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Algemene Ledenvergadering  
NOTULEN 19-6-2018 19:30 CLUBRUIMTE 

 
VERGADERING 
BELEGD DOOR Bestuur 

TYPE VERGADERING Algemene Ledenvergadering 

ORGANISATOR Bestuur 

NOTULIST Ine Ripke 

VOORZITTER Peter Jansen 

AANWEZIGEN 
Bestuur: Peter Jansen, Jeroen van Niel, Frits-Jan Edelijn, Ine Ripke 
Leden / teamleiders: Giovi van Duivenvoorden, Ina Voois, Gabriël Voogt, Marko Brons, Idwer 
Vollering, Ilsa van Bommel 

 
 
Agenda:  
 

1. Opening door voorzitter. Nieuw bestuur, nieuwe gezichten, nieuwe kansen 
2. Mededelingen met betrekking tot de ALV 
3. Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV 
4. Notulen ALV 2016 
5. Verslagen commissies (zie pagina 2) 
6. Financieel jaarverslag 2016 en 2017, begroting 2018 
7. Verslag Kascontrole, goedkeuring kascontrole 2016 en 2017 
8. Decharge verlenen aan het bestuur/penningmeester. 
9. Benoeming kascontrole commissie 
10. Contributie 2018/2019 
11. Pauze (eventueel te verplaatsen naar een ander moment door de voorzitter) 
12. Bestuursverkiezing v.w.b. wijzigingen in het bestuur (zie pagina 2) 
13. Deelname RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades)   
14. Toekomstvisie bestuur VRB 
15. Rondvraag met betrekking tot de ALV 
16. Sluiting 

 
 
1&2- Opening door voorzitter & Mededelingen met betrekking tot de ALV 
Peter Jansen opent de vergadering, dankt aanwezigen voor hun komst en verzoekt of iedereen zijn/haar telefoon uit wil 
zetten. 
 
 
3- Ingekomen stukken met betrekking tot de ALV 
Peter Jansen vraagt of iedereen de stukken van de kascontrole heeft gezien. Frits-Jan wil deze samenvatten. Verzocht en 
akkoord bevonden word dit te doen bij punt 7 van deze vergadering. 
 
4- Notulen ALV 2016 
Peter Jansen vraagt of iedereen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering heeft gelezen en of er vragen zijn. 
Er zijn geen vragen. 
 
5- Verslagen commissies (zie pagina 2) 
Er zijn diverse verslagen ingeleverd. 

- Jaarverslag Bootcommissie 2016-2017 

Ilsa van Bommel merkt op dat toen zij het verslag las, zij zich afvroeg of het nu een verslag over de botencommissie of de 
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bewakingscommissie aan het lezen was. De twee disciplines hebben redelijk veel overlapping. Zij stelt als idee voor om in 
het vervolg deze twee documenten samen te voegen. 
 

- Verslag 2016/2017 Elementaire zwemles 
- Verslag kascommissie 
- Jaarverslag 2016 en 2017 – VRB Maassluis-Jeugd (Woensdagavond Dol-fijn)  
- Jaarverslag  VRB Onderwaterhockey 2017 

OWH verslag – FJ: in 2016 zijn we 3e geworden met de jeugd in NL B-Poule. In 2017 2e. En in 2018 de eerste plaats! 
De Senioren spelen ook in de Nederlandse Competitie die in Zeist wordt gespeeld en zitten ook in de B poule  

 
- Jaarverslag onderwaterhockey 2016  
- Jaarverslag PR 

Bewaking verslag. 
Helaas mist er een verslag van de Bewaking. Frits-Jan Edelijn heeft verzocht of zij alsnog een verslag willen maken dat er 
dan achteraf nog aan toegevoegd kan worden. Hij voegt hieraan toe dat dit het 1e jaar is waarop we alle verslagen van 
alle commissies compleet hebben. Op 1 na. Graag alsnog verslag. 
Afspraak: Gabriël Voogt heeft toegezegd alsnog een verslag te zullen maken. 
 
RVR verslag 
Marko Brons voegt op dit punt aangekomen toe dat er nog een verslag mist; het verslag van de RVR 
 
Peter Jansen legt uit dat hij met betrekking tot de twee laatstgenoemde verslagen (Bewaking en RVR) hij graag alsnog een 
verslag wil omdat hij hiermee graag wil bezien, voor de toekomst, wat we hiermee verder kunnen in de positieve zin voor 
de toekomst, of en zo ja wat we eventueel kunnen veranderen. 
 
 
PAUZE 
 
 
6- Financieel jaarverslag 2016 en 2017, begroting 2018 
De financiële jaarverslagen, balansen, begroting en exploitatie worden toegelicht door Jeroen van Niel. 
 

- Balans 1-1-2016: zie balans. 
- Exploitatie 2016: Voor wat betreft de inkomstenkant het volgende. De contributies zijn met 5000 euro gestegen door 

stijging ledenaantal. Subsidies staan ook hoger omdat we bezig zijn geweest met een fonds ouder/kind-zwemmen. 
Hierdoor zijn er extra inkomsten op subsidieniveau. Dit is in het jaar 2017 geboekt onder donaties in overleg met de 
gemeente contactpersoon. Donaties staan op een minus bedrag. Dat komt omdat we donaties kregen maar zoveel dat 
we terug moesten boeken. Zodoende staat er een minbedrag vanwege een ten onrechte ontvangen bedrag aan 
donaties. Voor wat betreft de uitgavenkant het volgende. Dit jaar is er geld weg geboekt in verband met de botenloods 
en opleidingen op advies van de gemeente. 

- Balans 31-12-16: Op reservering voor botenloods en reservering voor opleidingen na zijn er verder alleen maar 
standaardposten. 

- Balans 1-1-17: Idem als eindbalans 2016. 
- Exploitatie 2017:  

 
Tijdens deze bespreking van de exploitatie van 2017 kwamen vragen naar voren over de vermelde kostenposten, 
waaronder materieel. Naar aanleiding hiervan word genoemd dat er ook behoefte is aan een teamleider materieel. Frits-
Jan zal vragen in oveleg met Harro Cats of hij nteresse heeft naar deze functie. 
 
Gabriël Voogt noemt dat er momenteel oude stijl en nieuwe stijl aan kleding beschikbaar is ten behoeve van 
bewakingsevenementen.  Hij merkt op dat niet alles vervangen hoeft te worden, op de shirts na (wat ten goede aan 
uniforme uitstraling tijdens bewakingsevenementen en de nieuwe stijl shirts zijn luchtiger). 
Ine Ripke en Frits-Jan Edelijn vragen of er nog nieuwe kleding nodig is. 
Afspraak: Giovi van Duivenvoorde zal (samen met Ilsa van Bommel) een inventarisatie maken van alle aanwezige kleding. 
Bij de eerstkomende bestuursvergadering zal het punt kleding op de agendalijst worden gezet. 
 
 
Ilsa van Bommel: vraagt waarom de EHBO apart als post word genoemd. Jeroen van Niel antwoord: dit is vroeger zo 
gegroeid. 
 

- Balans 31-12-17 
- Balans 1-1-18: 

 
Na toelichting van alle financiële stukken word nog een keer gevraagd of er vragen zijn. 
 
 
Giovi van Duivenvoorde: stelt een vraag over subsidies.  Jeroen legt uit dat hij op advies van de gemeente de begroting 
voor donaties en sponsoring hoger is uitgekomen. Ouder/kind-zwemmen project is gestopt dus ook de subsidie hiervoor.. 
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Frits-Jan Edelijn: stelt een vraag over dat nieuwe directeur Eduard Leurs gezegd had dat het bad tijdens de vakantie open 
zal blijven. De Vlaardingse reddingsbrigade is dan echter een maand dicht. In het verleden betaalden wij hierom altijd 
maar 11 maanden in plaats van 12. Jeroen van Niel heeft inmiddels overleg gehad met de nieuwe directeur en de afspraak 
blijft gelden zoals voorheen ook altijd het geval is geweest. 
 
Ilsa van Bommel: waarom donatie aan KNRM. Jeroen: dit is gegroeid zo in het verleden omdat de KNRM ons een keer heel 
goed geholpen had. Aanwezige leden stellen voor om hier voorlopig nog mee doorgegaan. 
 
Na nog een rondvraag blijken er geen verdere vragen. Jeroen stelt hiermee de begroting vast. Bedragen zijn beschikbaar 
voor genoemde afdelingen en voor zover het binnen de begroting valt. 
 
Er volgt nog een aanmerking van Peter Jansen hierop dat de bedragen wel in de begroting staan maar dat bij uitgaven 
boven de € 500,00 altijd nog de 3 offerte regel geldt. Jeroen van Niel is het hier niet mee eens omdat dit vaak bedragen 
zijn die terugkeren van het jaar of jaren ervoor en als er elke keer offertes aangevraagd moeten worden is het voor de 
teamleiders ook geen doen meer. Daarom is er een begrotingsaanvraag ingesteld, die aan het eind van het jaar waarop de 
begroting van toepassing is ingediend kan/moet worden, welke door het bestuur in een bestuursvergadering voor de ALV 
goedgekeurd wordt en daarna gepresenteerd op de ALV, wat bij deze is gebeurt.  
Gabriël Voogt en Marko Brons hebben aangegeven dat zij graag de portofoons zouden willen vervangen. Voor gebruik bij 
bewakingsevenementen zijn deze minder geschikt. Door Peter Jansen en Ine Ripke is de drie-offerte-eis (bij 
aanschafbedragen boven 500 euro) uitgelegd. Marko Brons verwacht deze offertes komende maand te kunnen overleggen 
zodat bij de volgende bestuursvergadering hierover een beslissing genomen kan worden. 
 
Ilsa van Bommel zegt het nog steeds onduidelijk te vinden welke kosten nu onder welke posten vallen. Jeroen geeft 
hieromtrent uitleg. 
 
 
7- Verslag Kascontrole, goedkeuring kascontrole 2016 en 2017 
Frits-Jan Edelijn leest het voorblad van het verslag van de kascommissie voor wat ieder ter inzage heeft. De kascontrole 
vond plaats op 14-6-2018. Met dank voor de gedetaileerde verslaglegging van Stephanie Verburgh en Gerthilde Hilberding 
in samenwerking met Arno van Adrichem. Er zijn geen vragen over de kascontrole. 
8- Decharge verlenen aan het bestuur/penningmeester. 
Jeroen legt uit dat ondertekening van het Kascommissie verslag zal volgen zodra na de vakantie ook de afdeling Maasluis 
te weten Remco Cats is bezocht zodat er over de jaren 2016 en 2017 volledige decharge verleend kan worden. 
 
9- Benoeming kascontrole commissie 
huidige kascontrole Is gedaan door Stephanie Verbrugh en Gertilde Hilberding. Arno van Adrichem heeft meegekeken. In 
2017 zou Stephanie aftreden en Arno van Adrichem zou  toetreden maar dat plan is daarna gewijzigd. Stephanie Verburgh 
en Gertilde Hilberding willen het stokje graag overgeven.  
Giovi van Duivenvoorde en Ilsa van Bommel willen het stokje wel overnemen. Gertilde Hilberding zal Giovi van 
Duivenvoorde en Ilsa van Bommel hierover eerstvolgende controle kas inwerken. Eind 2018 zal Jeroen van Niel een 
uitnodiging sturen naar Giovi van Duivenvoorde en Ilsa van Bommel voor de kascontrole in April 2019 i.v.m. afboekingen 
die meestal in Januari en Februari nog binnenkomen en drukken op het voorgaande jaar. 
 
10- Contributie 2018/2019 
De contributie voor 2018 blijft gelijk. Peter Jansen voegt hieraan toe dit niet (ook) te kunnen beloven voor het jaar 2019. 
 
11- Pauze  
12- Bestuursverkiezing v.w.b. wijzigingen in het bestuur (zie pagina 2) 
 
Peter Jansen, Jeroen van Niel en Frits-Jan Edelijn zijn niet aftredend. Ine Ripke is verkiesbaar als secretaris. Er word 
gestemd. Met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen, en 1 onthouding is Ine Ripke gekozen als secretaris.  
 
Ilsa van Bommel wijst op een fout in de ALV agenda (Ine Ripke is niet als bestuurslid 2 genoemd in de ALV agenda). 
 
13- Deelname RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades)   
 
Gabriel Voogt : Gisteren een vergadering gehad met alle brigades. De instanties van VRR Rijnmond willen niet met de RVR 
Rijnmond samenwerken voor wat betreft de NRV waardoor de brigades met een NRV boot deze moeten gaan inleveren. 
We zoeken nog iemand die de opleidingen op zich kan nemen. Wat betreft bewakingen is er wel genoeg materieel maar 
niet genoeg mensen die de boten (vrijwillig) willen bemannen. 
 
14- Toekomstvisie bestuur VRB 
Peter Jansen licht toe dat er in Zwembad De Kulk het e.e.a. plaats vind qua verbouwing. Er gaat nog meer gebeuren, 
waaronder het clubhuis. Meegedeeld is dat het clubhuis verplaatst zal worden naar waar nu de kleedruimtes zitten. Er 
komt o.m. ook een nieuwe soort wildwater/glijbaan. Dit is gepland voor 2020. 
Dit betekent dat dit voor ons grote gevolgen kan hebben voor het clubhuis. Dit was namelijk net opgeknapt. Wat krijgen 
we terug? Die inspraak zal minder zijn dan wat wij wensen. Wij weten op dit moment niet exact wat ons deel daarin word, 
in de nieuwe kantine. 
Tevens word er dan ook gekeken voor het nieuwe compressorhok. Dit hok is er volgens de oude normen geplaatst. Wat 
wel kan is dat ze van ons verlangen die normen aan te passen zodat het weer conform de nieuwe normen is. Zo ja, dan 
moeten we toch gaan kijken naar hoe we dat aan gaan pakken in de toekomst. 
 



Aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland, en bij de Nederlandse Onderwatersport 
Bond. 

   
 Blad: 4 van 4 

 

Vraag Frits-Jan Edelijn:  zijn er voor de jeugd nog ontwikkelingen qua materialen voor Duikopleidingen VRB?  Peter 
Jansen: hierover is overleg met Harro Cats door Frits-Jan waardoor na de vakantie hierop in overleg met de specialisten 
goedkeuring voor aanschaf volgt.  Als dit is gebeurd dan kunnen we 10 kinderen weer aan kleden met geschikt duik 
materiaal. 
 
 
15- Rondvraag met betrekking tot de ALV 
16- Sluiting 21:35 uur. 
 
Nadat bij de rondvraag niet van verdere vragen is gebleken, sluit Peter Jansen de vergadering. 
 
Na deze ALV bestaat het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, overige bestuursleden en leden met hun functies uit de 
volgende personen: 
 
Dagelijks bestuur (DB): 
Voorzitter Peter Jansen   
Secretaris Ine Ripke   
Penningmeester Jeroen van Niel   
 
Algemeen bestuur: 
Bestuurslid 1 (vacant) 
Bestuurslid 2 (vacant) 
Bestuurslid 3 Frits-Jan Edelijn   
Bestuurslid 4 (vacant) 
Bestuurslid 5 (vacant) 
Bestuurslid 6 (vacant) 
 
Bestuursleden en overige leden met hun functies: 
 

Ilsa Van Bommel Teamleider PR en Kascontrole commisielid over het jaar 2018 
Marko Brons Afgevaardigde RVR / beheerder e-mail accounts en website 
Remco Cats Secretaris KNBRD/Contactpersoon afdeling Maassluis 
Giovi van Duivenvoorden            Kascontrole commissielid over het jaar 2018 
Cor Jordaan Webmaster 
Astrid Van Niel Teamleider elementair 
Jeroen van Niel Teamleider boten 
Huug Paalvast Ere voorzitter 
Robert Scheibeler Contactpersoon Onderwaterhockey 
Marcel van Steekelenburg Secretaris NOB/Duiken/Snorkelen 
Gabriël Voogt Teamleider bewaking / Afgevaardigde RVR 
Vacant                                     Teamleider Materieel 
Vacant Teamleider EHBO 
Vacant Teamleider NOB/Duiken/Snorkelen 
Vacant Teamleider KNBRD 
Vacant 2e secretaris 

 

 


