaken van de Shell (mag maar eens in de twee jaar) en het stoppen van 

Waterweg Wonen (zou twee jaar doneren maar heeft het toch al drie jaar gedaan) 

 EHBO is nieuw sinds vorig jaar. 

 Winstdeling GVZ niet betaald ivm investering in de verenigingsruimte. 

 PR ivm geslaagd furiade evenement wat ze ook gaan doen op VLF (Vlaardingse 

logger festival). Dus twee evenementen ipv één. 

 De spaarrente is hoger ivm het overzetten door de ING naar een nieuwe rekening 

en dus vervroegd uitbetalen van de rente. 

 
Uitgaven kant: 

 Badhuren is in Vlaardingen lager ivm aanpassing uren in De Kulk 

 Interne evenementen is hoger omdat het bestuur graag ziet dat er elk jaar iets voor 

onze vrijwilligers wordt gedaan. 

 PR timmert hard aan de weg maar wil meer bekendheid creëren. Veel van de 

uitgaven zijn te gebruiken over meerdere jaren. Ook zijn er extra kosten gemaakt 

ivm een schade. 

 Materialen is weinig mee gedaan doordat onze teamleider werkzaam was in 

Groningen en dus in de weekenden thuis voor zijn gezin wilde zijn. 

 EHBO is nieuw sinds vorig jaar. Voorheen zat dit samen met de uitgave van de 

bewakingen. 

 Bondsafdrachten hoger ivm verhoging bonden maar dat willen we gaan 

compenseren met een verhoging in de contributie. 

 Vervoerskosten zijn hoger omdat meer teamleden en bestuursleden een 

halfjaarlijkse vergoeding vragen van het bestuur. Voorheen werd dit weggewerkt 

in de posten bestuurskosten/ boten motoren. 

 

Het positieve overschot van dit jaar wordt toegevoegd aan de reserveringen. 

 

Zijn hier verder nog vragen over. 

Alie Vink: Waar vallen de inkomsten van de EHBO onder? Jeroen: nu onder bewaking. 

Alie: is het een idee om dat te splitsen? Jeroen verteld dat dit kan maar dat hij daar liever op 

een ander tijdstip over wil praten met Alie. 

 

Jeroen legt daarna nog even de eindbalans uit. 

De reserveringen worden langzaam opgehoogd in overleg met de kascontrole. 

 

Inkomsten begroting: 

 

 Contributie is inclusief Bleu Sea Divers en verhoging van contributie zoals 

voorgesteld op deze ALV. 

 Duikopleidingen wordt hoger ivm opheffing rekening materieelcommissie. En 

natuurlijk de nieuwe opleidingen. 

 Donatie en sponsering weer hoger ivm hoop dat de Shell weer gaat doneren 

 EHBO zijn gegokt ivm nog niet bekend wanneer EHBO’ers ingezet worden tijdens 

evenementen. VRB speelt op dit moment nog als tussenrekening voor de 

opleidingen. 
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 PR denkt door inzet van static show op evenementen meer inkomsten te creëren uit 

verkoop en foto shoots. 

 Winstdeling GVZ is nog niet bekend maar komt wel. Waarschijnlijk € 1510,00 

 Fonds voor aanschaf nieuwe boot (actie bootcommissie) 

 

Uitgaven begroting 

 

 Bad uren omhoog ivm jaarlijkse indexering. 

 Boten/motoren is hoger ivm de gesponsorde aanschaf van de nieuwe boot. 

 Interne evenementen hoger omdat het bestuur graag een evenement voor de 

vrijwilligers wil 

 Duikopleidingen NOB gaat in september beginnen met opleidingen en heeft 

hiervoor boeken nodig. 

 Materialen en onderhoud is hoger ivm onderhoud van de NOB gerelateerde 

materialen (compressor, flessen en automaten) en aanschaf van nieuwe materialen 

voor de vernieuwde opleiding (trimvesten) 

 PR meer omdat bestuur vind dat wij beter op de kaart moeten komen te staan. 

Meerdere investeringen zijn voor meerdere jaren. 

Jerry vraagt of er meer duidelijkheid gegeven kan worden. Jeroen antwoord dat dit kan 

maar dan via de teamleider PR. 

 Verzekeringen zijn hoger ivm de nieuwe boot. 

 Vervoerskosten hoger door meer actieve bestuursleden en teamleiders 

 Gebruik nieuwe botenloods zijn kosten voor het huren van een ruimte zodra we de 

brandweerkazerne moeten verlaten. 

 

Contributie verhoging: 

Zoals jullie hebben kunnen lezen willen wij de contributie gaan verhogen. 

Onze vereniging kan je onder verdelen in 4 groepen 

Jeugd KNBRD t/m 14 jaar: Basis €17,75, KNBRD €0,75 totaal €18,50 

Volwassenen KNBRD: Basis €17,75 KNBRD €0,75 totaal €18,50 

Jeugd NOB t/m 17 jaar: Basis €17,50 KNBRD €0,75 NOB €1,50 NOB onderhoud €0,75 

totaal €20,75. 

Volwassenen NOB: Basis €17,50 KNBRD €0,75 NOB €3,50 NOB onderhoud €0,75 

Totaal € 22,75. 

 

Remco vraag of door dit voorstel ieder jeugdlid van Maassluis dan NOB lid moet worden. 

Jeroen verteld dat de hoofdtrainer verantwoordelijk is in het doorgeven wie van de leden 

snorkelt of duikt en dat deze inderdaad NOB lid moeten gaan worden. Jeroen baseert deze 

uitspraak op de gegevens die hij van de NOB teamleider en secretaris heeft doorgekregen. 

Ruud maakt duidelijk dat je lid moet zijn van de NOB en dus NOB lidmaatschap moet 

betalen. 

Remco vraagt of het om snorkelen of perslucht gaat. Ruud zegt dat als Remco Scoebadoe ziet 

als NOB dat zijn leden dan wel NOB contributie moeten betalen. Doe je een NOB opleiding 

dan betaal je ook NOB lidmaatschap. 

Remco en Ruud discuseren over dit onderwerp verder in de hoop op meer duidelijkheid. 

Frits-Jan verduidelijkt aan Remco en de rest dat zij als OWH’ers hebben besloten om alle 

jeugd van onderwaterhockey Vlaardingen lid te laten worden van de NOB ivm verzekering en 

mee kunnen spelen met de competitie. 
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Remco verteld hierna dat het bestuur nogmaals moet kijken naar het NOB lidmaatschap 

omdat dit in zijn ogen alleen maar geldt voor duiken (incl. scubadoo duiken) en de OWH’ers 

die competitie spelen. Dit in verband met zijn verantwoording naar zijn 65 kinderen in de 

Dol-Fijn. 

Elly vraag of het leden gaat kosten. Remco denkt van wel. 

 

Ruud stelt nogmaals de vraag van de Penningmeester over het nieuwe voorstel van de 

contributie welke in deel 1 en 2 zijn opgesplitst. Over deel 1 wordt gezien dat iedereen voor 

is, over deel 2 stemmen 6 mensen tegen. Daar er een meerderheid voor is wordt het voorstel 

goedgekeurd. 

Jerry vraagt of de vraagstelling niet anders moet. Dit doet Ruud dan ook en weer komt hij 

neer op een meerderheid die voor is. 

Jerry vraagt nogmaals of het niet handiger is om het verhaal en de uitleg van de kascontrole 

erbij te halen waardoor de leden misschien een beter beeld krijgen. Dit wordt goedgekeurd. 

 

 

Verslag Kascontrole, goedkeuring kascontrole 2011 

 

Frits-Jan doet verslag, ze hebben alle boeken na gekeken en doorgewerkt, ook maakt de 

kascontrolecommissie gebruik van de beamer. 

We willen dit jaar echt inzien waar we heen gaan met de vereniging een beter inzicht hebben 

welk team wat doet 

 

Jerry neemt verder het woord. 

Hij verteld dat hij 20 jaar geleden zijn grote A heeft gehaald in die 20 jaar werd er gesproken 

over bewakingen die we nu doen, ook werd er gesproken over boten in de vereniging die we 

nu ook hebben, we zien ook dat de boten een onderdak nodig hebben zoals een botenloods. 

Zoals we zien is de vereniging aan het veranderen is. We zijn verandert van een 

zwemvereniging naar een reddingsbrigade. Als kascommissie zijn we geintreseet in de 

financieel plaatje wat betekend dit voor de vereniging. We hebben badhuur en de contubutie, 

onze inkomsten worden onverspelbaarder. Zoals bij bewakingen die niet door gaan, geld dat 

te laat binnen komt. We gaan risico lopen als opeens de bewakingen weg vallen. Als 

kascontrole stellen we dus 1 vraag hoe staan we er voor als vereniging we hebben de cijfers 

gezien jeroen heeft echt zijn best gedaan want het is erg overzichtelijk. Controle van de 

boeken. Is er fraude geweest is er geknoeid in de boeken. Vorig jaar hebben we een aantal 

verbeter punten door gevoerd, de advies zijn goed opgevolgd en uitgevoerd. Wat wel 

onduidelijk was was de uitvoering van de botenloods maar we hopen daar in deze ALV meer 

duidelijkheid over te krijgen, waar ze zich wel zorgen over maken zijn de inkomsten en 

uitgave de case binnen komen, we moeten wel rekening houden met wat een boot kost als die 

in het water ligt. 

Veel materialen krijgen we gesponsord daar moeten we wel rekening mee houden, dat we 

misschien moeten gaan reserveren voor noodzakelijke uitgave. Hiermee wil Jerry zeggen dat 

deze ALV eigelijk decharge moeten verlenen aan het bestuur en de penningmeester, ze 

hebben een goede boekhouding gevoerd, het is weer een goed jaar en hij is trots op deze 

vereniging. Dus applaus voor het bestuur graag, daar na wil hij graag toestemming om te gaan 

stemmen geen tegen stemmen. 

 

Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester 

 

Er wordt decharge verleent aan het bestuur, met dank aan de penningmeester 
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Pauze: 
 We houden even een pauze van 10 minuten voor koffie of fris en voor de rokers onder ons. 

 

Aankoop van gedeeltelijk geschonken nieuwe boot: 

 

Jeroen laat via de beamer een plaatje zien van alle boten. We hebben lekkage bij 1 van onze 

boten, We hebben er alles aan gedaan om hem te plakken enz maar ja we hebben hem nu 12 

jaar in ons bezit en die is gewoon op nu. Toen zijn wij offertes op gaan vragen bij 

verschillende bedrijven, uiteindelijk is er toch besloten om terug te gaan naar de Tornado 

omdat we gelijkheid willen en een uitstraling naar de buiten wereld toe. De boot die we op het 

oog hebben is 4,8 meter lang en er komt een 70 pk motor achter. Met deze offertes zijn we op 

zoek gegaan naar sponsors en kwamen we uit bij het Fonds Schiedam/Vlaardingen. 

Het eerste probleem waar we bij het bestuur tegen aan liepen was dat deze boot niet op de 

begroting stond, dus zijn we in contact gegaan met de kas controle, op dit moment wordt de 

boot al gemaakt, zodoende staat wij nu hier om advies te vragen aan de ALV want dat moet 

volgens de kascontrole commissie want de aanschaf is boven de €500. 

Jeroen vraagt of er verder nog vragen zijn. Remco vraagt die boot die lek is wat gaat daar mee 

gebeuren gooi jullie die weg of wat. Jeroen antwoord dat hij nog wel eens als het echt nodig is 

ingezet gaat worden maar dan alleen op de vaart of op het surfmeer. Arjen vraagt wel of je 

goed let op je onderhoud van je reserve boot Jeroen antwoord dat je aan een nieuwe boot 

minder hebt te sleutelen en wat we alleen nog maar uitgeven aan de reserve boot is wat rubber 

om de gaatjes te plakken. Er wordt door Elly gevraagd of er dan ook meer bewakingen zijn 

voor de boten, we zijn bezig met praten met de Rotterdamse en Dordrechtze reddingsbrigade 

of we wat meer voor hun kunnen betekenen, maar daar zijn we nog mee in overleg. Jerry 

vraagt of er ook leden zijn om deze boot te besturen, waarop Jeroen antwoord uit zijn hoofd 

gezegd 9 mensen met een vaarbewijs en ongeveer 6 mensen met een marifoon. 

Kevin heeft ook een vraag: past de boot op een trailer die wij hebben of moet er een andere 

aangeschaft worden. Jeroen antwoord dat in de offertes een trailer bij zit, de volgende vraag is 

hoe zwaar is ie en is hij geremd of ongeremd. Het is een ongeremde combinatie en het 

gewicht komt volgens de dealer niet boven de 500 kilo uit. 

Jerry is erg blij dat we de boot gesponsord krijgen, hoe lang denk je dat de boot mee gaat. 

Jeroen zegt hierop ongeveer 15 jaar, dus de afschrijving van de boot kost ons €100 per maand, 

gokken jullie er op dat als dan de boot versleten is weer een subsidie krijgen van een sponsor, 

hier is moeilijk antwoord op te geven dat weet je nooit. Als er iets zal zijn met de boten kan je 

via reddingsbrigade Nederland een boot huren en kan je toch je evenementen draaiende 

houden. 

4 vragen, vraag 1 valt jeroen iets te verwijten in de bestel procedure, we vinden met zijn alle 

dat Jeroen door mag gaan met het bestellen van de boot. 

2
de

 vraag Jerry heeft het vaak gehad over verhoging van verzekeringen enz kunnen wij er mee 

leven dat de kosten de komende jaren omhoog gaan terwijl we niet weten of de bewakingen 

omhoog gaan, we stemmen nu voor het financieel aspect. We gaan akkoord, kunnen we leven 

met het risico dat de BTW niet door reddingsbrigade Nederland wordt betaald. 

Dus simpel gezegd we vertrouwen jeroen en krijgt hij applaus. 
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Bestuursverkiezing: 

 

Dagelijks bestuur (DB): 

Voorzitter  Ruud de Rijke  (niet aftredend) 

Secretaris  Patricia Reinders (aftredend)   VACATURE 

Penningmeester Jeroen van Niel (aftredend)   herkiesbaar voor 1 

jaar 
 

Algemeen bestuur: 
Bestuurslid 1  Yvonne van Zijtveld  (aftredend)   herkiesbaar 

Bestuurslid 2  Huug Paalvast   (niet aftredend) 

Bestuurslid 3  Stephan van Dorp  (aftredend)   herkiesbaar 

Bestuurslid 4  Marcel van Steekelenburg (niet aftredend) 

Bestuurslid 5  Astrid van Niel  (aftredend)   herkiesbaar 

Bestuurslid 6  Lukas de Koning  (niet aftredend) 

Bestuurslid 7  Stefan van Doorn  (aftredend)  herkiesbaar 

Bestuurslid 8  VACATURE 

 

Ruud vindt alleen het punt Secretaris erg belangrijk. Ruud kijk daarbij de zaal rond met de 

vraag of er iemand is die deze functie op wil vullen. 

Elly wil graag weten waarom Patricia is afgehaakt. Ruud verteld dat het hem niet helemaal 

duidelijk was maar dat het neerkomt op dat ze te weinig tijd had voor haar gezin en werk. 

Jeroen verteld waarom hij herkiesbaar is voor 1 jaar. In de aanloop van de koop van de 

nieuwe boot zijn er een paar dingetjes verkeer gegaan kwa financieel en omdat hij via de 

statuten dit jaar niet aftreden was heeft hij voor zich zelf besloten dat hij aftreden is en 

herkiesbaar weer wordt gesteld voor 1 jaar waardoor hij volgend jaar weer gewoon in de 

cyclus mee genomen wordt van aftredenen en herkiesbaar, dit is zijn reden dat hij er op staat. 

Frits-jan zegt dat hij en Jerry in de boeken zijn gedoken en vinden dat jeroen zowel als 

persoonlijk en als penningmeester niets te verwijten valt en de kas controle commissie staan 

niet achter het feit dat jeroen aftreden zal zijn. Marko wil ook nog even wat zeggen, hij vindt 

dat jeroen hier niet zo zwaar voor gestraft hoeft te worden, hij is nu eenmaal penningmeester 

en teamleider boten omdat op dat moment niemand die functie wou Marko krijgt applaus. 

Jerry voegt nog even toe dat er wel belangenverstrengeling heeft plaats gevonden, maar ja dat 

kan ook niet helemaal zonder als je 2 petten op hebt en heeft dit allemaal voor gelegd aan het 

bestuur in de juiste handeling en dat accepteren we allemaal dat hij deze actie heeft 

ondernomen. Ruud vraagt of we ons hier in kunnen vinden dat jeroen gewoon voor een jaar 

aanblijft en dat hij volgend jaar weer kan worden verkozen. Mark vindt wel dat dit kan maar 

niet met de rest van het bestuur, hij vindt dat we het hele lijstje gewoon even af moeten 

werken Mark neemt het even over van Ruud want hij wil graag het hele lijstje aflopen. 

Bestuurslid 1 Yvonne van Zijtveld staat wel als herkiesbaar maar moet dan zelf wel aanwezig 

zijn vindt men. 

Bestuurslid 3 Stephan van Dorp, bestuurslid 5 Astrid van Niel, Bestuurslid 7 Stefan van 

Doorn, de laaste 3 stellen zich allen herkiesbaar. Mark vraagt aan iedereen wie is er voor dat 

Yvonne van Zijtveld weer herkozen wordt in de functie zoals die nu wordt verstreken, maar 

niet iedereen weet wat ze nu precies doet, Elly geeft aan dat ze ook gehoord heeft dat ze al 

een jaar niet op de bestuursvergaderingen aanwezig is Ruud antwoord hierop dat dat zo is Elly 

vraagt zich dan nu af hoe iemand bestuurslid kan zijn en herkiesbaar is ze doet heel veel goed 

want het geld dat ze binnen haalt is geweldig, maar iemand die niet op bestuursvergaderingen 

komt wat heb je er aan kan je dan niet beter een ander nemen die wel aanwezig kan zijn of 

met een bestuurslid minder kan doen. Jeroen zegt dat volgens hem Marko aanwezig was voor 

Yvonne om dit soort vragen te beantwoorden in zover hij dit kan natuurlijk. Marko verteld dat 
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er veel speelt in haar privé leven en door de medicijnen en verkeerde diagnose in het 

ziekenhuis zij erg ziek is nu en verder wil hij hier niks over kwijt. Ruud wil de discussie 

breder trekken en zegt dat als je als teamleider ergens niet aanwezig kan zijn dan is het toch 

mogelijk dat je een afgevaardigde kan sturen namens je zelf. Marko vraagt of dit met haar is 

besproken want dat weet hij niet, Ruud antwoord hierop dat dat meerdermalen besproken is 

met haar, ze blijft gewoon teamleider bewakingen maar is het verstandig om haar bestuurslid 

te houden daar gaat deze discussie nu over. Robbin Hillenius wil menselijk blijven en vindt 

dat ze gewoon aan moet blijven. Ruud verteld nog even er bij dat ons bestuur via de statuten 

vermeld staat dat ons bestuur uit 11 mensen moet bestaan. Jerry vraagt zich af of Yvonne 

alleen door haar ziekte afwezig is of dat het ook nog andere kenmerken zou kunnen hebben. 

Ruud denkt dat deze kenmerken er wel kunnen zijn. Frits-Jan stelt voor om 1 of 2 personen 

om te gaan praten met Yvonne en daarna pas een beslissing over nemen eerder kan niet. 

Huug stelt dat het belangrijk is dat Yvonne haar werk blijft doen en dat de mensen om haar 

heen erg belangrijk zijn voor de vereniging. Elly wil graag weten waar deze mensen zijn op 

de ALV want het blijkt een grote groep te zijn. Frits-Jan antwoord dat het een andere soort 

groep is. Elly reageert hierop dat het dus een vereniging in een vereniging is. Frits-Jan verteld 

dat hij liever dezen mensen in het veld heeft zitten dan hier op een ALV.  

Er ontstaat verder een discussie over wie waar hoort te zijn en wie waardering zou moeten 

krijgen. 

Gabriël vraagt zich af waarom een teamleider thuis kan zitten en een coördinator in het veld 

kan zetten. Hij heeft bijvoorbeeld geen aanvragen meer gehad van Yvonne. 

Ruud breekt in op het moment dat deze discussie uit de hand gaat lopen. Hij haakt in op wat 

mail verkeer van Yvonne en Jacqueline die hij heeft ontvangen waarin zij vertellen dat ze veel 

minder evenementen gaan doen. Er wordt hierdoor gesuggereerd dat ‘de groep’ die 

evenementen zelfstandig zal gaan doen maar hier is geen bewijs van. 

Hij vraagt nogmaals aan de aanwezige leden of ze stemmen op het aanblijven van Yvonne als 

bestuurslid. Er zijn 7 voor herkiesbaar. Er zijn er 3 tegen, en er zijn 3 onthoudingen. 

Het bestuur zoals op papier staat blijft gehandhaafd. 

 

Alie vraagt of de teamleider KNBRD nog gekozen moet worden. Ruud beaamt dat er niemand 

is die zich aangemeld heeft maar zoals hij heeft aangegeven in het begin dat we ook voor deze 

functie nog op zoek zijn naar mensen. Hij vraagt de zaal rond maar geen reactie van de leden. 

Huug vermeldt nog even dat hij een facturen heeft aangemeld bij de gemeente Vlaardingen. 

 

Jerry haakt nog even in op het eventueel ontbreken van de bewakingsinkomsten. Hij wil graag 

weten of het bestuur hier inzicht in heeft wat dit zou kunnen betekenen. 

Jeroen geeft een kort antwoord dat zij dit pas 3 weken geleden hebben gehoord. Hij denkt het 

met de botenevenement te kunnen dekken. 

Jerry wil weten of er een nieuwe begroting gemaakt kan worden. Frits-Jan denkt dat dit alleen 

onder het bestuur moet en niet naar de ALV. 

 

Benoeming Kascontrole: 

 

De kascontrole bestond uit Jerry (lid 1) en Peter Jansen (lid 2) met als reserve Frits-Jan.  

Jerry zit twee jaar en is dus aftredend. Peter is helaas zonder melding afwezig deze avond en 

kan dus niks vermelden over zijn lidmaatschap binnen de commissie. 

Jerry vermeldt ook dat ze eigenlijk een investeringscommissie zijn. 

Jeroen verduidelijkt naar de leden dat dus de nieuwe commissie zal bestaan uit Peter (lid 1), 

Frits-Jan (lid 2) en Jerry als reserve. Alleen is dit niet wenselijk omdat we liever nieuw bloed 
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in deze belangrijke commissie zouden zien. Remco zal het voorstellen in de groep van 

Maassluis. 

 

Ontwikkelingen omtrent de nieuwe botenloods: 

 

Stefan krijgt het woord van Ruud. 

Er zijn dit jaar 2 partijen bijgevraagd om een offerte uit te brengen naast onze eerste partij. Er 

is een aanvraag voor subsidie gedaan naar de gemeente Vlaardingen maar deze ligt in de 

koelkast ivm een eventuele op te richten RVR en een wateropervlakteschouw welke weer 

uitgevoerd wordt in opdracht van Reddingsbrigade Nederland. 

Uit de overzichten blijkt dat alles nog negatief is. Dit komt doordat we nog niet voldoende 

financiën hebben om te kunnen starten. Alle drie de partijen hebben andere bedragen kwa 

bouw. Stefan legt uit waar de verschillen in zitten en hij concludeert dat er dus nog te weinig 

is om te starten. 

De te nemen acties zijn een gesprek met de gemeente (binnen drie weken) en met het Fonds 

Schiedam Vlaardingen. Ook moet er actief gezocht worden naar een nieuwe (tijdelijke) opstal 

voor de boten. Er zou een mogelijkheid zijn bij de VRR (VeiligheidsRegio Rijnmond) maar 

die gaat niet door. 

Frits-Jan wil weten of als je containers zelf gaat halen, nieuwbouw of tweedehands, of de 

gemeente dan ook nog subsidieert. Stefan zegt dat hier over te praten valt maar wil graag het 

antwoord van Reddingsbrigade Nederland afwachten. 

Jerry wil weten hoe de VRR in elkaar komt te zitten voor Vlaardingen. Worden we 

overgenomen of gaan we fuseren. 

Ruud verteld dat dit totaal niet de bedoeling is en dat er alleen maar gekeken wordt naar 

samenwerking tussen een aantal brigades. En hier uit komt wat er nodig is in het gebied 

waarin wij ons bevinden. Het probleem wordt wel dat wij eind juni uit de huidige loods 

moeten zijn. 

Jerry zou graag meer willen weten over de structuur van een RVR. Marko verteld dat deze 

RVR worden ingedeeld naar de hand van de huidige regio’s van de brandweer, politie en 

ambulance. 

Ruud wil graag met mensen uit Maasluis gaan praten met de burgemeester ivm subsidie voor 

onze nieuwbouwloods. Deze gemeente heeft al jaren een gratis brigade voor hun evenementen 

in Maassluis. 

Ruud zijn uiteindelijke vraag aan de leden is of het bestuur (Stefan) met deze ontwikkelingen 

mag doorgaan. Wel wil hij verzekeren dat er een 100% dekking moet zijn voordat hij zelf 

verder wilt. 

Mark wil weten of het zeker is dat wij eruit moeten. Ruud en Jeroen bevestigen dat we de 

brief dat we eruit moeten ontvangen hebben en dat er 99% kans is dat er geen verlenging 

komt. 

Mark wil ook nog weten of er nagedacht is over huren? Ruud verwijst door naar de 

kascommissie en de Penningmeester. Het grote bedrag is van subsidie verstrekkers. 

Jeroen haakt in door te zeggen dat hij als teamleider boten al een paar keer in de commissie 

heeft geroepen dat het onze boten zijn, als team, en dat het team op zoek moet gaan. Hier is 

nooit een reactie uit gekomen. Het vinden van een locatie zou door ieder lid kunnen gedaan 

worden. Kom met tips naar de teamleider van de boten of de botenloods. 

Jerry adviseert ook nog om te kijken naar de verzekeringen. Ook hier kunnen verschillen in de 

soort van het pand komen. 

De ledenvergadering verteld met applaus dat de teamleider nieuwe botenloods door kan gaan 

met zijn project. 
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Uitreiking Dr. Fransen Trofee / penning van verdiensten: 

 

Ruud geeft het woord aan Jeroen. 

Jeroen introduceert de nieuwe, opgepoetste, Dr Fransen Trofee. Jeroen geeft Huug het woord 

over het ontstaan van deze trofee. Er ontstaat een discussie of dit moet. Er wordt uiteindelijk 

geen uitleg te geven. 

Jeroen verteld dat het bestuur heeft besloten om hem uit te geven aan de gehele groep 

onderwaterhockeyers. Dit omdat de groep verdubbeld is aan leden. Zij hebben zelf veel 

gedaan om deze groep te laten groeien. Arjen neemt de trofee namens de OWH’ers in 

ontvangst. 

Er worden geen penningen van verdiensten uitgedeeld. 

 

Rondvraag met betrekking tot de ALV: 

 

Jerry heeft een vraag over de uitgaven van de PR in 2012. Stephan antwoord dat het logo 

verandering wat kosten met zich meebrengt. Dit wordt doorgezet in nieuwe folders en een 

nieuwe website. Ook de static show is vrij prijzig maar wel er nuttig en functioneel. 

Er wordt een bloembolle actie opgezet voor extra inkomsten. Stephan verteld ook dat de 

uitgaven hoger zijn dan de inkomsten en dit omdat we nog vrij onbekend zijn binnen de regio. 

Door media aandacht hoopt hij extra bekendheid te creëren. Hij verwacht voor volgend jaar 

niet zo’n grote uitgaven te hoeven doen. 

 

Frits-Jan wil graag dat er nog getekend wordt voor de stukken van de kascontrole. Ruud 

beaamt dat dit zal gebeuren. 

 

Huug heeft nog een aanvulling op de loodsen. Hij geeft aan dat het fonds alleen uitgaat van 

aanschaf van nieuwe loodsen en niet van de inboedel. Jeroen verteld dat als Huug goed naar 

de presentatie van Stefan had geluisterd dat dit hierin verwerkt was. 

 

Kevin vind het jammer dat hij de uitnodiging niet via Sportlink heeft gehad, ook al staat hij 

goed in het systeem. Hij heeft het ook bij Ricardo Verbeek gevraag en ook hij heeft niks 

ontvangen. Jeroen vraagt hem of hij na de vergadering langs kan komen om te controleren of 

hij goed erin staat met zijn mail adres. Stefan zegt nog even dat hij in zijn spam box moet 

kijken. Kevin heeft dit gedaan maar ook hier stond niks in. 

 

Sluiting: 

 

Ruud sluit de vergadering om 22:59u 

 

Voorzitter       Notulist 

 

Ruud de Rijke       Astrid van Niel 


