
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 

 
Datum: 26 maart 2021 

   

Aanvang: 20.00 uur 

   
Locatie: Online 
 

1. Opening 

2. Vast stellen agenda 

- Er zijn 2 aanvullingen op de agenda. In verband met de 

avondklok die geldt vanaf 21.00 uur worden de twee 
“razende reporters” nu eerst aan het woord gelaten. 

- 2a Razende reporters Rick van Wiltenburg en Ted Oud 

bellen aan bij Bart de Block. Bart heeft onlangs al zijn 

official bevoegdheden neergelegd bij Reddingsbrigade 
Nederland. De bond heeft hem de oorkonde en 

bijbehorende speld “ere-official Reddingsbrigade Nederland” 

toegekend. Voor zijn vrouw Mary is er natuurlijk een grote 

bos bloemen. 

- 2b Razende reporter Marvin Tigchelaar belt aan bij Dick 
Appelman. Dick legt zijn functie als penningmeester van de 

vereniging neer. Namens de vereniging wordt Dick bedankt 

voor zijn inzet voor de vereniging en ontvangt hij een 

mooie bos bloemen met een cadeaukaart. 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 juni 2020 

- Notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

- afmelding van 6 personen 
- Er is een nieuwe Vertrouwens Contactpersoon (VCP) bij de 

vereniging; Frank Schoen heeft deze functie op zich 

genomen. Mocht iemand problemen hebben binnen de 

vereniging en dit niet met de instructeur kunnen bespreken 
dan wel niet weet met wie het probleem besproken kan 

worden, dan kan contact opgenomen worden met de VCP. 

5. Jaarverslag van het Secretariaat*  

- Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 



6. Jaarverslag van de vaste commissies*  

- Technische commissie   geen vragen 

- Pers en Redactiecommissie  geen vragen 

- Evenementencommissie   geen vragen 

- Varend Redden commissie geen vragen 
7. Jaarverslag van de Penningmeester* 

- Twee korte vragen aangaande de bankrekening en de Rolf 

worden door de penningmeester beantwoord. 

8. Rekening over 2020     geen vragen 
- Balans per 31 December 2020 geen vragen 

9. Verslag van de Kascontrole commissie  

- Het verslag van de Kascontrole Commissie (KCC) wordt 

voorgelezen. De KCC heeft geen bijzonderheden 
geconstateerd en vraagt de ALV de penningmeester 

decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord 

10. Begroting 2020      wordt goedgekeurd.  

11. Financiële regeling COVID-19 

- In de periode maart-april-mei 2020 is het zwembad 
gesloten geweest maar heeft de vereniging de huur van het 

zwembad wel doorbetaald. Met overheidsregelingen heeft 

zwembad De Waterhoorn hiervoor subsidie ontvangen en 

gaat het huurbedrag over deze maanden terugbetalen aan 
de vereniging. Het bestuur wil dit bedrag ten goede laten 

komen aan de leden. Omdat dit niet in de begroting 

opgenomen was moet hiervoor toestemming van de ALV 

gevraagd worden. Met grote meerderheid van stemmen 
wordt dit voorstel van het bestuur aangenomen. Leden 

zullen een e-mail ontvangen als zij recht hebben op 

teruggave. Door deze e-mail te beantwoorden kunnen zij 

aangeven of zij het bedrag terug willenontvangen. 
12. Bestuursverkiezing:   

Aftredend: Dick Appelman, penningmeester van de vereniging 

  Simone Beers, voorzitter TC 

  Lars Schoen, voorzitter PRC  

Aftredend en herkiesbaar: Hans Kok, algemeen bestuurslid  

Het bestuur draagt voor Jip Velez benoemen als penningmeester en 

om de Hans Kok te herkiezen. Yvette Schouten heeft zich 
beschikbaar gesteld voor de functie voorzitter TC. De ALV stemt in 

met de benoeming van Jip tot penningmeester van de vereniging. 
Ook Yvette wordt gekozen in het bestuur. Hans wordt herkozen. 

Dick, Simone en Lars worden (nogmaals) bedankt voor hun inzet 

voor de vereniging. Dick heeft eerder vanavond zijn bloemen en 

presentje live ontvangen tijdens de vergadering. Simone en Lars 
hebben eerder deze week hun bloemen al in ontvangst mogen 
nemen. 



13. Jubilarissen   

- er is dit jaar één jubilaris: Lex van der Sman is 25 jaar lid 

van de vereniging. Lex heeft eerder deze week de bloemen 

en bijbehorende oorkonde in ontvangst genomen. (25 jaar 
of langer lidmaatschap van de vereniging). 

14. Verkiezing Kascontrolecommissie:  

De commissie werd gevormd door Sander  Brugmans en Frank  
Schoen. Reserve Jeroen Meintjens.  

Sander is aftredend. Lex van der Sman meldt zich aan als reservelid. 

Opgemerkt wordt wel dat Frank Schoen en Jip Velez familie van 

elkaar zijn, Frank vraagt of dit wel mag. De statuten schrijven niets 

hierover. Het bestuur en de ALV gaan hiermee akkoord. Voor Jeroen 
een schone taak om hier aandacht voor te hebben. 

15. Benoeming van de hoofdinstructeur voor het jaar 2021.  

Het bestuur stelt Anneloes Vogelpoel aan als technisch 
leider/hoofdinstructeur.   ALV stemt in 

16. Benoeming van de postcommandant voor het jaar 2021.  

Het bestuur stelt Marvin Tigchelaar aan als postcommandant.   

ALV Stemt in 

17. Rondvraag  

- LVP Kan de voorzitter iets vertellen over de stand van 
zaken met betrekking tot De Haai, het clubgebouw. 

o De gemeente heeft vorig jaar het pand aangekocht en is 

nu nog vooral in de fase van onderzoeken met welke 

kosten er allemaal mee gemoeid zijn. Er is nog geen 

verder gesprek geweest over het gebruik van de Haai 
door de verenigingen  

18. Sluiting  

- 20.56 sluit de voorzitter de vergadering, hij dankt een ieder 

voor zijn/haar aanwezigheid. Een hapje en drankje voor na 
afloop van de vergadering moet een ieder nu zelf voor 

zorgen, hopelijk kan dat volgend jaar weer door de 
vereniging worden verzorgd. 


