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ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 maart 2013   
 
Aanwezigen: zie presentielijst.  
 
Opening: 
De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Nieuw 
bestuur, nieuwe gezichten en nieuwe kansen en veranderingen. 
 
Mededelingen met betrekking tot de ALV: 
Graag zie we dat de mobiele telefoons uit zijn of op stil staan. Als 2e punt hebben we de 
Fransen trofee. 
 
Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV: 
De kascontrole heeft stukken ingediend ter inzage voor iedereen. 
 
Notulen ALV 2012: 
Kevin heeft geen inzage in de notulen die op de website staan, hij kreeg het thuis niet 
geopend. Kevin onthoudt zich van stem omdat hij de jaarverslagen en de RVR niet heeft 
kunnen lezen. De site was wel moeilijk toegankelijk voor meerdere leden. 
Verder geen op of aanmerkingen. 
 
Notulen BALV 2012: 
Remco merkt op dat er geen datum op staat, gaat Jolanda alsnog doen. 
Ruud : 
Blz. 1 : staat misverstand tussen Jeroen Ruud maar Ruud vindt het een verschil van mening.  
Blz. 2 : Over de 500 euro verschil in Maassluis vraagt Ruud of  er al nieuws is, ja zegt Frits-
Jan, we hebben gekeken, Ruud heeft gelijk, er was iets niet goed. Naast dat het uitgebreid in 
het kasverslag staat zit in het resultaat van het onderzoek van Maassluis een post van 463 euro 
teveel in de kas. Dit komt uit de kas van voor 2008-2012 door vermoedelijk niet ingediende 
declaraties. Van die tijd geeft de kascommissie het advies om dit bedrag als  reserve nog 3 
jaar op de balans te laten staan tot 2015 met de omschrijving reserve en dan toevoegen aan 
eigen vermogen voor aanschaf van materieel. Jerry vindt dat we nog een aantal jaar de tijd 
moet nemen en als het verschil alsnog naar voren komt gaan we het juist verwerken en hij 
blijft als zichtbare post op de balans staan. 
In de laatste alinea staat: we moeten een rekening openen met kopje Maassluis. Frits-Jan zegt 
naast dat er een aantal dingen uitgevoerd zijn staat er nog een punt open in Maassluis, er zal 
nog een zakelijke rekening examens en VRB Maassluis worden aangevraagd, dit punt is nog 
niet uitgevoerd, Peter vraagt of daar al zicht op is. Remco prikt een datum tussen nu en 3 
maanden. Dit moet voor de vakantie in orde zijn? 
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Blz 3 . Waarom functie neerleggen: 
1. Is verzekeringsaspect i.v.m. persoonlijke aansprakelijk. 
2. De onzichtbare rekening van Maassluis kan leiden tot aansprakelijkheid en dat 

kan als bestuur niet geaccepteerd worden. De essentie van het verhaal is dat de 
verzekering niet dekt op het moment van wanbeleid. Peter legt uit dat wanbeleid 
niet te verzekeren is. Ruud vindt dat je een incompleet verslag niet kan accepteren 
want  dat wordt niet gedekt door de verzekering, dus blijf je als bestuur 
aansprakelijkheid  voor 20.000,- euro omdat de subsidie terugbetaald moet 
worden. Peter legt uit dat de administratie wel inzichtelijk was en Ruud vindt dat 
de notulen niet goed op papier staan.  Frits-Jan zegt dat het nu zichtbaar is 
gemaakt en benadrukt dat dit goed moet komen in de notulen. Als Remco wel heel 
veel geld had gepakt was het bestuur wel aansprakelijk geweest. Lou zegt dat er 
nu  dispenstatie is verleend voor de aansprakelijkheid. Na tekening van papieren 
zal Ruud en het oude bestuur niet meer aansprakelijk zijn. Beide moeten dus 
tekenen via de penningmeester om afstand te doen van alle aansprakelijkheid. 

Jerry vraagt hoe we dit gaan doen en dit komt in het nieuwe verslag. Ruud is akkoord met de 
nieuwe notulen. 
Lou heeft de balans gemist maar Jeroen gaat hem zo laten zien bij de bespreking van 
financieel. 
 
Verslagen Commissies: 
Maassluis heeft verslag ingeleverd en deze is op de website gezet. Stephan zegt dat de PR 
geen verslag heeft en dit aan hem zelf lag, Stephan legt uit waarom hij geen verslag heeft,  te 
druk met privé en werk.  
Robbert vraagt of we volgend jaar herinneringen voor het verslag kunnen sturen. Peter legt uit 
dat we meer op de website gaan plaatsen en vraagt iedereen meer op de site te gaan kijken. 
Peter vindt het jammer dat we niet meer verslagen hebben 
Fris-Jan vindt omdat we geen verslagen hebben en een aantal dingen niet toegankelijk zijn op 
de website dat we over een maand moeten proberen achterstallige verslagen op de site te 
zetten en dat het passwoord geldig blijft daarna nog 1 maand< laten we zeggen tot 30 april. 
 
 
Financieel jaarverslag 2012, begroting 2013 begroting 2013 (via powerpoint): 
Inkomsten kant: 
Jeroen begint met de balans maar is niet veel over te vertellen alleen van de achteruitgang van 
de inkomsten doordat de verkeersregelaars zijn gestopt en we geen evenement hadden en er 
zat een fout in de begroting met de badhuur van Maassluis en Vlaardingen. De boten zijn 
4000 euro duurder uitgevallen i.v.m. de BTW en is nog onzeker of we het terug betaald gaan 
krijgen van de RVR. Er kan een claim ingediend worden door Jeroen, hij gaat het uitzoeken. 
Stephan van Dorp merkt op dat wij 70 euro teveel hadden betaald aan de KNMR en Jeroen 
heeft dit per abuis dubbel betaald en heeft dit niet teruggevraagd, Stephan is het daar niet mee 
eens want dit geld kan ergens anders voor gebruikt worden. Kevin de Krieger komt waarom 
er 500 euro uitgave stond voor EHBO, Jeroen dat dit voor alle koffers was en materieel voor 
is gekocht en Kevin en John de Krieger vinden dat de koffers niet kloppen. 
 
Exploitatie: 
Er vallen een aantal dingen op: 
De contributies  zijn hoger dan begroot komt door de verhoging van 1-6 2012 
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De duikafdeling is  van 400 naar 1227 euro inkomsten gegaan, dit  komt door materieel afd 
Peter Smit had een rekening lopen om de gelden van de perslucht te innen en dit bedrag is 
overgeboekt naar de VRB rek. 
Er is een flinke achteruitgang voor de club wat  wel positief is is de winst verdelen van VGZ 
van 1500 euro. Gvz is de beheersdersruimte van waar wij nu in zitten. 
 Ruud vraagt hoe we dan aan die 1500 euro komen,  is dat de huur? Nee, de omzet van de bar 
en daar kwam een winst uit en heeft de voorzitter besloten om een gedeelte aan de VRB uit te 
keren. Dus als we veel drinken krijgen wij meer winst. Dus meer drinken zegt Ruud. 
 
 
Uitgaven kant: 

  
Wat opvalt is de badhuur die  is anders dan in de begroting Jeroen is gewezen op een 
boekingsfout hij had een bedrag van Vlaardingen bij Maassluis gezet. Dus de begroting is niet 
juist op de website door de correctie van de badhuren. Wat ook opvalt is dat de boten 4000 
hoger zitten dit komt door de btw op de nieuwe boot en die zaak is nog niet opgelost en is nog 
lopende. De uitslag kan nog zijn dat we de belasting vrij valt en dan betaalt de RVR de 
belasting terug aan ons. 
Ruud vraagt naar de factuur van de RVR en ja er staat btw op. Hebben wij bezwaar gemaakt 
bij de belasting dienst? Frits-Jan zegt dat wij geen geld krijgen van de belastingdienst maar 
van de RVR omdat we daar het geld van terug krijgen. Jeroen heeft het schriftelijk dat wij het 
van de RVR terug krijgen. Wat ook nog opvalt is dat een post voor uitje voor de vrijwilligers 
maar dit is nog niet georganiseerd. De jeugd en de KNBRD post is hoog omdat we een 
nieuwe secretaris KNBRD hebben en dat vereist weer nieuwe diploma’s op voorraad te 
nemen. Als laatste is de donatie van de KNRM , het dubbele van de begroting, fout van 
Jeroen hij heeft dubbel betaald. 
Stephan vraagt waarom wij de KNMR doneren, Jeroen legt uit waarom, dit komt door de 
boten en wij kunnen dan bij de KNMR terecht. Het bestuur heeft daar toestemming voor 
gegeven. Wat is de insteek van het bestuur? We gaan weer 70 euro betalen tenzij er leden 
tegen zijn. 
Jerry vraagt uitleg over de  botenloods, we zaten in de brandweerkazerne maar moesten weg 
en zijn hard op zoek gegaan naar een locatie bij WSV de Kulk en hebben hiervoor huur 
betaald. 

 
De eindbalans 

We hadden een negatief saldo van 5000 euro dit ligt grotendeels aan de btw en we hebben 
de reserves aangesproken om een positief saldo te houden. Er zijn bedragen opgenomen 
voor het onderhoud van de compressor. We hebben nog steeds 22000 staan voor de 
nieuwe botenloods, we gaan afwijken van nieuwbouw dus we willen gaan huren en de 
commissie is daar druk mee bezig. 
Frits-Jan zegt duidelijk dat er zonder subsidie geen geld is voor nieuwbouw. Ruud zegt dat 
we toezegging hebben maar Jeroen legt uit dat dit project niet doorgaat dus krijgen wij 
ook het geld ook niet, Stefan heeft daar 28 maart een gesprek over met de gemeente. De 
scouting is wel bezig met nieuwbouw maar dan niet op de locatie waar wij willen. Jerry 
vraagt wie de eigenaar is van die locatie want de scouting is al uit ons project gestapt en 
heeft zelf subsidie gehad. 
Ruud:  de gemeente wilde graag meer bouwen dus er is sprake geweest dat er 1 perceel 
voor ons zou zijn maar als je er niets mee doet tja dan gaat de boel naar een ander. 
Sjaak Perdijk vraagt of  de boten nog bij van Zanten in Vlaardingen. Jeroen antwoord dat 
de boten daar nog staan, ook het materieel van de VRB en er wordt geen huur gevraagd. 
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Peter zegt dat van Zanten mee gaat denken voor bouwplannen. Financieel niet maar voor 
de rest wel. Ruud zegt dat we op 2 sporen blijven huren en bouwen? Peter legt uit dat 
Stephan bezig blijft met de subsidie. 
Gabriel Voogt vraagt: Is het niet mogelijk omdat we met de RVR bezig zijn om dan 
samen de botenloods te doen? Jeroen legt uit dat dit een ander onderwerp is en wij nog 
niet genoeg weten. Bij het punt RVR pakken we dit opnieuw op.  
Ruud ziet dat we 2011 winst maken en 2012 verlies? Waar is het spaargeld van 25000 
gebleven? We gaan de verliesgevende hoek in en hoe gaan we dat oplossen? Peter zegt dat 
we 15000,- euro opbrengst van Yvonne hadden maar dat niet meer hebben en dan heb je 
een gat wat we niet op kunnen vullen en als de subsidies wegvallen wordt dat gat nog 
groter dus moeten we hard op zoek naar inkomsten. Frits-Jan denkt ook na hoe we dit 
kunnen oplossen, als dit zo door gaat zijn we het haasje en de KCC heeft 12 punten 
gegeven om dit te verbeteren. Als wij geen subsidie meer krijgen zijn we binnen 2 jaar 
door het geld heen, Ruud vraagt of we de adviezen al opvolgen want het 1e kw. is al 
voorbij. Peter vult aan dat straks als we gaan stemmen dan zullen er ook nieuwe 
kandidaten en een nieuw persoon voor de kantbewaking voor de evenementen naar voren 
komen. Dus nieuwe ideeën en Jerry zegt dat we niet kunnen wachten want we hebben 
hard geld nodig. 
 
Begroting 2013: wat er in opvalt zijn contributie 2000 hoger is, de 1e  verhoging en de 2e 
verhoging voor de lst 6 maanden en we missen de winstdeling omdat Jeroen het nog niet 
wist en via via heeft gehoord dat er verlies is gedraaid en er vindt geen uitkering plaats. Ze 
hopen 2013 wel winst te maken. Ruud vraagt hoe je verlies kan draaien? Jeroen zegt dat 
ze teveel inkopen of te weinig verkopen. Als de stichting failliet gaat moeten wij zelf voor 
de drank zorgen. De stichting heeft nieuwe materialen besteld, zit ook weer geld in. Dit 
moet gevraagd worden aan de penningmeester van de stichting. 
Wat ook opvalt aan de uitgave kant bij de badhuren staan een aanzienlijke verhoging voor 
Maassluis en niet voor Vlaardingen maar dit komt door de miscalculatie zoals eerder 
uitgelegd. Jeroen moet nog even kijken met de kascommissie. 
Waarom is de badhuur niet hoger begroot? Omdat die hetzelfde blijft, in 2014 wordt hij 
10% verhoogd  dat is door  een verhoging van 1 euro contributie voor de bad verhoging te 
compenseren. Maar er komt een aparte vergadering voor de contributie. Wat gaan we 
doen. Remco zegt dat je door de verhoging wel tegen kan gaan maar Peter vertelt dat de 
Kulk ook veel minder subsidie krijgt dus die moet wel verhogen. Vandaar dat wij dat toch 
moeten betalen. We betalen fors maar kunnen moeilijk in hoger beroep gaan, anders zijn 
we de uren kwijt. Remco zegt kom je in Maassluis veel goedkoper. Remco vindt wel dat 
je een signaal af moet geven dat je niet alles goed moet keuren. Wij huren 4 uur per week 
en de ZVVS doet 15 uur per week. Jerry zegt dat na inflatiecorrectie de huur 4% omhoog 
gaat. Jeroen wil een actieplan opzetten. Ruud vraagt nog uitleg aan Jerry voor de 
verhoging. Elly merkt op dat ze beter wel 2013 moeten verhogen en niet in 1x 10% in 
2014. Ruud snapt nog niet dat het verlies dan nog hoger wordt. Frits-Jan zegt dat we nog 
niet marktconform zijn. 
Gabriel zegt wat zijn de promotieactiviteiten? Van 5000 naar 800. Pr leider heeft een 
budget ingediend in 2012 en is goedgekeurd en voor dit jaar niet dus dat verklaart de 
verlaging. We hebben nu zelf een nieuwe mooie boot en we kunnen nu onze eigen boten 
als promotiemateriaal gebruiken. Worden Maassluis en Vlaardingen gecombineerd of 
blijven we aparte Maassluis en Vlaardingen, Jeroen zegt dat wij 1 vereniging zijn Peter 
benadrukt dat we 1 vereniging zijn, Vlaardingen en Maassluis zijn 1!!!!!! 
Gabriel vindt dat we wel de promotie moeten doen omdat het zo mooi is en goed 
overkomt Jeroen legt uit dat er niet genoeg inkomsten gegenereerd zijn door de afd. van 
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de PR die deze kosten  dekken. Zodoende is er besloten dat het budget weer naar beneden 
gaat. Ieder afd. moet roeien met de riemen die we hebben Gabriel vraagt naar de 1500 
kleding? Want die betalen we toch zelf, Jeroen zegt dat dat geld gebruikt wordt voor de 
trainer aan de badrand. Gabriel vraagt hoelang je doet met je kleding? En zegt dat je er 
wel een paar jaar mee doen. Peter zegt dat als we aan het eind van het jaar nog geld over is 
dat we kunnen besluiten om dit aan PR te doen. Gabriel vindt dat bad personeel wel 
kleding krijgt en boten krijgen geen kleding maar moeten het zelf kopen. Jeroen heeft al 
eerder ingediend voor kleding en jassen en dat heeft de PR leider ook. Er zijn 4 teams die 
een budget aangevraagd hebben. Gabriel weet niet hoeveel leden we binnen halen? Jerry 
vult aan, we hebben vorig jaar een discussie gehad dat dit eenmalig was en toen is er al 
gezegd dat het budget minder zou worden. Maar 5000 euro is echt heel veel en we hebben 
het gewoon niet meer. Stephan vindt dat de donatie aan de KNMR dan  maar moet 
vervallen. Jeroen vindt die 70 euro er niet toe doen. Stephan denkt dat de VRB eind april 
resultaat gaat zien van deze uitgave. Promotie is van groot belang vindt Stephan. Frits-Jan 
leest voor, promotie heeft zeer hard hun best gedaan op alle fronten voor leden en nieuwe 
leden maar financiële injectie heeft niet parallel gelopen, advies: wel promotie maar meer 
verantwoorde uitgave. 
Peter geeft aanvulling op het totaal dat we besloten hebben dat als we uitgaves doen dat 
wel alles goed moeten keuren in het bestuur, boven de 50 euro wordt goedgekeurd door 
Jeroen en Peter en verder hierboven aan het bestuur  
Frits-Jan rectificeert dat boven de 200 euro goedkeuring moet krijgen van de/ voorzitter. 
Jerry geeft aan dat dit in het verleden noodzakelijk is gebleken. Peter geeft aan dat grote 
bedragen door de ALV moeten worden goedgekeurd. Ruud stelt dat de 50 euro uitgave in 
de statuten of huishoudelijk regelement? Frits-Jan zegt dat je dit elk moment mag 
wijzigen. 

 
 Pauze: 
 We houden even een pauze van 10 minuten voor koffie of fris en voor de rokers onder ons. 
 

 
 
Verslag Kascontrole, goedkeuring kascontrole 2012 
Frits-Jan: Vorig jaar heeft Jerry hem gedaan en dit jaar heb ik hem gedaan voor 2012, Frits-
Jan leest het verslag voor, Natascha ten Cate heeft met hun meegelopen ter voorbereiding van 
het overnemen. Dit verslag komt ter inzage op de site. Jeroen heeft het druk maar de 
boekhouding is keurig verzorgd, Remco doet het voor Maassluis en ze doen het op gelijke 
wijze. Peter zegt dat Maassluis en Vlaardingen samen gaan maar dit wordt tegengesproken. 
Een acruel is een perioderegel en wordt toegepast bijv. zwemwater waarvan de rekening voor 
het vorige jaar is. Reservering voor de nieuwe botenloods is gesteld en nog steeds in kas voor 
22000 maar er is geen zekerheid voor het krijgen van de botenloods, de reserve blijft dus 
staan, binnen de VRB is Stefan van Doorn er mee bezig, krijgt vervolg. 
De inkomsten van de bewakingsafd. is door competentie eisen van buitenaf ondanks de inzet  
toch minder geworden. 
Materialen zijn gerealiseerd door geïndexeerde investeringen in de balans, we komen niet 
meer voor verassingen te staan, het is goed geregeld 
We hebben voor het eerst moeten constateren dat de kas niet kloppend was, er zat 1 euro 
verschil in, na 2x tellen. Frits-Jan geeft nog even aan met de verklaringen van voor het 
tekenen rond te gaan bestuur 
Ruud krijgt nu een stuk van kascommissie wat kan hij die niet ondertekenen.  Frits-Jan stelt 
dat dit over een maand gebeurt en kan er dus geen decharge verleend worden. 
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Frits-Jan wil voor 14 april van iedere lid van het dagelijks bestuur een handtekening hebben. 
 
Decharge verlenen aan het bestuur, met dank aan de penningmeester 
Peter vraagt aan de leden of we Ruud decharge verlenen.  
Frits-Jan stelt voor dat hij alle stukken tekenen en mocht er niet getekend worden dan wordt 
er geen decharge verleend worden. Peter geeft akkoord, Jerry zegt dat we moeten stemmen en 
er zijn 20 voor 1 tegen 0 neutraal. Dus aangenomen. 
 
Benoeming kascontrolecommissie: 
Jerry zit er al te lang in maar mag nog een jaar Frits-Jan valt af en zou reserve kunnen zijn, 
Natascha heeft aangegeven wil wel in de kascommissie maar Frits-Jan vindt dat je hier 
aanwezig moet zijn. Dus wie wil? Jerry mag niet want hij is er al 3 jaar. Niemand wil, dus wij 
stellen voor dat dezelfde groep nog een jaar willen? Mag dus niet maar ja wat dan? 
Ruud stelt voor dat er vast wel iemand in de kascommissie wil zitten. Frits-Jan wil Arno van 
Adrichem voorstellen en dan nieuwe leden inwerken met deze commissie. Peter wil dus dat 2 
nieuwe ingewerkt worden. Frits-Jan heeft nog een alternatief dat Natascha en Arno en dan 
liever Jerry vasthouden voor om in 2014 het crisisjaar nog 1x de truc uit te halen hoe de 
vereniging in elkaar steekt. Dus inzicht geven over het reilen en zeilen van de vereniging. 
Peter zegt dat we Jerry niet als kascommissie maar wel Natascha en Arno worden ingewerkt. 
Dus er zijn 2 nieuwe kascommissie leden. 
16 voor, 0 tegen, 3 neutraal. 
 
Bestuursverkiezing: 
Peter vraagt of er nog iemand vragen heeft over de opstelling van het DB exetra. Ruud vraagt 
over het herkiesbaar zijn dat we alle 3 herkiesbaar zijn. Jeroen legt uit dat het te maken heeft 
met even of oneven en hoelang ben je in het bestuur. Dit alles staat in de statuten en het 
huishoudelijk regelement. 
Jeroen vraagt of ze Peter Jansen voor 2 jaar herkozen worden? Peter legt uit dat hij heel veel 
tijd er aan moet besteden, geen 6 uur per week maar per dag, hij vindt het fijn dat we nu meer 
een eenheid vormen doordat we meer aanwezig zijn. Elementair gaat goed dmv 
ledenverhoging en daarin vindt Peter een stukje erkenning, het gesprek met Maassluis was 
zeer verhelderend, de duikafd. gaat ook goed, wordt aan gesleuteld, zowel op woensdag en 
vrijdag en ook in Maassluis. Dus op alle fronten gaat het goed dus meer lijn meer 
duidelijkheid dat ze eerder geneigd zijn om zich bij ons aan te sluiten en daar wil ik de 
komende 2 jaar wel voor in blijven zetten, zeker i.v.m. 2014. Peter heeft er zin in. 
17 voor, 1 tegen, 3 neutraal. 
Secretaris jolanda vertelt dat ze het nog steeds heel leuk vindt, dat er zeker heel veel tijd in 
gaat zitten maar vindt dit niet erg 
17 voor, 2 neutraal 0 tegen 
Penningmeester heeft geen verhaal 
19 voor, 1 tegen, 1 neutraal 
Jerry merkt op dat er nog geen decharge is verleend tot over een maand. 
 
Elvera 
18 voor, 0 tegen, 1 neutraal 
 
Marcel treedt af en geeft geen uitleg.  
Jeroen merkt op dat Marcel wel het NOB secretaris blijft. 
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Yvon is wel aftredend maar niet herkiesbaar, na gesprek hadden we gehoopt dat ze zou 
komen, helaas is dat niet zo. We hopen dat we in de toekomst nog kennis gebruik kunnen 
maken. 
Ruud vraagt of  Yvonne ook bloemen krijgt, ja, we hebben ook nog een trofee voor haar en 
Peter zegt dat we deze gaan overhandigen. Frits-Jan legt uit wat de Fransen trofee inhoudt. Is 
voor de totale inzet voor het bewakingsteam. 
 
John hij is materiaal man, hij heeft goede contacten met Yvonne van Zijtveld en John wil 
samen met Yvonne de evenementen bewaking weer gaan opzetten. Zeker in de Polderpoort is 
veel te doen en hoopt hier voldoende mensen voor te krijgen. Dat is de hele opzet. Peter legt 
uit dat John dus dit op wil pakken en laten toetreden tot het bestuur als een soort trainee met 
behulp van iedereen. Alle hulp is welkom. 
12 voor, 1 tegen, 5 neutraal 
 
Lou: hij heeft geen vlammend betoog , iedereen moet hem meenemen maar hij kan geen 6 uur 
per dag investeren en gaat zover hij kan zijn steentje bijdragen. 
18 voor, 0 tegen, 1 neutraal. 
 
Dagelijks bestuur (DB): 
Voorzitter  Peter Jansen     (niet aftredend) 
Secretaris  Jolanda de Boom (aftredend)  herkiesbaar voor 1 jaar 
Penningmeester Jeroen van Niel (aftredend)  herkiesbaar voor 1 jaar 
 

Algemeen bestuur: 
Bestuurslid 1  Stefan van Doorn  (niet aftredend)  
Bestuurslid 2  Elvera Donkersloot  (aftredend)  herkiesbaar 
Bestuurslid 3  Stephan van Dorp  (aftredend)   herkiesbaar 
Bestuurslid 4  Marcel van Steekelenburg (aftredend)  niet herkiesbaar 
Bestuurslid 5  Astrid van Niel  (aftredend)   herkiesbaar 
Bestuurslid 6  Yvonne van Zijtveld  (aftredend)  niet herkiesbaar 
 
Contributie: 
Jeroen heeft een kort verhaal, in zijn presentatie= lid is 18.50 en nob 22.50. de gem 
Vlaardingen laat de subsidie vallen, kladpapiertje berekening als we die 15000 moeten 
opvangen is dat 5 euro per maand er bij maar kan niet in 1 x, maar verhogen moet wel om uit 
de kosten te komen, 6 euro zou dus moeten. Dus er is nog geen voorstel en Jeroen gaat binnen 
2 maanden een vergadering uitroepen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Van de man 
van de gem Vlaardingen moeten we wel een aanvraag in te dienen en die gaan we voor eind 
mei indienen , de uitslag zal in september zijn. Als het antwoord nee is kan je het voor altijd 
vergeten, dus wij hopen een goed voorstel in elkaar te draaien. Dus nu kom ik niet met een 
voorstel maar na de vergadering en dan wordt er een BALV uitgeroepen voor de contributie. 
Als er mensen op voorhand die bij de bespreking hiervan zijn laat het weten . Huug stelt dat 
de gem een mogelijkheid een voorjaarsnota een mogelijkheid is om een rede te houden, wie 
wil dat doen? Jeroen bedankt Huug maar legt uit dat wij deze subsidie krijgen voor het 
reddend zwemmen, dus niet voor alle andere activiteiten, alleen dus voor het reddend 
zwemmen. Huug zegt wat je binnen je bestuur om te kijken of je invloed kan uitoefenen 
binnen de gemeente. 
Ruud vraagt waarom het niet op papier staat en niet in zijn PowerPoint maar Jeroen legt uit 
dat het over 2014 gaat. 
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Elly stelt voor om langzaam te beginnen, bijv. met 0.50 verhoging. Jeroen zegt dat het teveel 
werk is en neemt het mee in de volgende vergadering. Elly houdt vast aan langzaam omhoog 
met de contributie maar is het zo ook mee eens. 
Deelname RVR: 
Stephan geeft uitleg over de RVR. 
In 2013 is er een afgevaardigde van de nrb of wij open zouden staan voor de RVR. Dit 
systeem is gekoppeld aan beveiliging Rijnmond. In deze regio werken politie, ambulance en 
nu is het plan om samen met 8 andere brigades om de samenwerking te verbeteren en met de 
brigades te gaan samenwerken.  
In d tussentijd hen ik hier en daar wel gehoord dat de vereniging verdwijnt maar dat is 
absoluut niet zo. We gaan juist meer samenwerken en blijven gewoon zelfstandig als 
vereniging. Er zijn inmiddels 2 x een overleg geweest en 1x in Ouddorp, iedereen vond het 
spannend maar na het 1e overleg is er weinig interactie en zou mooi zijn als dit er wel was ter 
ondersteuning van elkaar. Vanaf 2014 is er een soort van verplichtstelling, dat betekent dat 
wij als 4e hulpverlening ons aansluiten, Hellevoetsluis, Ouddorp, Rockanje, Rozenburg…. 
Deze zijn opgesplitst in opleiding, bewaking. Rotterdam heeft bijv. meer werk dan ze mensen 
hebben dus kunnen er bijv. lifesavers van ons gaan helpen en vv/. Huug merkt op dat er geen 
brigade in Hoek van Holland is, Marko en Stephan beweren van wel. Het systeem wat 
lopende is dat er op bestuurlijk niveau een convenant is opgesteld m.b.t. de basisregels die 
over een paar maanden een vaste positie gaan krijgen en wij moeten deze tekenen. Wij 
kunnen hier in de toekomst natuurlijk wel uitstappen maar zou niet wijs zijn. Dit is een 
euthanasie verklaring voor je eigen vereniging. Er worden regels aangescherpt en samen met 
de nrb wordt er d.m.v. een overkoepelen orgaan kunnen we doorgroeien tot een professionele 
organisatie 
Het convenant lijkt op een huishoudelijk regelement, er worden ook mensen aangesteld vanuit 
die brigades die een bestuur vormen voor alle samenwerkende brigades en in de toekomst 
gaat dus zo’n RVR coördinator alles in gaat plannen in een vergadering, ook kijken naar 
opleidingen ed. op dit moment is er al 2 overleg geweest en dat wordt al een cruciaal overleg 
waarin het convenant getekend gaat worden, die dit door gaan spitten, als er iets bij zit dan 
wordt dit aangekaart bij de RVR coördinator en wordt er gekeken of het veranderd kan 
worden 
Jerry zie jij dat het vrijwilligers blijven of wordt het een verplichting? Kan je zelf bepalen 
wanneer je iets moet? Nee, er is geen verplichting, dit staat ook in het convenant. Bijv. de 
Furiade gaat voor het bewaken van de RVR. 
Jeroen vult aan dat de samenwerking kan ook bestaan uit het helpen van opleidingen geven. 
Ook bij het tekort van trainers kan je aan elkaar uitleveren. Jerry vraagt of er geen financiële 
verplichtingen aan zitten dus misschien kan de kascommissie er naar kan kijken. 
Stephan meldt dat we er 25 maart een bestuursvergadering hierover is en dat ik het convenant 
doorstuur naar de kascommissie. 
Jerry vraagt waarom het convenant niet naar de leden gaan? Stephan zegt dat dit ondoenlijk is 
om dan akkoord te krijgen Elly vraagt of er financiële verplichtingen aan zitten en Stephan 
benadrukt van niet. 
En in de toekomst ga je meer interactie krijgen met de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
Stephan benadrukt nogmaals dat er niets verplicht is 
Ruud het is toch zo dat alle brigades mee moeten doen maar dat is niet zo.2e vraag 2011 is er 
gevraagd of er belangstelling voor was maar toen was er wel een verplichting. Stephan legt uit 
dat dit niet zo is. We hebben het gehad over samenwerking met scouting en daar is het 
ontstaan dat wij dan een gezamenlijk loods gaan bouwen. Stephan zegt dat er niets van 
bouwen is besproken. 
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Jerry vraagt of de boten in een gezamenlijk loods kunnen maar daar is nog niets duidelijk 
over. 
Frits-Jan vraagt wie de vertegenwoordigers zijn: Marko, Stephan en Jolanda. 
Kevin zegt dat wij geen opleiding hebben als strandwacht, ja zij kunnen dan de opleiding 
volgend als strand wacht in Rotterdam. Lou begrijpt dat er geen overdracht plaats vindt maar 
er moet een overdracht zijn van brigades. Stephan vertelt dat er nu een convenant is en dan 
komen er gesprekken, lou vindt dat er behoeftes zijn om de beveiliging op te pakken hoe 
wordt de verdeling van de ontvangen gelden tussen de brigade verdeeld. Alle brigades sturen 
er 2 mensen heen en dat wordt een werkgroep en daaruit gaan bepaalde dingen gevormd 
worden. Lou vraagt hoe die bevoegdheden lopen? Er is daar nog niets over bekend.  
Stephan en Marko leggen uit dat er in de toekomst werkafspraken volgen maar dat is in de 
verre toekomst. 
Jerry zegt dat iedereen van het bestuur moet tekenen. Jeroen zorgt voor een document. 
17 voor, 0 tegen 1 neutraal. 
 
Rondvraag met betrekking tot de ALV: 
Ruud 1 met aftredend en toetredend is met 9 man, maar in de statuten staat dat 9 man. 
2 is een jaar geleden beloofd voor een document om te tekenen waarin Ruud vroeg waarin hij 
5 jaar lang niet wist van het kasverschil. En er is beloofd dat hij dat zou krijgen. Peter zegt dat 
het document dat Frits-Jan heeft samengesteld hiervoor gebruikt wordt.  
Frits-Jan en Jerry gaan dit in orde maken  
Elly, Ali vink treedt af, gaan er bloemen naar toe? Nee. Waarom treeft zij af? Zij komt haar   
beloftes niet na, we hebben haar div. keren uitgenodigd maar ze komt niet.  
Huug alg. bestuurslid is dus 10 bestuursleden maar Huug heeft in 2012 zijn bestuursfunctie 
neergelegd. Huug wil beter gaan begeleiden.  
Astrid niet persoonlijk het zoenen op de mond is geen seksuele intimidatie en het gebeurd 
veel in het clubhuis dus zouden we het minder kunnen doen. 
Stephan vraagt of er van zijn budget de bloemen af kunnen. 
Er wordt geopperd dat er toch een bos bloemen naar Ali moet. Je laat je daardoor niet kennen.  
14 voor 5 tegen 4 neutraal, Stephan gaat dus de bloemen regelen. 
Jerry pr commissie de volgende balf wordt belangrijk hoe krijgen we hier mensen binnen? Pr 
zegt druk met alles bezig te zijn en er worden allerlei acties voor gehouden. 
Robert vraagt naar de website wanneer die  in de lucht komt? We hopen voor 
koninginnendag. 
Er wordt al hard aan gewerkt maar iedereen heeft wel zijn opleiding of werk en moet het er 
wel naast doen. 
Robbert bij de onderwater hockeyers  is waarom is mij niet gevraagd of de onderwater 
hockeyers geen aanvulling kan geven aan de website? Pr zegt dat er een mail komt om dit als 
invulling te geven. Robbert vraagt om een mail naar ieder teamleider en vraag om tekst. 
 
Jeroen krijgt soms wel eens mail van sportlink maar sommige krijgen niets vraag aan je 
bekenden of zij dat ook hebben gehad, dan kunnen wij het adressen bestand bijwerken zodat 
iedereen bereikbaar voor ons is. 
 
Sluiting: 
Peter bedankt iedereen en sluit deze vergadering. 
 
Voorzitter       Notulist 
 
Peter Jansen       Jolanda de Boom 


