
 

  Secretariaat: M.A. Tas 

 Burgemeester Nederveenlaan 49 

  2761 VJ Zevenhuizen 

   Telefoon: 06-18.625.243           

  Email: 

secretariaat.wrb@gmail.com 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

_ 

WADDINXVEENSE REDDINGSBRIGADE, opgericht op 4 januari 1974, aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland. 

Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer: 40464173 

 

2 e Buitengewone Algemene Ledenvergadering 22 maart 2019 
 
Locatie: Zwembad De Sniep 
 
Aanwezig: Zie presentielijst onderaan deze notulen. 
 

1. Opening. 
 
Robert opent de vergadering en heet iedereen welkom. Robert deelt mee dat Erik verhinderd is en dat 
hij de vergadering zal leiden. 
 

2. Wijzigingen Statuten Waddinxveense Reddingsbrigade. 
 
8 maart is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij is gestemd over de 
statuten wijzigingen van de Waddinxveense Reddingsbrigade. Iedereen was akkoord met de 
wijzigingen. Om de stemming geldig te verklaren moest minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden 
(leden van 16 jaar en ouder) aanwezig zijn, die vervolgens met 2/3 meerderheid postitief stemden. We 
hebben nu 92 stemgerechtigde leden. Dit betekent dat er 62 stemmen voor wijziging nodig waren. Bij 
de laaste vergadering van 8 maart waren er 28 leden boven de 16 jaar aanwezig. Dit was dus te 
weinig om de stemming geldig te verklaren, vandaar deze vergadering. 
Robert vraagt een ieder die voor de statutenwijziging is de hand op te steken. Van de aanwezigen 
waren er 20 voor en 2 onthoudingen. 
Hierbij zijn, volgens het regelement, de statutenwijzigingen goedgekeurd. 
 

3. Samenwerking methode Z & PC De Gouwe, zwembad De Sniep en Waddinxveense 
Reddings Brigade. 

 
Tijdens de komende (Beleidsvormende) Algemene Ledenvergadering in mei zal besproken worden 
over de samenwerking tussen Z & PC De Gouwe, Zwembad De Sniep en Waddinxveense 
Reddingsbrigade. Na een aantal brainstorm sessies is besproken om gezamenlijk een activiteit aan te 
bieden aan kinderen die de A of B diploma hebben behaald en op de wachtlijst staan voor het 
volgende zwemdiploma. Deze activiteit zal op zaterdagmiddag gegeven gaan worden waarbij de 
kinderen kennis maken met de verschillende aspecten van de zwemsport en het zwemniveau kunnen 
handhaven/behouden. Dit geeft tevens de mogelijkheid voor beide verenigingen om zicht te 
presenteren, wat mogelijk tot een groei van ledenaantal kan leiden. Dit betkent wel dat er vrijwilligers 
nodig zijn die deze lessen kunnen geven. Ook zijn er 1 of 2 vrijwilligers nodig voor de organisatie. 
Zwembad de Sniep faciliterert en houd de administratie bij.  
De voorlopige werknaam van deze lessen is: Swim & Rescue. 
Aan de aanwezige leden wordt gevraagd hier verder over na te denken en de mogelijkheid voor het 
lesgeven in de agenda te bekijken. 
 

4. Rondvraag. 
 
Er zijn geen opmerkingen/vragen voor de rondvraag. 
 

5. Sluiting 
 

Robert sluit de vergadering en ziet iedereen graag terug tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 27 mei 2019 Waarbij het beleid voor het komende jaar wordt besproken. 
Alle aanweizge leden wordt een drankje namens het bestuur aangeboden. 
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Voor de vaststelling:                                                                   Voor de vastlegging: 
 
R. Boomers (vice-voorzitter)                                                      M. A.  Tas (secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentielijst 22 maart 2019 
 
Robert Boomers 
Dirk Poot 
Bas Broeders 
Sander Baggerman 
Jasper Groenendijk 
Ruud van Leeuwen 
Jolanda Bakhuyzen 
Michelle van Hillo 
Ramona De Wit 
Joelle Puttiger 
Wouter De Bruin 
Yvette Vieveen 
Christian Hak 
Hanna Couvreur 
Natascha Maas 
Vincent van Ettinger 
Denise Huisman 
Tom Koppenaal 
Mascha Van Ettinger 
Marianne Vreugdenhil 
Mariska Tas 
Hendrik de Witte 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
John Vente 
Anniek Van Der Mel-De Kruijf 
Aad Van Der Reijken 
Erik Van Daalen 
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