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Notulen van de algemene ledenvergadering 9 maart 2012 
 
Aanwezig: 13 seniorleden, 1 juniorlid, 1 ouder en 7 bestuursleden. 
 
1.  Welkom en mededelingen 

Voorzitter, Erik den Breejen, opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 
 

2.  Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
3.  Notulen algemene ledenvergadering 18 februari ‘11 

De notulen van de algemene leden vergadering van 18 februari ’11 worden goedgekeurd en 
getekend door de voorzitter, Erik den Breejen, en secretaris, Monique Huisman. 

 
4.  Jaarverslag  secretariaat  

Monique Huisman leest het jaarverslag van 2011 voor. Het wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd. 

 
5a.  Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester, Aartje den Uil, geeft een toelichting op de balans van 2011. Ook dit jaarverslag 
wordt goedgekeurd. 

 
5b.  Verslag kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie, Peter Boeren en Jochem Dekker, hebben de financiele stukken 
gecontroleerd en goedbevonden. 

 
5c.  Vaststellen contributie 

Het voorstel tot contributieverhoging met 2% wordt goedgekeurd. Dit komt neer op de volgende 
lidmaatschapsprijzen: Juniorleden: 101,-- euro/pjr, Seniorleden: 122,40 euro/pjr, Rustende 
leden: 37,00 euro/pjr. De toeslag voor het varend redden blijft 25,-- euro. 
 

5d.  Vaststellen begroting 
Penningmeester, Aartje den Uil, geeft een toelichting op de begroting voor 2012. Er is een tekort 
begroot van 530,-- euro. Dit is gedaan omdat de reservering voor het varend redden van 1750,-- 
essentieel wordt geacht door het bestuur. Hierop ontstaat een open discussie waarin ideeën 
worden geopperd en meningen worden uitgewisseld. 
Kees van Veen: In hoeverre kan de ANBI-status voordeel opleveren voor leden (contributie 
omzetten in donatie?), voor particuliere en voor bedrijven?  
 Er is een werkgroep die zich hier mee bezig gaat houden om kansen, mogelijkheden en 

beperkingen te onderzoeken.  
Arjan van de Minkelis: Is het mogelijk om bedrijven te laten sponsoren op shirts? 
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 Gezocht moet worden naar bedrijven die een bepaalde relatie hebben met de 
reddingsbrigade. Scheepswerven worden genoemd. Peter Boeren zou zijn broer kunnen 
benaderen die bij Dame werkt. Daarnaast is het goed om te zoeken naar ingangen binnen 
het bedrijfsleven in Hardinxveld-Giessendam en omstreken. Wellicht dat er met BHV-
gerelateerde bedrijven samenwerking gezocht kan worden; bijv een workshop verzorgen 
over onderkoeling. Eric Kant zou in praktische zin iets willen betekenen bij het werven van 
donateurs.  

Eric Kant: Wat is de gedachte achter de voorzichtige begroting van CVR? 
 Er is rekening gehouden met de reële kosten die CVR maakt en de onzekerheid van het 

aantal bewakingen. Per bewaking wordt een passende, scherpe prijs gemaakt. Een enkele 
keer is dit reden voor een organisatie om RB Hardinxveld te passeren. Er wordt actief gezocht 
naar evenementen waarbij mogelijk bewaakt zou kunnen worden.  
Peter Boeren geeft aan dat op basis van historie er inmiddels iets ruimer begroot zou kunnen 
worden. 

 Esther de Jong: Is het mogelijk om ieder jaar een actie te houden? 
 In het verleden is er voor gekozen om dit 1x per 2 jaar te doen, om leden en ouders niet te 

veel te belasten. Gezien het succes van de speculaasactie, zou er overwogen kunnen worden 
om dit jaarlijks te gaan doen. 

Hoe kunnen de inkomsten vanuit het verhuur van de Onderduiker vergroot worden? Een van de 
vaste huurders heeft opgezegd.  
 Een idee zou kunnen zijn om verenigingen van eigenaren hun jaargesprekken te laten voeren 

in de Onderduiker. Een ieder met suggesties wordt gevraagd dit aan het bestuur door te 
geven.  

Eric Kant: Is er een mogelijkheid om het zwembad langer te huren nu het buitenbad 
waarschijnlijk gesloten wordt? 
 Er zijn mogelijkheden, maar hier zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Het half uur op de 

woensdagavond wordt ter discussie gesteld: gemiddeld slechts 25 leden maken hiervan 
gebruik (wedstrijdtraining en vrijzwemmen). Tijdens het inloopspreekuur gaat de mening 
gepeild worden bij de leden m.b.t. het belang van het half uur vrijzwemmen. Tevens gaat er 
binnen de TC/bestuur nagedacht worden hoe de woensdag attractiever gemaakt kan 
worden. Een idee is om de wedstrijdploeg uit te gaan breiden. Consequentie zou kunnen zijn 
om hen, evenals varend redden-leden, een toeslag te laten betalen.  

De PRC draait kostendekkend d.m.v. adverteerders. De Rabobank sponsort sinds 2012 middels 
inschrijving op de “1e Klap”. M.i.v. maart is het mogelijk om de Boei digitaal te ontvangen. Dit 
scheelt drukkosten.  
Uiteindelijk besluit de vergadering dat er een post op de begroting wordt toegevoegd bij de 
ontvangsten: 530,00 vanuit de speculaasactie. Op deze manier is de begroting sluitend. De 
aangepaste begroting wordt goedgekeurd. 
 

5.  Jaarverslag technische commissie – TC 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
6.  Jaarverslag commissie varend redden – CVR 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

 
7.  Jaarverslag jeugdcommissie – JC 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
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8.  Jaarverslag public-relations commissie – PRC 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
9.  PAUZE  
 
10a.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Erik den Breejen, Johan Heikoop, Johan Meerkerk, Monique Huisman 
 Niet aftredend: Suzanne Heikoop, Jacques van de Minkelis, Aartje den Uil 
 Alle aftredende en herkiesbare bestuursleden worden herkozen.  
 
10b.  Benoeming voorzitter 

Vice-voorzitter Jacques van de Minkelis vraagt de vergadering of zij opnieuw voor een jaar hun 
vertrouwen willen uitspreken in Erik den Breejen als voorzitter. De vergadering doet dit unaniem. 
 

11.  Benoeming commissies 
TC: Johan Meerkerk, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Bart van de Minkelis 
CVR: Johan Heikoop, Chris Boer, Jacob Meerkerk, Anne-Marie Meerkerk. Leontien Zuijdwegt 
wordt bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren.  
JC: Suzanne Heikoop, Martine Stam, Diana Erkelens, Marjolein van Diepen, Sietse van de Berg en 
Rick Ambachtsheer. 
PRC: Johan Heikoop, Petra den Breejen, Marinthe Harrewijn, Jan Meerkerk. Carolina Loeve wordt 
bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren.  
Beheer: Jeroen van de Bout, Johan van Noordenne en een vacature aangezien Jan Meerkerk zijn 
taak graag wil neerleggen. 
Shirts: Nelleke Versluis 
Kascontrolecommissie: 1. Jochem Dekker 2. Martijn den Breejen 3. Peter Boeren 
Plakboek: Maartje Rietveld en Claudia Baas.  
Ledenadministratie: Peter Timmer 
Vertrouwenspersonen: Peter Timmer en Monique Huisman 

 
12.  Rondvraag 

Erik den Breejen: N.a.v. de ALV van vorig jaar is er een start gemaakt met een beleidsplan. Dit zal 
de komende periode verder uitgewerkt worden. Uitgangspunten zijn hierbij de zuilen die vanuit 
de bond worden aangegeven: zwemmen, varen, sport. 
Bart van de Minkelis: Is het uitgangspunt in het beleidsplan dat zwemmend redden en varend 
redden blijven functioneren als 1 vereniging? -> ja! 
Eric Kant: Het doel van het opzetten van de varend redden afdeling was het langer binden van 
leden. Is dit doel bereikt? -> Er is een groep van 25 leden die actief is bij het varend redden. Er 
komen jongeren bij, maar er vallen er ook weer af. Het theoriegedeelte is een breekpunt. Dit 
punt zal ook meegenomen worden in het beleidsplan.  
Eric Kant: Hoe liggen de risico’s qua verzekering tijdens bewakingen? -> Er is een verzekering 
door de bond afgesloten en de vereniging heeft een WA-verzekering bij Interpolis. 
Eric Kant: Is er wel eens een controle geweest door de Voedsel- en warenwet? Hebben de 
beheerders een certificaat vanuit NOC-NSF voor het verstrekken van consumpties? -> Eric Kant 
stuurt een link naar secretaris Monique Huisman om e.e.a. verder uit te zoeken. Daarnaast zal 
het beheer het huisregelement aanscherpen en zichtbaar ophangen in de Onderduiker. 

 
13.  Sluiting 
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Erik den Breejen bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en goede discussies die gevoerd zijn! 
De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten. 


