
 

 

 

 

Bijzondere algemene ledenvergadering. 

Aanwezige: zie presentielijst 

 

Opening van de vergadering: 

Stephan van Dorp opent de vergadering om 19:30 uur. 

Graag willen wij u attenderen op de regels, leden van de brigade, telefoons en 
piepers uit of stil, roken verboden of in de pauze buiten,  laat iedereen zijn verhaal 
doen, deze BALV wordt opgenomen dus wilt u luid en duidelijk praten.  

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het 
beter. 

Mededelingen met betrekking tot de BALV: 

Stephan van Dorp geeft het woord aan Jeroen van Niel, zoals jullie zien zitten wij hier 
met een kleine groep bestuurders zonder voorzitter en secretaris en dit hopen wij 
vanavond op te lossen. 

Ingekomen stukken betreffende vorming nieuw bestuur: 

Wij zijn in de afgelopen 2 maanden en in het bijzonder Huug Paalvast op zoek 
gegaan naar mensen voor de functies voorzitter en secretaris, hij heeft hier voor 2 
mensen gevonden,  Anja van Os en Jolanda de Boom, Anja wilde heel graag de 
voorzittersfunctie gaan doen maar heeft zich inmiddels  teruggetrokken, Jolanda de 
Boom wil graag Secretaris worden van onze vereniging. 

Jolanda stelt zich even in het kort voor, ze is al 2 keer op de dinsdag komen 
zwemmen en blijft dit doen. 

Jolanda de Boom wordt welkom geheten en wordt bedankt voor haar korte uitleg. 

Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, hier voor heeft Elvera 
Donkersloot zich aangemeld. 

Ruud de Rijke heeft 3 maanden geleden aangegeven te stoppen met het 
voorzitterschap, dit komt mede door een misverstand tussen Jeroen en Ruud. Het 
gaat om de financiële problemen die  betrekking hebben  op Maassluis. Jeroen is 



samen met de kascontrole commissie naar Remco Cats toe gegaan om hier 
opheldering voor te krijgen van 1988 tot aan nu toe, waarvoor subsidie wordt 
ontvangen tot 2009 door Maassluis. Peter Jansen heeft een verslag gemaakt vanaf 
1988 tot aan 2009 en leg dit uit tijdens deze BALV. 

Remco Cats is begonnen in 1988 bij de VRB en na een jaar is er in Maassluis een 
afdeling gekomen. Op dat moment moest er een rekening geopend worden speciaal 
voor Maassluis om de subsidie voor Maassluis te ontvangen. In de boekhouding is dit 
altijd netjes bijgehouden, er is geen enkel foutje te vinden. Hij heeft alles netjes 
bijgehouden, van elk lid en alle gegevens daarvan, dit is zeker 
bewonderingswaardig. 

Men draait daar zelfstandig en heeft daar eigen materialen, is dus een beetje 
zelfreddend. 

Wel hebben ze 1 puntje kunnen ontdekken  waar iets niet helemaal correct is 
gegaan, dit gaat om een bedrag van €500 in de plus, dat is voor de kascontrole 
commissie het enige puntje wat nog even uitgezocht moet worden door Remco Cats 
en Jeroen van Niel, Jeroen licht toe dat dit nog niet is gebeurd doordat beide het erg 
druk hebben maar dit wordt snel opgelost. 

Voor degene die willen kunnen jullie dit inzien na de vergadering, daarna worden ze 
getekend door de kascontrole. 

Frits-Jan was hierbij graag aanwezig geweest maar zit met zijn werk ergens anders 
helaas. 

Lou Wigman meldt dat hij een klein beetje nieuw hier is en vraagt zich dus nu af of er 
nu 2 kasten zijn met materiaal voor de vereniging. Dit wordt met ja beantwoord, 
zowel Vlaardingen als Maassluis hebben snorkel spullen tot hun beschikking en 
KNBRD spullen, de perslucht spullen liggen in Vlaardingen en daar wordt door de 
NOB teamleider goede afspraken over gemaakt wie wanneer iets leent of gebruikt. 

Het zit hem dus in de subsidie, als ze die naar ons toe storten dan moeten wij die dus 
terug gaan betalen aan de gemeente Maassluis. 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarbij moeten we dus nu 
een 2de rekening openen met een kopje afdeling Maassluis. 

Elly van Niel vraagt: dus op die rekening wordt dus de subsidie gestort en wat doet 
Maassluis dan met dat geld. 

Peter Jansen: daar kopen zij hun materiaal van, gaan een dagje naar het strand en 
doen onderlinge wedstrijden. Hun hoofdtrainers en trainers betalen hiermee ook hun 
herhaling van diploma’s EHBO. 

Elly van Niel merkt op dat je dus financieel 2 verenigingen hebt, Jeroen antwoordt 
dat dit niet het geval is, je hebt alleen een afdeling Maassluis die gewoon de volle 



contributie aan Vlaardingen betaalt voor de badhuur. En er wordt geen geld 
overgehouden voor extra’s. 

We zijn 1 vereniging dus waarom doen we dat niet met zijn allen, we zijn al 20 jaar zo 
bezig en willen dat nu gaan veranderen door beide administraties samen te gaan 
voegen. Je moet het gaan zien als een groepje en deze groep bestaat uit 60 
personen. 

Elly van Niel vraagt zich af of hier dan nooit in die 20 jaar iemand van af geweten 
hebben. Jeroen van Niel laat weten dat er wel mensen vanaf geweten hebben zoals 
de penningmeester en de mensen uit Maassluis maar dit altijd zo hebben gehouden. 
De penningmeester heeft hiervan altijd geweten maar vond het altijd best. 

Remco Cats: Afdeling Maassluis heeft altijd netjes bij elke ALV hun jaar planning 
ingeleverd voor iedereen inzichtelijk dus, ook is de rekening er gekomen omdat 
Remco geen zin had om met veel geld langs de badrand te lopen, of het zo mee 
naar huis te nemen dit is veel makkelijker en een ieder kan het inzien als hij/zij dit 
wilt. 

Elly geeft aan dat er toen zij in het bestuur zat hier nog niet over gesproken werd. In 
die periode is er wel over gesproken maar is dit verder nooit uit de grond gekomen. 
Toen kwam er weer een brief, deze heeft Jeroen naar Remco toe gestuurd omdat het 
bij hem wat minder ging en hij meer tijd had om dit te regelen want het was heel veel 
papier werk en zo is de rekening in het leven geroepen. 

Paul van der Meer vraagt aan Peter Jansen of er eigenlijk niks aan de hand is en 
snapt nu niet zo goed waarom Ruud dan is opgestapt, nou daar gaan we hem zelf 
uitleg voor laten geven. 

Ruud: de opmerking van Jeroen:” ik heb geen inzicht in de administratie van 
Maassluis”, deed Ruud van zijn stoel vallen, je bent penningmeester van de gehele 
vereniging of niet, om een lang verhaal kort te maken heeft Ruud gevraagd aan 
Jeroen en Remco om alles op papier te zetten en dit te ondertekenen. Jeroen 
weigerde dit, ze moeten een inhaal slag maken van 19 jaar, en vandaar dat hij nu 
zijn functie neer legt. Hij is 4 jaar geleden hier gekomen, met de 4 Daltons waarvan 
er al 3 zijn opgestapt en hij wil graag blijven en helpen bij de botenloods maar niet 
meer als voorzitter, hij heeft dus een aanzet gegeven, en is blij om te zien dat er nu 
wel wat mee gedaan wordt. 

Peter Jansen: Wij zijn er naar toe aan het werken dat het wel overzichtelijk wordt 
voor iedereen daar is de kascontrole commissie nu mee bezig, alles is terug te 
vinden tot op de laatste cent. 

Elly van Niel:  Maar wij hadden op de ALV moeten horen dat de kascontrole 
commissie decharge heeft verleend aan Maassluis, en op de volgende ALV komen 
er nu 2 kas controles 1 in Vlaardingen en 1 in  Maassluis. 



Robbert Scheijbeler vraagt of we deze discussie kunnen stoppen want het is verder 
helder en alles is weggepoetst. Jeroen van Niel geeft aan dat er niks is weggepoetst, 
er is heel veel gepraat mogen wij dan ook als achtergrond weten waarom een 
voorzitter is opgestapt. Robbert  zegt er is toch een extra vergadering geweest voor 
iedereen, Elly van Niel meldt daar niks van af te weten, Jeroen beaamt dit want dit 
was alleen voor de teamleiders en niet voor de leden, dan kan je toch naar een 
bestuursvergadering komen, Jeroen meldt dat alleen het inloop half uurtje voor 
iedereen is, daarna is de vergadering vanaf 20:00 uur voor bestuursleden. 

Stephan van Dorp geeft aan dat hij hoopt dat iedereen het nu een beetje snapt en als 
er geen vragen meer zijn hij verder wil gaan en als er toch nog vragen komen hij die 
behandelt bij puntje 7. 

Ruud de Rijke  wil als laatste toch nog een puntje aandragen, kunnen wij er als 
leden, en hij praat nu niet als voorzitter, dat met de controle van de kas een 
document  laten maken dat het nu wel allemaal klopt, Jeroen van Niel vraagt zich af 
waarom hij zo gebrand is op dit document, Ruud legt nog eens uit dat de verzekering 
niks dekt als er iets mis gaat. 

We maken nu een afspraak dat de volgende ALV op Donderdag 14 maart 2013 
wordt gehouden, er zijn 2 mensen tegen. 

Er komen op de ALV van 14 maart uitleg  waar de €500 in de plus vandaan komt. 

Pauze 

Een kwartiertje. 

Paul van der Meer wil even melden dat er enige verwarring is voor de leden over het 
EHBO diploma dat nu in Maassluis is en anders dan in Vlaardingen. Jeroen van Niel 
antwoordt dat dit gewoon hetzelfde is. Alle hoofdtrainers en de teamleiders zijn 
verplicht als ze aan de badrand staan een EHBO diploma te hebben, alle trainers 
zouden dat wel fijn vinden maar die moeten ze dan zelf betalen, hier over zijn geen 
vragen meer en we gaan verder met de vergadering, Ruud de Rijke heeft nog wel 
een vraag over het verslag van de kascontrole commissie, hij vindt het geen verslag 
maar meer een boodschappen briefje, hij zou graag ook cijfers zien, die zijn er ook 
maar nog niet zo mooi gemaakt maar daar kunnen wij wel voor zorgen. 

Bestuursverkiezing: 

Elly van Niel wil graag weten voor we door gaan waar de rest van het bestuur is, hier 
op wordt geantwoord dat dit het bestuur is en dat we voor de rest een afmelding 
hebben gekregen. 

Verkiezing nieuwe interim-voorzitter: 

Peter Jansen wil dit wel graag gaan doen het liefst samen met Huug en hij wil kijken 
of hij het wat vindt tot aan de volgende ALV en dan beslist hij wat hij wil. 



Voor 19 Tegen 0 Neutraal 2 
 

A. Verkiezing nieuwe interim-secretaris: 
Jolanda de Boom 
Voor 20 Tegen 0 Neutraal 1 
Applaus voor Jolanda en veel plezier. 
 

B. Verkiezing nieuwe interim-bestuursleden: 
Elvera Donkersloot 
Voor 20 Tegen 0 Neutraal 1 
 
Elly van Niel  zegt als eerste dat ze er geen probleem mee heeft dat Elvera 
Donkersloot in het bestuur komt maar wel dat Johan in het bestuur komt bij 
afwezigheid van Elvera. Dit kan toch niet, nee wordt er gezegd dat kan ook 
niet, dus Elvera stapt in het bestuur zonder Johan. 
 
Aanstelling commissie botenloods. 
Stefan van Doorn vertelt dat het momenteel even stil ligt, de scouting kan het 
geld niet opbrengen, dus ligt de botenloods even stil. 
Jeroen van Niel vertelt dat de Boten momenteel bij Bouwbedrijf Van Zanten 
staan. Hij heeft een loods ter beschikking van 300 m2 we betalen hier niks 
voor en we staan hier voor onbepaalde tijd. Wel wil hij graag beschermheer 
worden, wat dit precies inhoudt weet Jeroen niet, Elly van Niel  heeft 
gegoogled en het houdt in dat hij ons helpt als hij dat kan financieel of op 
andere vlakken, wel vraagt hij of wij zijn boten willen onderhouden niet qua 
motoren maar onderhoud en schoonmaak. 
 
Ruud de Rijke  stelt voor dat je alles wel even zwart op wit laten zetten. 
 
Vraag wie wil er in dit team komen om ons verder te helpen: Huug Paalvast, 
Ruud de Rijke (mits alles is opgelost rond de financiële perikelen) Mark van 
Niel gaat thuis overleggen en denkt er nog even over na. 
 
Ruud de Rijke  laat de mensen weten die denken dat ze iets voor ons gaan 
bouwen dat het nog even duurt voor dat er iets gebouwd gaat worden.  
 
Rondvraag: 
Niemand. 
 
Sluiting: 
Wij sluiten deze vergadering om 21:15 en wensen u een fijne avond en tot de 
volgende ALV. 
 
 



 
Voorzitter:      Notulist: 
 
 
 
Stephan van Dorp     Astrid van Niel. 
 


