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WADDINXVEENSE REDDINGSBRIGADE, opgericht op 4 januari 1974, aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland. 
Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer: 40464173 

Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2018 

Wilhelminakade 1 te Waddinxveen 

 

Aanwezigen: Zie bijgevoegde presentielijst. 

01. Opening en vaststelling van de agenda. 

Namens het bestuur heet Robert iedereen welkom. Onze voorzitter Erik, is niet aanwezig, hij 

is in Australië voor het WK Life Saving. Veel succes daar.  

Robert geeft aan na punt 9 nog een extra punt te willen toevoegen over de Notaris en de te 

ondertekenen statuten wijzigingen.  

02. Mededelingen.  

Er zijn geen mededelingen, behalve afmeldingen van Richard van Vliet, Angela Boomers en 

Marion Mulder. 

 

03. Ingekomen stukken:  

Er zijn geen ingekomen stukken  

 

04. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 mei 2018 vaststellen. 

• Erwin: Blz. 2 AVG. Hoe is het bij bestaande leden geregeld om de AVG onder de 

aandacht te brengen? Antwoord: Er komt een mailing waarin verwezen wordt de Privacy 

verklaring op de website van de WRB. 

• De mappen van de verschillende groepen staan nog steeds op de kast. Actiepunt voor 

het bestuur om ruimte te maken in de kast zodat deze veilig opgeborgen kan worden. 

• Blz 2. Beleid m.b.t. kaderdiploma’s. Dit gaat om instructeursdiploma’s en lifeguards. De 

huidige diploma’s zijn geldig tot 2020, de nieuwe diploma’s zijn vijf jaar geldig. Er is nu 

meer registratie om bij te houden wat het niveau is van de instructeurs en lifeguards. Dit 

heeft de aandacht van he bestuur.  

• Meerdere leden: Blz. 3 Rondvraag. Opvragen financiële stukken. Kan deze in de 

groepsapp van het kader doorgegeven worden? Net als dat dit jaar met de andere 

stukken van de ALV is gedaan? ? Nee, dit is niet gewenst omdat de stukken dan ook 

makkelijk bij anderen terecht kan komen. Gereageerd wordt dat dit bij de mail ook kan. 

Klopt, maar door expliciet op te vragen is de drempel wel wat hoger. Wij willen 

vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. 

Voorstel is om iedereen die op de laatste ALV is geweest of zich heeft afgemeld 

daarvoor de stukken (uitnodiging, notulen en financiële stukken) te mailen (niet appen) 

voorafgaand aan de ALV. Via de app alleen de uitnodiging. Overige stemgerechtigde 

Leden buiten de kadergroepsapp krijgen alleen een uitnodiging via de mail, niet de 

notulen en  financiële stukken. 

• Algemeen: een paginanummering had wel handig geweest. 

 

05. Jaarverslag van de secretaris. 
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Niet iedereen heeft het jaarverslag (kunnen) lezen. Robert vertelt kort per pagina wat er in 

het verslag staat. Tussendoor wordt er uitleg gevraagd door de aanwezigen: 

• Blz. 6 De verenigingsstructuur. Hendrik: Waarom is bewaken niet rood gekleurd in het 

verenigingsstructuur. Antwoord: Bewaken is wel een belangrijk onderdeel van de WRB, 

maar niet een onderdeel waar de vereniging niet zonder kan.  

• Blz. 7 Veiligheidsbeleid minderjarigen. 

Erwin: Hoe zijn de vertrouwenspersonen te bereiken? Op de website onder VOG staan 

ze vermeld met een algemeen mailadres, maar ook privé mailadres voor een ieder die 

meer persoonlijk contact wil om over problemen te praten. Dit is wel ver zoeken voor 

iemand met problemen, dit is niet waarschijnlijk dat dit gevonden wordt. Voorstel is om 

ze ook te vermelden onder het bestuur. Dit is een meer logische plek waar eerst gezocht 

wordt. Verder zijn er nog een aantal zaken op de site die gedateerd zijn. Actiepunt voor 

de webmaster om de site daar op na te kijken en aan te passen. 

• Blz. 11 instructeursopleiding/examens. 

Erwin: voor het A-uur zijn te weinig kaderleden aanwezig. Dit is zorgelijk. Antwoord: Het 

bestuur is zich hiervan bewust en het heeft zeker de aandacht. 

• Blz. 12 Zwembad de Hazelaar. 

Erwin: Komt er een vervolg? Antwoord: Er zijn nog geen concrete afspraken over 

gemaakt, maar de intentie is er wel.  

• Blz. 13. OTO (Opleiden, Trainen & Oefenen) Varend Redden 

Mascha: Zijn er al schippers in opleiding die geslaagd zijn of klaar met de opleiding? 

Antwoord: Dit wordt verder behandeld in de rondvraag. 

Hendrik: Waarom is er geen lijst van Vletschippers? Antwoord: Een ieder met een 

vaarbewijs mag/kan met de vlet varen, voor het varen met de RIB is een opleiding nodig. 

Dus een ieder die met de RIB mag varen, mag ook op de vlet varen. 

• Blz. jaarverslag werkgroep Materialen:  

Erwin: Er staat in het jaarverslag niet dat er twee opblaasboten zijn geschonken door 

ouders, om te gebruiken bij de bootongevallen lessen. Antwoord: Eens, dit had er in 

moeten staan, dit zal toegevoegd worden. 

• Jaarverslag werkgroep Wedstrijden:  

Hendrik: Is er nog een huldiging voor Boaz en Nick, nu ze Nederlands Kampioen Line 

Throw zijn geworden? Antwoord: Het heeft in Boskoop uitgebreid in de krant gestaan, in 

de Waddinxveense helaas met maar een klein stukje. 

• Bijlage 1. Het aftreedschema: 

De data van wanneer bestuursleden aftreden is niet aangepast in het schema. 

Antwoord: inderdaad, dit is over het hoofd gezien, dit zal aangepast worden. 

 

06. Jaarverslag van de penningmeester. 

Onze penningmeester Ipe geeft uitleg over de financiële stukken.  

Er is een winst van € 607,00 voor de afschrijvingen. Dit is beter als dat het begroot was. 

 

Bij de globale analyse verschil tussen begroting en realisatie 2017-2018 is de tekst 

‘gerealiseerd exploitatie resultaat WINST’ en de tekst ‘Begroot exploitatie resultaat WINST’ 

omgewisseld. Dit zal nog aangepast worden. 
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Ipe legt uit dat de kosten van de examens voor de leden gedekt worden door de examen-

gelden, maar de instructeursopleiding zijn op kosten van de vereniging, vandaar dat hier 

meer kosten zijn gemaakt als dat het heeft opgebracht.  

Hendrik: Er is in het jaarverslag een ander bedrag genoemd van de bewakingen dan in de 

toelichting bij de cijfers staat. Hoe zit dat? Antwoord: Dat kan, dat is net waar het op geboekt 

wordt. Bedragen zullen niet meer in het jaarverslag genoemd worden. 

 

07. Verslag kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit: Ralph Metten en Marco de Rooij, zijn bij Ipe en Thelma 

geweest om de administratie te controleren. Het gebruik van de nieuwe declaratie 

formulieren is duidelijk en positief ontvangen. Een advies voor de nieuwe penningmeester 

om met een boekhoudprogramma te gaan werken. De Narwal staat voor € 0,00 op de balans, 

deze is immers al verkocht en stond vorig jaar om die reden nog op de balans, het zou er nu 

vanaf kunnen. De kascommissie is tevreden en stelt voor de penningmeester decharge te 

verlenen. 

 

Unaniem wordt, namens alle leden, de penningmeester decharge verleend. 

 

08. Benoeming kascommissie voor 2018-2019 

Ralph is, volgens de statuten, niet beschikbaar voor de kascommissie voor het komend jaar. 

Voor het jaar 2018-2019 zal de kascommissie bestaan uit Marco de Rooij en Nathalie van 

Hillo. 

Ipe stelt zich voor als reserve lid, om de penningmeester te kunnen ondersteunen in zijn 

werkzaamheden. Echter is niet wenselijk. Beter is om het advies en de controle gescheiden 

te houden.  

Vincent bied aan om reserve lid van de kascommissie te worden. 

De kascommissie bestaat voor het jaar 2018-2019 uit: 

• Marco de Rooij (tweede jaar) 

• Nathalie van Hillo ( eerste jaar) 

• Vincent van Ettinger (reserve) 

 

09. Verkiezing bestuursleden en eventueel 2 jeugdleden. 

Conform het beleid kunnen twee jeugdleden toetreden tot het bestuur. Helaas was er in het 

voorbije verenigingsjaar geen jeugdlid die zitting had in het bestuur. Ook komend jaar is er 

geen jeugdlid die heeft aan gegeven om mee te willen lopen met het bestuur. 

 

Conform het rooster zijn dit jaar aftredend:  

- Voorzitter: Erik van Daalen. Erik heeft zich niet herkiesbaar gesteld, maar wil ad interm 

voor 1 jaar nog voorzitter blijven. 

- Commissielid: Marianne Vreugdenhil -Poot commissielid voor de werkgroep RVR. 

Marianne stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn en zal tevens de werkgroep 

evenementen van Mascha overnemen. 
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Daarnaast zijn dit jaar aftredend:  

- A.i. Penningmeester: Ipe de Graaf. Ipe is afgelopen jaar ad interim penningmeester 

geweest, het bestuur stelt Dirk Poot voor als kandidaat voor de functie van 

penningmeester. Dirk zal bij goedkeuring van de vergadering gekozen worden onder 

voorbehoud van een VOG. Deze zal na de benoeming aangevraagd worden. 

- Mascha van Ettinger commissielid voor de werkgroepen evenementen, PR en EHBO. 

Mascha zal tussentijds aftreden als bestuurslid, zij kan haar werk en opleiding tot 

instructeur niet meer combineren met een bestuursfunctie. Helaas is hier nog geen 

nieuwe kandidaat voor. 

De kiescommissie zal bestaan uit: Yvette Vieveen, Hendrik de Witte en Jasper Groenendijk.  

Na telling van de stemmen is er de volgende uitslag: 

   Voor  tegen  ongeldig/blanco 

Erik   18  1   1 

Dirk   18  0   2 

Marianne  18  0   2 

De uitslag wordt door het bestuur bekrachtigd aangenomen. We heten Dirk welkom in het 

bestuur en wensen alle drie veel succes met de bestuurstaken. 

Robert bedankt Mascha voor haar inzet en vertelt de aanwezigen wat zij allemaal heeft 

gedaan voor de vereniging naast haar opleiding en (later) haar werk. Robert geeft namens 

iedereen een bos bloemen en een kado bon. 

Robert bedankt ook Ipe en Thelma voor beider inzet voor de vereniging. Robert legt uit aan 

de aanwezigen hoe het gekomen is dat Ipe in het bestuur is gekomen en de vergadering bij 

heeft gewoond en Thelma de administratieve kant van de functie heeft vervuld. Aan bod 

komt wat de functie van penningmeester inhoud en het invoeren van de SEPA machtigingen 

door Ipe, wat positief heeft bij gedragen aan de inning van de contributie en verlichting van 

het werk als penningmeester. Bedankt ook voor het ter beschikking stellen van de vergader-

locatie van de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergaderingen. Robert geeft aan 

Thelma ook een bos bloemen en aan Ipe een fles wijn. Samen krijgen ze een diner bon. 

10. Extra punt: Statutenwijzigingen 

Robert legt uit waarom de statutenwijzigingen niet zijn ondertekent bij de notaris. In een 

eerdere ALV waren statutenwijzigingen voorgesteld, hier is een stemming voor geweest, 

maar er waren te weinig stemgerechtigde leden om deze geldig te laten zijn. Hierdoor was er 

een nieuwe ALV nodig om te stemmen over dit onderwerp. Deze stemming is in de daarop 

volgende ALV geweest. Nu blijkt dat het verplicht is om de tweede stemming binnen 2 tot 4 

weken na de eerste stemming te houden en niet een half jaar later. 

Er zal dus in de volgende ALV een nieuwe stemming ronde gedaan worden, waarbij als er te 

weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, er meteen een uitnodiging meegegeven zal 

worden voor de B ALV tussen twee en vier weken na de ALV. Dit zal dan op een vrijdagavond 

zijn. Dan zal de tweede stemming gehouden worden, waarna bij de notaris getekend kan 

worden. 
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11. Rondvraag. 

Ruud: is er al bekend of de trailer voor onderhoud naar de garage gaat? Antwoordt: Robert 

zal de afspraak maken voor op een maandag of vrijdag, bij Nootenboom, nog voor Serious 

Rescue. Ruud zal dan de trailer daar brengen en ophalen. 

Sander: Wat zijn de regels bij het oefenen voor de schippers in opleiding. Wie mag 

aftekenen? Antwoordt: Robert zal met de schippers hierover afspraken maken. 

Erwin: Kunnen de notulen eerder naar de nu aanwezigen gestuurd worden? Zodat eerder 

naar de status van acties en afspraken gevraagd kan worden. Antwoordt: Dat is geen 

probleem, nadat de notulen door het bestuur akkoord zijn bevonden, worden deze naar de 

aanwezige leden gemaild. Uiterlijk na de volgende bestuursvergadering. 

Ipe: Mocht er behoefte aan zijn, dan is de bus beschikbaar voor Serious Rescue. Antwoordt: 

Hier zal dankbaar gebruik van gemaakt worden. 

12. Vaststellen volgende algemene leden vergadering 

De volgende algemene ledenvergadering zal zijn op 27 mei 2019. Deze zal gaan over de 

begroting en toekomst van de Waddinxveense Reddingsbrigade. 

Acties:  

- Mailing naar bestaande leden dat de AVG in te zien is op de site van WRB. (bestuur) 

- Mappen met gegevens over de lessen, op de kast verhuizen naar een plek in de kast. (Robert) 

- Voor volgende vergadering: stukken mailen naar de nu aanwezigen en afgemelde leden. Overige 

stemgerechtigde leden een uitnodiging mailen. (secretaris) 

- De vertrouwenspersonen ook onder het bestuur vermelden op de website en niet alleen bij het 

kopje VOG. (webmaster) 

- Checken of er berichten/ aankondigen op de site staan die al geweest zijn. (webmaster) 

- Trailer voor onderhoud naar Nootenboom, Robert maakt de afspraak en Ruud brengt/haalt de 

trailer. 

- Schippers bespreken samen met Robert wat de procedure is omtrent het aftekenen van 

schippers in opleiding. (Robert) 
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Presentielijst 12 november 2018 

 

1. Ruud van Leeuwen 

2. Vincent van Ettinger 

3. Joelle Puttiger 

4. Wouter de Bruin 

5. Sander Baggerman 

6. Ralph Metten 

7. Erwin Buuts 

8. Hendrik de Witte 

9. Mascha van Ettinger 

10. Yvette Vieveen 

11. Marianne Vreugdenhil 

12. Dirk Poot 

13. Leendert Vreugdenhil 

14. Nathalie van Hillo 

15. Christian Hak 

16. Mariska Tas 

17. Marco de Rooij 

18. Tarin Cornelisse 

19. Jasper Groenendijk 

20. Robert Boomers 

21. Ipe de Graaf 

 

Afwezig met kennisgeving: 

• Erik van Daalen 

• Richard van Vliet 

• Marion Mulder 

• Angela Boomers 
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