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Bijlage B 
 
 

Notulen 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2015 

 
 
Datum: Donderdag 10 september 2015 
Locatie: Verenigingsruimte (zwembad De Kulk) Vlaardingen 
 
 
Telefoon uitgezet, er zijn nog afmeldingen. 
 
Mededelingen met betrekking tot BALV: 
Statuten in concept. 
Astrid merkt op dat de statuten moeilijk te vinden zijn op de site. Jeroen merkt op dat hij het niet eens is met Astrid, in het 
vervolg krijgt iedereen een snelkoppeling voor de bestanden. 
Peter vraagt of ze voortaan iets eerder hiermee kan komen zodat wij iedereen kunnen helpen. 
Stephan merkt op dat zijn concept veel veranderd is t.o.v. de versie van Lou. Jeroen merkt op dat Lou heeft geprobeerd 
het iets leesvriendelijker te maken waardoor het iets makkelijker te lezen is. Het is ook voorgelegd aan Stephan en 
Ruud. Jeroen merkt dan ook op om contact op te nemen met Lou. Lou heeft ook sommige dingen veranderd om binnen 
het wettelijke te blijven. Peter noemt ook op dat Stephan contact op moet nemen met Lou. 
Astrid noemt pag. 3, was dit vroeger ook al zo of is dit nieuw? Nee, alleen het aantal en de leeftijd is veranderd. Eerst 
waren het er 9 en geen leeftijd en nu zijn het minimaal 5 meerderjarige. Er mogen nu geen familieleden in het bestuur 
zitten, dit is een toevoeging. Arno zegt dat we heldere taal zouden gebruiken en vindt dat we met deze zin niet is 
geslaagd hierin. Jeroen zegt dat Lou 3 pagina’s geschreven heeft om uitleg te geven, hij legt dan ook uit dat het zo in de 
statuten verwoord moet worden. 
Punt 4 het dagelijks bestuur, volgens Astrid kan er dus tussentijds geen secretaris vervangen worden? Jeroen zegt dat 
dit wel kan, als interim gekozen in het bestuur.  
Op papier blijft de huidige secretaris verantwoordelijk voor de taken. Astrid vindt dit niet kloppen omdat niemand hier van 
weet. Jeroen zegt dat je dit moet zien als een inwerkperiode, je mag hier altijd naar vragen. Misschien dat het handig is 
om alle bestuursvergaderingen op de website te plaatsen, een verkorte versie hiervan.  
Pagina 5, Astrid kunnen we in de statuten stemgerechtigden er zijn er nu maar 8? Hoe kunnen we dan stemmen. 
Kunnen we dit toevoegen dat er minimaal een aantal leden moeten zijn? 
Peter merkt op dat er echt weinig mensen komen, dus moet je het doen met de mensen die er zijn, er is blijkbaar geen 
belangstelling hiervoor. Het moet meer gaan leven, zeker nu we op een avond zitten. Stephan merkt op dat de meeste 
op de woensdagavond naar huis gaan, zeker de kinderen met de ouders. Jeroen denkt dat dit nog moet gaan komen, 
maar dit kost wel even tijd. 
Kevin zegt dat de trainers niet naar het clubhuis komen omdat daar geen eten is en de meeste hebben toch honger 
omdat ze gelijk uit hun werk komen. Er gaat nog het e.e.a. veranderen, misschien dat we dan wat meer kunnen doen. 
Hans zegt dat je misschien de stemming over de statuten dan per mail zou kunnen doen. Mag wettelijk wel maar of we 
dat willen doorvoeren. 
Astrid wil graag dat dit veranderd wordt, Jeroen vraagt hoe Astrid dit denkt te realiseren? Dit is niet te doen. Stephan 
denkt dat het belangrijk is om te kijken waarom de mensen niet komen. Dit lijkt geen optie omdat er dan nooit gestemd 
gaat worden, er komen nooit genoeg leden op de ALV of BALV. 
Arno zegt over de toegang en het stemrecht, dit zou andersom moeten zijn, wel toegang maar geen stemrecht. Jeroen 
merkt op dat je binnen de Reddingsbrigade bij 14 jaar uitgenodigd wordt en stemrecht heeft. Ook moet de leeftijd 
duidelijk vermeld worden wat verstaan wordt bij stemgerechtigde leeftijd. 
Er wordt gestemd of iedereen akkoord is: 7 voor 2 tegen. 
 
Nieuwe bad-indeling en schoonmaakrooster. 
Er wordt een rekening gestuurd als we het bad niet schoonmaken van 75 euro. Gabriel had voorgesteld om iemand te 
betalen. Arno merkt op dat er tijd moet zijn om het bad te stofzuigen, hij vraagt zich af of dit wel gebeurt? Arno zegt dat 
de bodem nu heel erg vies is. Arno vindt dus dat dit dan ook zeker moet gebeuren. Peter merkt op dat dit zeker in het 
gesprek met de Kulk meegenomen zal worden. 
Jolanda merkt op dat het idee van Gabriel goed is. 
Peter zegt dat het niet om de tribunes gaat maar de vloer, de kleedkamers en de toiletten. Astrid heeft dit allemaal een 
keer schoongemaakt. Astrid heeft dit al een keer aangekaart met het bestuur, het bestuur zei dat Peter Jansen dit zou 
regelen met de Japio’s. Peter legt uit dat dit nog niet gebeurd is. Astrid stel voor dat er een rooster gemaakt moet worden 
voor iedereen, dan ben je misschien 1x in de 8 weken aan de beurt, dit is nog wel te overzien. Gabriel denkt dat je er 
een half uur over doet. Misschien dat je met 10 euro p.p. klaar bent. 
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Er moet hierover gestemd worden wie is voor betalen voor 2 tegen 7 neutraal 1 
Hier wordt heftig over gediscussieerd. Wie gaat het rooster maken? 
Hier blijven de problemen dat niet iedereen wil schoonmaken, wat gaan we hieraan doen? 
Na de pauze wordt er voorgesteld om over dit punt weer te stemmen. Stephan vraagt hoe het op de vrijdag is geregeld, 
die moeten 1x in de 6 weken. 
7 voor 2 tegen, bij deze stemming gaan we dus iemand zoeken die betaald gaat worden. Gabriel en Elvera gaan dit 
regelen. Hopelijk lukt dit voor a.s. woensdag. 
VWB de nieuwe bad-indeling vertelt Elvera wat voor haar de indeling is voor Elementair. Peter legt nog uit waarom we 
voor deze constructie hebben gekozen.  
 
Opzegging clubhuis. 
Vanuit de Kulk is het clubhuis opgezegd bij VGZ. Er is per 31 12 2015 opgezegd. Wij zijn hier in samenwerking met 
ZVVS en VGZ tegen in gegaan. Dit clubhuis hoort bij het zwembad. Een clubhuis hoort nu eenmaal bij een vereniging. 
Hans vraagt de reden hiervan, deze is omdat ze de verenigingen ook de huur op hebben gezegd. Is er een 
bestemmingsplan? Deze vraag is gesteld aan de Kulk. Jeroen legt nog uit hoe de stichting VGZ in elkaar zit. Arno vraagt 
zich af of de brieven m.b.t. het clubhuis op de site kunnen komen. Dit gaat gebeuren. 
 
Rondvraag. 
Astrid heeft een puntje, de bad-indeling, er moeten mappen ingevuld worden voor wie er zijn, Kevin doet dit voor 
elementair. Astrid wilt alleen het wedstrijdbad weten. 
John heeft het over het FB, er staat Reddingsbrigade VLD i.p.v. Vlaardingse Reddingsbrigade. Gabriel antwoord dat dit 
landelijk zo is geworden. Er zijn verschillende teams aangesteld waarin ze deze logo’s gaan hanteren. Vandaar ook dat 
het logo zo op FB komt. Ook op de polo’s staat Reddingsbrigade en geen Vlaardingen meer. Peter merkt op dat dit via 
het bestuur moet lopen, er is nu geen toestemming voor gegeven. Jeroen kijkt gelijk op FB en ziet iedere brigade met 
zijn eigen logo en zijn eigen naam. Dus het is nog niet officieel doorgevoerd. Jeroen vraagt dus weer of er toestemming 
voor is gegeven om de naam te wijzigen. Gabriel zegt dat hij niet altijd even blij is, niemand levert wat aan. Jeroen vraagt 
waarom het zo n probleem is om dit eerst met het bestuur op te nemen.  
Stephan meldt dat hij op de bestuursvergadering komt op 8 okt op het inloopspreekuur om hier over te praten. 
Einde. 
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