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Notulen van de algemene ledenvergadering, vrijdag 22 maart ’13, aanvang 21.00 uur:

1. Welkom en mededelingen
Voorzitter Erik den Breejen heet iedereen welkom; 22 seniorleden, 4 seniorleden zijn met kennisgeving 
afwezig.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen algemene ledenvergadering vorig jaar
Toevoeging bij punt 5b: De leden verlenen decharge voor het gevoerde beleid. 
De notulen worden verder goedgekeurd en getekend door de voorzitter en de secretaris.

4. Jaarverslag van het bestuur
Secretaris Monique Huisman leest het verslag voor. 
Eric Kant: Waarom sluiten we zelf af op vrijdag en wat levert het op? In het voortraject van de sluiting van 
het buitenbad heeft RB Hardinxveld actief meegedacht in de mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Een van 
de suggesties was het zelfstandig afsluiten, zodat er bezuinigd kan worden op personeelskosten. Het levert
geen structurele korting op. Waarschijnlijk scheelt het wel in de zwembadhuur tijdens de avondmarathon, 
aangezien de toeslag voor het personeel dan niet betaald hoeft te worden.
Er wordt een toelichting gegeven op de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). In 2012 is er een 
begin gemaakt met de RVR door te overleggen met de brigades in de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Er 
komt 1 aanspreekpunt per veiligheidsregio. RB Hardinxveld is ingedeeld met RB Dordrecht, RB HI-Ambacht,
RB Alblasserdam en RB Oud-Beijerland. Tot nu toe zijn er 3 gesprekken geweest, waarbij er gesproken is 
over afstemming tijdens rampen en samenwerking bij evenementen; wat wil en kan RB Hardinxveld.  
Vanaf 2015 zullen ook de gelden voor de BiZa-eenheden mogelijk via de RVR verdeeld gaan worden.
Esther de Jong: Houden we een BiZa-eenheid? Voor zover daar nu zicht op is wel. RB Hardinxveld is 
opgenomen in het verdeelplan van de nieuwe vaartuigen vanuit RB Nederland.

5 a. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Aartje den Uil neemt het financieel jaarverslag door. Esther de Jong vraagt naar 
de opbrengst van de pennenactie. Hierover is wat onduidelijkheid. Secretaris Monique Huisman 
zoekt dit uit.

b.  Verslag kascontrolecommissie
Jochem Dekker en Martijn den Breejen hebben de financiële stukken gecontroleerd en goed 
bevonden.  De vergadering verleent  decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur.

c. Vaststellen contributie
De contributieverhoging van 2% wordt goedgekeurd door de vergadering: 
Juniorleden: 104,-- euro/pjr
Seniorleden: 126,00-- euro/pjr
Rustende leden: 38,00 euro/pjr

d. Vaststellen begroting
Er wordt een toelichting gegeven op de begroting: Er is een relatief klein bedrag gereserveerd 
voor de reserveringen. Ook vorig jaar was dit al het geval. Dit heeft te maken met de krappe 
begroting. Dit jaar zijn er geen inkomsten vanuit de gondelvaart, er is nog maar 1 vaste huurder 
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van De Onderduiker en de inkomsten van de actie zijn opnieuw nodig om voldoende inkomsten te
hebben. 
Komend jaar zal er gewerkt worden aan een planning voor de reserveringen: onder andere voor 
verenigingsgebouwen en het materieel van varend redden. 
Kees van Veen deelt mee dat Van Wijngaarden Marine Services een schenking doet aan RB 
Hardinxveld ten behoeve van varend redden. Hiervoor hartelijk dank!! (na de ledenvergadering 
werd bekend dat deze gift € 1.000,00 bedroeg; secr.)
De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

6. Jaarverslag technische commissie – TC
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

7. Jaarverslag commissie varend redden – CVR
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

8. Jaarverslag jeugdcommissie – JC
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

9. Jaarverslag public-relations commissie – PRC
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

10. a. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Suzanne Heikoop, Jacques van de Minkelis, Aartje den Uil
Niet aftredend: Erik den Breejen, Johan Heikoop, Johan Meerkerk, Monique Huisman
Er zijn geen tegenkandidaten. De herkiesbare kandidaten worden opnieuw voor 2 jaar benoemd.

10. b. Benoeming voorzitter
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Erik den Breejen als voorzitter voor het 
komende jaar. Erik geeft aan dat hij deze taak, mits de vergadering steeds opnieuw akkoord gaat, 
wil vervullen t/m het 50 jarig jubileum.

11. Benoeming commissies
TC: Johan Meerkerk, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Bart v.d. Minkelis, 1 vacature. Johan zou 
zijn functie binnen het bestuur graag overdragen aan een ander TC-lid.
CVR: Johan Heikoop, Chris Boer, Anne-Marie Meerkerk, Roy Groenendijk, 1 vacature
JC: Suzanne Heikoop, Diana Erkelens, Marjolein van Diepen, Martine Stam, 1 vacature
PRC: Johan Heikoop, Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw, Maartje Rietveld, 1 vacature
Beheer: Jeroen v.d. Bout, Johan v. Noordenne, 1 vacature
Voorstel is dat het plakboek ondergebracht wordt binnen de PRC. Dit zou betekenen dat de 
vacature ingevuld kan worden door Claudia Baas. Dit zal door Johan Heikoop met Claudia Baas 
overlegd worden.
Kascontrolecommissie: Martijn den Breejen, Peter Boeren, Esther de Jong (=reserve)
Alle vertrekkende commissieleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet! Een extra woord van 
dank aan Jacob Meerkerk; hij heeft een groot aandeel geleverd aan het opzetten van varend 
redden.
Het is zorgelijk dat er binnen de TC, CVR, JC, PRC en beheer vacatures zijn. Het is belangrijk om het
vele werk te verdelen over zoveel mogelijk schouders. Wie suggesties heeft voor mensen die de 
vacatures zouden kunnen vervullen, dan graag melden bij de commissie-hoofden.

12. Pauze

13. Toekomstvisie
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Algemeen bestuurslid, Jacques v.d. Minkelis, licht toe dat het bestuur een toekomstvisie heeft beschreven.
Aanleiding is dat de omgeving/situatie (o.a. daling ledenaantal, veranderd subsidiebeleid, RVR, beperkt 
aantal vrijwilligers) verandert en 3 jaar terug heeft Jochem Dekker hier ook al een vraag over gesteld. 
Een aantal punten worden aangetipt: 
Hoe kan de vijver waaruit vrijwilligers gevist worden, vergroot worden? Een optie is om een verplichting in 
te stellen. Dit wekt discussie op. Genoemd wordt dat deze verplichting ook afgekocht kan worden. Mensen
betrokken bij varend redden zijn nu vaak ook de mensen die betrokken zijn bij PR-activiteiten. Ook andere 
leden zouden een aantal van deze taken kunnen vervullen. RB Gorinchem is een voorbeeld waarbij er te 
weinig vrijwilligers zijn om de vereniging te laten bestaan.
Een ander punt dat discussie oplevert is het feit dat RB Hardinxveld een veilig sportklimaat wil bieden. Wat
houdt dat in en hoe bereik je dat? Dit heeft o.a. te maken met het beleid op sexuele intimidatie. Binnen 
het bestuur en de commissies is hierover de afgelopen maanden al gesproken. Bart v.d. Minkelis geeft aan 
dat het belangrijk is om Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) in te voeren. In de nieuwe Zwemwaterwet die
binnenkort van kracht wordt, gaat dit waarschijnlijk ook verplicht gesteld worden. 
Er is onvoldoende tijd om de volledige visie te bespreken, maar overleg met de leden is wel essentieel. 
Afgesproken wordt dat de toekomstvisie op te vragen is bij secretaris Monique Huisman en dat er een 
overlegmoment gepland wordt met de leden. Reacties mogen tot die tijd mondeling of via de mail aan het 
bestuur medegedeeld worden.

14. Rondvraag
Eric Kant: Complimenten voor het feit dat er een toekomstvisie is opgesteld. Hiermee onderscheidt RB 
Hardinxveld zich t.o.v. andere verenigingen en het maakt duidelijk waar de vereniging voor staat.
Worden er actief leden geworven bij RB Gorinchem en is er overleg om materiële zaken over te nemen? -> 
Ja, dit is beide al gebeurd.
Diana: Is het een optie om weer oudere leden te werven voor structurele lessen of kortdurende 
workshops? Bijvoorbeeld via De Snap? -> wordt meegenomen door het bestuur.
Chris: Is het mogelijk dat er een beamer aangeschaft wordt ter ondersteuning bij het geven van theorie- en
EHBO-lessen en tijdens vergaderingen en presentaties? -> Eric Kant geeft aan dat als een beamer 
belangrijk is voor de vereniging hij hem via zijn bedrijf wil betalen. Hiervoor alvast hartelijk dank!
Kees van Veen: Wordt er nog actief gezocht naar sponsoren en donateurs? Ja, de betreffende werkgroep 
gaat dit jaar aan de slag.
Esther de Jong: Wordt er iets gedaan met “Steuntje in de rug” van de Rabobank? Ze geeft info op papier 
aan het bestuur. Dit zal bekeken worden. Een andere optie om geld te verzamelen is het inleveren van lege
cartridges. Ook deze tip wordt door het bestuur verder bekeken.

15. Sluiting
Voorzitter Erik den Breejen bedankt iedereen voor de aanwezigheid, de inbreng en de openheid waarmee 
er met elkaar gesproken is. De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.
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