Jaarverslag secretariaat 2021
Na de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2021 is het bestuur als
volgt samengesteld:
Voorzitter:
Jan Tigchelaar
Vicevoorzitter:
Patrick Pit
Penningmeester:
Jip Velez
Secretaris:
Angélique Vandenbroek
Bestuurslid VRC:
Vincent Tigchelaar
PRC:
- vacant
TC:
Yvette Schouten
EC:
Marjan Pit
Algemeen: Hans Kok
Daarnaast
Hoofdtrainer:
Anneloes Vogelpoel
Postcommandant:
Marvin Tigchelaar
Het totaal aantal leden op 1-1-2021 is 173. In 2021 hebben er 22 leden
opgezegd en zijn er 25 nieuwe leden bij gekomen.
Het bestuur is in 2021 9x bij elkaar gekomen. Door de maatregelen, die
zijn genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, zijn
meerdere vergadering online gehouden. Ook de Algemene Leden
Vergadering is online gehouden.
Naast het online vergaderen is het bestuur ook “in the cloud” gaan werken.
Er is een NAS aangeschaft waar alle bestuur (en commissie) leden deels
toegang toe hebben zodat alle documenten centraal opgeslagen zijn.
Door de corona maatregelen zijn opnieuw vele verenigingsactiviteiten dit
jaar niet doorgegaan. Het zwembad is langere periode gesloten geweest
waardoor er niet (af)gezwommen kon worden. Een uitzondering is er voor
4 kandidaten Life Saver 2; zij hebben half december bij Reddingsbrigade
Amstelveen examen kunnen doen en zijn alle 4 geslaagd. Begin van dit
jaar heeft de TC stappen ondernomen om gedurende de sluiting van
Zwembad De Waterhoorn een kleine 2 maanden te gaan zwemmen in
Zwembad De Wijzend. Een mooi alternatief om toch te kunnen zwemmen.
Ook de varend redden groep heeft veel niet kunnen doen. Vanuit het
bestuur is ook dit jaar regelmatig een digitale nieuwsbrief verstuurt om

leden op de hoogte te stellen van de maatregelen die op dat moment van
kracht waren voor de vereniging.
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht van Rechtspersonen (WBTR)
van kracht geworden. In aanloop daar naar toe hebben we ons als bestuur
verdiept in de inhoud en consequenties van deze wet. Als bestuur hebben
we in een bestuursbesluit vastgelegd dat we de regels zullen hanteren op
het gebied van ontstentenis en belet van bestuursleden, besluitvorming in
het bestuur, goed bestuur en tegenstrijdige belangen; de leden te
informeren over het conformeren aan de WBTR; en waar nodig, bij de
eerstvolgende statutenaanpassing de WBTR te verankeren in de statuten.
Naast dit genomen besluit staat de WBTR iedere vergadering weer op de
agenda.
Op 27 maart 2022 zal het Ultimate Benificial Owner (UBO)-register van
kracht worden. De benodigde acties daarvoor, registreren van
bestuursleden in dit register, zullen begin 2022 door de secretaris worden
uitgevoerd.
In juli zijn eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) ingezet bij de
overstromingen in Limburg en België. Ook Reddingsbrigade Notwin is
daarbij ingezet. Tijdens de inzet is het voertuig van Marvin Tigchelaar deels
in het water komen te staan en daarbij beschadigd geraakt. Het bestuur
heeft na lang beraad besloten om Marvin een vergoeding te geven bij
aanschaf van een andere auto. Het bestuur heeft het op zich genomen om
dat bedrag aan Marvin te vergoeden onafhankelijk van de declaratie bij de
Bond. In de verslagen van de bestuursvergaderingen van 30 augustus
2021 is de gehele beredenering terug te lezen. (Overigens heeft de Bond
het gehele declaratie bedrag van Notwin betaald).
In november hebben we afscheid moeten nemen van Frank Schoen. Met
een groot aantal leden is een erehaag gevormd om Frank een laatste groet
te geven. Frank Schoen bekleedde ook de rol van Vertrouwens Contact
Persoon binnen de vereniging. Die rol is tijdelijk weer (terug) belegd bij
Angélique Vandenbroek. Echter omdat zij, als secretaris, onderdeel
uitmaakt van het bestuur is dit geen wenselijke combinatie. Het bestuur is
daarom op zoek naar iemand die deze rol op zich wil nemen. Informatie
over de rol is te verkrijgen bij de secretaris. Ook voor de functie van
voorzitter Pers en Redactie commissie is het bestuur nog op zoek naar
iemand die deze functie zou willen uitoefenen binnen de vereniging.
Namens het bestuur wil ik iedereen die zich heeft ingezet voor de
vereniging bedanken voor deze inzet. We hopen op jullie inzet te kunnen
blijven rekenen.
Angélique Vandenbroek
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