Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2018:
Aanwezig: 39 Leden
1.Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij hoopt op
een prettige vergadering en dat we het eens mogen worden over alle punten die op de agenda staan.
2.Agenda: geen toevoegingen
3.Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2017:
Geen op-of aanmerkingen. Een woord van dank voor de secretaris.
4.Mededelingen en Ingekomen stukken: Er zijn afmeldingen binnengekomen van of namens 3 leden.
5.Jaarverslag van het Secretariaat: geen op of aanmerkingen.
6.Jaarverslag van de Penningmeester: geen op of aanmerkingen.
7.Jaarverslag van de vaste commissies
➢ Technische commissie: geen op of aanmerkingen.
➢ Pers en Redactiecommissie: geen op of aanmerkingen
➢ Jeugd en Evenementencommissie: geen op- of aanmerkingen.
➢ Commissie Varend Redden: geen op- of aanmerkingen.
Namens het bestuur worden alle commissie leden bedankt voor hun inzet.
8.Rekening over 2017: Goed gekeurd. (Is een schriftelijke vraag ontvangen. Wordt schriftelijk
beantwoord door de penningmeester>)
Balans 2017: geen bijzonderheden.
9.Verslag van de Kascontrolecommissie: Na het voorlezen van het verslag wordt de penningmeester
decharge verleend en met een applaus van de aanwezigen bedankt voor zijn inzet.
10. Begroting 2017: Begroting is voor de vr in tweeën gesplitst vanwege de SAR-taak en de beveiligingstaken
(Twee DVO’s met de gemeente)
11.Bestuursverkiezing; Aftredende en herkiesbare bestuursleden worden allen herkozen.
Twee vacante bestuursfuncties worden ingevuld door dhr. Lars Schoen en dhr. Hans Kok.
Pauze
12.Jubilarissen. Geen
13.Verkiezing Kascontrolecommissie: mevr. Kim Sinnige wordt bedankt voor de inzet. Voor deze
commissie worden gekozen dhr. Gerard Hopman en mevr. Monique Klein met als reserve dhr. Sander
Brugmans
14.Benoeming van de Hoofdinstructeur voor het jaar 2018:
Het bestuur stelt mevr. Anneloes Vogelpoel aan als Hoofdinstructeur.
Benoeming van de Postcommandant voor het jaar 2018:
Het bestuur stelt dhr. Marvin Tigchelaar aan als Postcommandant.
15.Rondvraag: Er werden de volgende vragen gesteld:
Huisvesting? Patrick Pit; de Haai is verkocht en daarna weer doorverkocht. Gemeente heeft
herinrichtingsplannen, dus de toekomst is voor alsnog onzeker.
Kleding bestellen? Lars Schoen; na de eerstvolgende bestuursvergadering (4 april) volgt een bericht.
Nieuwe Rolf? Vincent Tigchelaar; is inmiddels in ontvangst genomen, maar moet nog worden ingericht.
16.Sluiting: Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
Hopelijk wordt het met jullie steun een heel mooi jaar.
Om 20.30 uur wordt de vergadering gesloten en is er voor eenieder nog een drankje en een hapje.
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