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ALGEMENE LEDENVERGADERING 09 juni 2016 
 
Jeroen opent de vergadering en stelt Jeroen voor, een architect die de verenigingsruimte in 
gaat richten. De huur is hiervoor opgezegd bij de VRB en ZVVS. Er is nog geen nieuw 
huurcontract aangeboden door de Kulk. 
 
Jeroen (zvvs) heeft een tv scherm met daarop foto’s van de oude ruimte. Hij vertelt wat daar 
eigenlijk mis mee was en laat zien hoe het opnieuw ingericht gaat/moet worden. 
 
Ruud: er is een soort bemanning die dit doen, zijn er ook mensen die achter de bar staat die 
ook mee beslissen in deze indeling? Jeroen legt uit dat de mening van Ina gevraagd is en 
hiermee rekening is gehouden. 
Elly vraagt waarom het niet plan a wordt, Jeroen vertelt dat dit te duur wordt doordat er teveel 
leidingen verplaatst moet worden. 
De vraag is ook of de bergingsruimte van de Kulk erbij getrokken kan worden maar daar staat 
dan tegenover dat de Kulk dan de vergaderruimte wil gebruiken. Dat is voor ons niet 
wenselijk. 
Frits Jan legt uit wat te doen met de huisvestingscommissie. Heijmans is bezig om te kijken 
voor een optie. Stephan gaat ook uitleggen dat ze druk bezig zijn met de brandweerkazerne. 
Jeroen heeft ook schetsen gemaakt van de kazerne hoe dit dan ingericht gaat worden. 
Stephan vertelt hoe en wat ze gedacht hebben v.w.b. de inrichting. Frits Jan doet een bedankje 
aan iedereen die de loods leeg gemaakt hebben bij van Zanten. 
 
Ingekomen stukken: 
Jeroen heeft per email de controle van de kascommissie. 
 
Notulen ALV 2015: 
Elly: pag 2 huisvesting, zou er niet langs boeren gegaan worden door Frits Jan. Frits Jan legt 
uit dat zij dat gedaan hebben maar hebben toch gefocust op de kazerne. 
Pag 3 Elly, gaat over de woensdagavond is bewust gedaan voor de doorstroming jeugd 
volwassenen maar er is nooit iemand van de jeugd dus hoe komt er dan een doorstroming. 
Jeroen antwoord dat de trainers hierop zijn aangesproken. Wel is er groei bij de junioren maar 
die zijn nog te jong voor de volwassenen. Astrid vertelt dat er van 8 – 9 uur nog maar weinig 
mensen zijn. 
Deze zijn nu goedgekeurd. 
 
Notulen BALV 2015: 
Geen opmerkingen dus goed gekeurd. 
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Verslagen Commissie: 
Geen opmerkingen. 
 
Financieel jaarverslag 2015 en begroting2016. 
 
Jeroen had geen powerpoint dus heeft het voor iedereen uitgeprint. 
Ruud vraagt of de kascontrole naar de reserves heeft gekeken, volgt later. 
Ruud vraagt hoeveel leden we hebben, 270. 
Ruud mist de winstverdeling van GVZ, klopt, is in de GVZ gebleven ivm de hoogte. 
Ruud vraagt wat de winst is of dat klopt en ziet dat we winst maken en daardoor geen 
verhoging hadden te doen. Jeroen legt uit dat dit moest omdat we subsidie krijgen. 
Ruud zegt dat reserveringen uit het verleden die niet gedaan zijn moeten terug vloeien in de 
kas. 
Elly vraagt waarom de EHBO zo veel gereserveerd, maar er is geen rekening opgestuurd. 
Frits Jan vraagt naar de nieuwe subsidie, 2017 moet voor september ingediend worden. 
 
Begroting maken is altijd maar een schatting dus als er iemand wat veranderd wil hebben.  
Elly vraagt waarom de subsidie weer veranderd is. 
 
Verslag kascommissie: 
Jeroen gaat het verslag voorlezen daar de commissie niet aanwezig is. 
 
Er zijn nieuwe leden voor de kascommissie: Gertilde Hilberding en Stephanie Verburg, 
iedereen gaat hiermee akkoord. 
 
De kascommissie geeft decharge aan Jeroen van Niel en aan Remco Cats. 
 
PAUZE: 
 
Bestuursverkiezing: 
Jolanda is geen secretaris meer en wordt algemeen bestuurslid. Is akkoord. 
 
John de Krieger heeft per direct zijn bestuursfunctie neergelegd.  
Elvera is niet herkiesbaar maar stelt zich beschikbaar voor secretaris.  
Ellie is het er niet eens dat Elvera dit gaat doen omdat er nogal wat aan mankeert. Ze is nooit 
in de vergaderruimte, houdt de vergaderingen ergens anders en zegt niet altijd gedag. 
Jeroen vraagt hoe jullie denken over Roxanne? Die is niet bekend bij de aanwezige leden. 
Of op een woensdagavond hier een presentatie laten geven. 
Nu wordt er geopperd om hier en daar wat meer te gaan vragen aan de leden daar men Elvera 
en Roxanne niet zien zitten om bovengenoemde reden. 
Astrid vraagt om een brief aan de ouders te geven met daarin dezelfde tekst als in de mail tov 
het vinden van een nieuw bestuur. 
Deze functie blijft open. 
Frits Jan is herkiesbaar en is ook akkoord. 
Kan Roxanne tot het bestuur komen? Nee, zij is niet aanwezig en we kijken eerst verder. 
Stephan heeft als tip dat de functie van John algemeen opgevangen kan worden, Jeroen gaat 
een mail wagen aan de duikers of daar iemand bij is. Ruud snapt niet waarom Stephan deze 
functie van John wil laten vallen. 
Dit geldt ook voor de functie voor EHBO. Stephan gaat kijken wat hij voor de EHBO kan 
regelen. 
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Remco Cats ziet het wel zitten om de functie van KNBRD secretaris over te nemen. Dit is 
akkoord. 
Er wordt dus een nwe datum geprikt voor de nieuwe mensen in het bestuur, dit wordt wel na 
de vakantie. 
 
Uitreiking Dr. Fransen Trofee: 
Jeroen legt uit hoe de keuze is ontstaan en de trofee gaat naar Ina. Jeroen reikt de prijs uit. 
 
Aanpassen statuten: 
Iedereen weet wat er aangepast moet worden omdat de notulen van de BALV op de site zijn 
gekomen. 
Marko: stephan wil een naamswijziging en Marko meent dat dat niet slim is, als je dat wilt 
veranderen kost dat heel veel en moet je bij alle officiële instanties doorvoeren. Iedereen weet 
wat de VRB is.  
Ruud zegt dat dit wel een emotie is. Maar om nu 4 namen te handhaven is ook wel veel. 
Frits Jan vindt het ook een gevoelige kwestie maar de vernieuwing moet ook gebeuren, maar 
misschien moet dat bij de nieuwe lichting en hou het op de VRB. 
Gaan we hiermee akkoord: Het blijft dus VRB, dus geen naamswijziging. 
 
 
Voortgang nieuwe botenloods: 
Is al een presentatie voor geweest. Wij staan nu bij van Zanten en moeten daar weg per 1-5-
2016, we staan nog wel bij van Zanten en kunnen eventueel naar Barendrecht naar firma 
Donkersloot. We moeten a.s. woensdag weg bij van Zanten. Jeroen is woensdag vrij om de 
verhuizing te doen. 
 
Vrijwilligers en vergoeding: 
Wij hebben moeite met vrijwilligers te krijgen voor onze evenementen. We zitten dus in de 
problemen vwb de bewakingen. Er is verleden jaar besloten om ze te betalen. Toch zijn er nog 
steeds te weinig vrijwilligers. 
Er wordt nu geopperd dat als iemand komt die wel wil varen maar hier geen bewijs voor heeft 
om dit door de VRB te laten betalen en deze dan te verplichten om minimaal een bepaald 
aantal jaren evenementen mee te lopen. 
 
Astrid krijgt een mail dat als je je 14 dagen voor een evenement afmeld dan moet je 15 euro 
betalen. Astrid zegt zich nu niet meer aan te melden. Ruud denkt dat je weer in je eigen 
vereniging naar vrijwilligers moet zoeken. 
 
Ruud vraagt of we de kleding niet ergens anders kan bestellen en Marko legt uit dat het logo 
nergens anders gebruikt mag worden. Dit omdat de levertijden te lang zijn. 
Jerry vraagt of Gaastra het recht heeft voor ons te drukken. Daar staat vaak wat tegenover, 
wat waarschijnlijk de levertijd is. 
 
Rondvraag: 
 
 
Stephan, schoonmaak moet anders geregeld worden. Elvera zou dit oppakken, dit komt bij de 
trainers op de vergadering, Jeroen gaat als bestuur zijnde achter de trainers aan. 
We hebben in juni en juli een volle agenda voor evenementen maar er zijn weinig 
aanmeldingen. Hoe gaan we dit oplossen. Gooi het uit bij andere brigades. 
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Gabriel vraagt wat voor vergoeding we kunnen geven. Hetzelfde als er voor staat. 
Ruud vraagt naar de vrijwilligers, klopt dat we er slecht voorstaan qua vrijwilligers voor de 
evenementen. Jeroen beaamt dit. 
Jerry hoort bij alle verenigingen dat het overal lastig is om vrijwilligers te krijgen en stelt voor 
om er echt een minimum loon te gaan betalen.  
Gabriel is ook aan het zoeken naar extra mensen. Dit zijn wel externe mensen en moeten ook 
betaald worden. 
 
De vergadering is gesloten. 
 


