
 

 
 
 
 

 Hardinxveld-Giessendam   

   
 

 
De Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade is aangesloten bij Koninklijke Reddingsbrigade   
Nederland en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  

Postbus 157 3370 AD  
 Hardinxveld-Giessendam 

KvK Rotterdam 40.32.27.37  
IBAN NL15RABO0325004978 

www.hgrb.nl 
 

Notulen van de algemene ledenvergadering 
 
Datum en tijd: donderdag 23 maart 2017, aanvang 19.30 uur. 
 
1.  Welkom en mededelingen 

Erik heet iedereen welkom op deze 52e algemene ledenvergadering.  
 
Aanwezig zijn: Erik den Breejen, Johan Heikoop, Marjolein van Diepen, Bart van de Minkelis,  
Mels de Zeeuw, Maartje Rietveld, Suzanne Heikoop, Ciska van Herwijnen, Sanne Heeres, Kevin 
Groenendijk, Lia van Helden, Rianne den Breejen, Hester den Breejen, Jan Knol, Linette Knol, Bart Kalkman, 
John Post, Chris Boer, Martine Stam, Dominique Geurts, Roy Groenendijk, Kees van Veen,  
Anne-Marie Meerkerk. 
 
Met kennisgeving afwezig zijn: Esther de Jong, Monique Huisman en Jacques van de Minkelis. 
 

2. Ingekomen stukken 
- 20-03: mail van Esther over de jaarrekening  
- 22-03: mail van Jacques over de jaarrekening, begroting en de functiewisseling binnen het bestuur 

   
3. Notulen algemene ledenvergadering 2016 

- Vraag van Ciska: Waarom zijn er nog geen wedstrijdshirtjes aangeschaft? 
Antwoord door Bart M (TC): Dat is weggelegd bij de PRC. Er wordt geprobeerd om shirts gesponsord te 
krijgen, net als de badmutsen. 
Antwoord van Sanne (PRC): De shirts staan vrij hoog op de prioriteitenlijst, maar er spelen veel meer dingen 
mee dan alleen de aanschaf, zoals de aan te schaffen maten en het beheer/eigendom. Achter de schermen 
wordt daar over nagedacht. 
 
De notulen worden goedgekeurd en getekend. 
 

4. Jaarverslag bestuur 
 Suzanne leest het verslag voor. Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag. 
 
5 a.  Jaarverslag penningmeester 

Marjolein beantwoordt namens het bestuur allereerst een aantal vragen en zorgen n.a.v. de 
ingekomen stukken: 
De betalingscontrole van de contributie is in het afgelopen jaar niet goed gegaan, mede door 
persoonlijke omstandigheden. Daardoor is er een flinke betalingsachterstand ontstaan. In de 
afgelopen weken is alsnog 40% geïnd, achter de rest wordt aangezeten. De volgende maatregelen 
zijn genomen: 
- We halen de betalingsachterstanden in d.m.v. versturen aanmaningen (reeds gedaan), 

telefonisch en persoonlijk contact (maand april) en het weigeren bij de examens als de 
(achterstallige) contributie nog niet betaald is.  
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- We voorkomen deze situatie in de toekomst door automatische incasso’s die vorig jaar zijn 
ingevoerd te stimuleren en de penningmeester gaat  een financieel kwartaaloverzicht maken. 
Daarnaast worden de financiën een vast punt op de bestuursvergadering.  

- Tevens zijn de persoonlijke omstandigheden van de penningmeester inmiddels een stuk               
beter. 

 
- Vraag van Hester: Kunnen er geen maandelijkse incasso’s ingesteld worden? 
Antwoord van Marjolein en Erik: De ledenvergadering (en daarmee het vaststellen van de 
contributie) is pas maart, waardoor je de eerste drie maanden al mist. Daarnaast moet het eerste 
half jaar volledig voldaan worden vóór de examens. Kwartaalincasso’s zijn wel mogelijk, die zullen 
binnenkort beschikbaar gemaakt worden.  
  
Bij agendapunt 5d, het vaststellen van de contributie, had het bestuur als voorstel om een bedrag 
in rekening te brengen als men niet automatisch gaat betalen. Gezien de discussie die nu ontstaat 
wordt dit punt naar voren gehaald. 
 
- Vraag van Roy: Automatische incasso’s zijn bij 90% van de verenigingen de standaard, dus het is 
goed om dat te stimuleren. Waarom wordt er een boete ingesteld als leden geen automatische 
incasso’s willen doen? Is een korting niet beter? 
Antwoord van Marjolein: Als er een korting ingesteld wordt moet de contributie in één keer 6 euro 
omhoog om te zorgen dat de contributie-inkomsten op hetzelfde niveau blijven 
 
- Tip van Rianne: Maak van 2017 een overgangsjaar en stel automatische incasso’s verplicht per 
2018. ‘Administratiekosten’ is een betere omschrijving dan ‘boete’.  
Het bestuur neemt deze tip mee.  
 
In de contributiebrief van 2017 zal nogmaals gewezen worden op de mogelijkheid van 
automatische incasso’s (ook per kwartaal) en zal worden aangekondigd dat per 2018 
administratiekosten verschuldigd zijn als men niet per automatische incasso gaat betalen. 
 
Vervolg toelichting Marjolein: De post dubieuze debiteuren is op aanraden van de 
kascontrolecommissie aangemaakt. Het is één derde van het nog te innen bedrag en door het op 
deze post te zetten wordt er een voorziening genomen dat het geld mogelijk niet meer geïnd kan 
worden. Dit betekent niet dat we er niet meer achteraan zitten, integendeel. 
 
- Vraag van Lia: Zijn de leden die niet betaald hebben nog wel lid?  
Antwoord van Marjolein: Niet allemaal. De namen zijn bekend, maar deze lijst is vanavond niet 
aanwezig. 
  
- Vraag van Rianne: Vroeger werden debiteuren op examens geweigerd. Is dit afgelopen jaar niet 
gebeurd?  
Antwoord van Marjolein: Dat is afgelopen jaar helaas niet goed gegaan. Bij de controle is alleen 
gekeken naar de debiteuren van begin 2016, niet naar die van 2015. Dat is een leer voor de 
volgende keer.  
 
John spreekt zijn zorgen uit over het gevoerde financiële beleid. Erik en Marjolein benadrukken de 
maatregelen die genomen zijn om dit in de toekomst te voorkomen. 
 
Marjolein geeft een toelichting bij de opbrengsten en kosten over 2016.  
 
Beknopte toelichting bij opbrengsten: 
TC: Een aantal begrote zaken, zoals de instructeursopleiding, zijn niet uitgevoerd. Daarnaast 
waren er veel meer aanmeldingen bij de avondmarathon en dus meer inkomsten uit het 
inschrijfgeld dan vooraf ingeschat. 
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Vraag van Rianne: Waarom wordt er winst gemaakt op de examens?  
Antwoord van Lia (TC): Dat komt doordat er wel zwembadhuur betaald moet worden, maar deze 
niet bij de examens wordt afgetrokken. Ook worden er voor de HGRB-diploma’s, afgezien van de 
zwembadhuur, nagenoeg geen kosten gemaakt, terwijl we op de RedNed-diploma’s geld toe 
moeten leggen.  
 
CVR: Er is winst ontstaan doordat er een aantal grote ongeplande bewakingen bij kwamen. Ook 
was er een enorme opbrengst bij de tweejaarlijkse gondelvaart. 
PRC: De speculaasactie, club van honderd en het prijzengeld van de tentquiz brachten een positief 
resultaat. 
Gebouwen: Doordat we van verzekering zijn gewisseld wordt er flink bespaard. Ook waren er 
minder onderhoudskosten.  
Contributie: Er zijn meer leden dan verwacht, daardoor is er meer contributie dan begroot.  
 
Beknopte toelichting bij de kosten: 
De reservering van het jubileum valt vrij. 
 

b.   Verslag kascontrolecommissie 
Roy en Bart K controleerden de kas dit jaar. Erik complimenteert de commissie voor de wijze 
waarop zij richting het bestuur verslag hebben gedaan van hun bevindingen. Voor het eerst is dit 
vergezeld gegaan van een schriftelijk verslag met onder meer aanbevelingen. 
De commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om bedragen bij andere posten onder te 
brengen en voorstellen om meer grip te krijgen op de financiën. De belangrijkste constatering was 
het debiteurensaldo. Daarnaast zaten een aantal commissies in 2016 ver van de begroting af, 
maar dit was incidenteel en te verklaren.  
De kascontrole geeft akkoord over de juistheid van de gepresenteerde cijfers. 

 
6.  Pauze 
  De vergadering wordt een kwartier geschorst voor koffie, thee en wat lekkers.  

 
5c. Decharge verlenen 

John, Esther en Jacques verlenen geen decharge voor het gevoerde financiële beleid van het 
afgelopen jaar. De overige aanwezigen (meerderheid) van de vergadering keurt de jaarcijfers goed 
en verleent daarmee het bestuur decharge. 

 
5d.  Vaststellen contributie 

  Voorstel om contributie dit seizoen gelijk te houden i.v.m. de geringe inflatie van 0.3%. 
 juniorleden (t/m 15) € 108,50 
 seniorleden(vanaf 16) € 131,00 

  rustende leden  € 40,00 
  toeslag varend redden € 25,00 
  inschrijfkosten:   € 10,00 eenmalig 
  vanaf 2018:   € 6,00 per jaar toeslag op het niet betalen per automatische incasso. 

 
Vraag van Rianne: Stel, iemand wordt halverwege het jaar 16. Hoe wordt dat verrekend?  
Antwoord van Marjolein: We gaan bij onze leden het hele jaar uit van de leeftijd op 1 januari, dus 
dan heeft het lid een deel van het  jaar 'voordeel'. 
 
Er ontstaat een discussie of dit de juiste methodiek is: i.v.m. het beperkte aantal leden die dit 
jaarlijkse betreft wordt de huidige methodiek gehandhaafd. 
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Het huidige inschrijfgeld bedraagt nu € 2,50. Dit bedrag is fictief en laag ten opzichte van andere 
verenigingen. Voorgesteld wordt dit te verhogen naar € 10,-, onder meer om de bondscontributie 
te betalen van leden die een “gebroken jaar” lid zijn.  
 
De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel, de verhoging van het inschrijfgeld en 
het in 2018 invoeren van administratiekosten voor niet-automatische incasso’s. 

 
5e.  Vaststellen begroting 

Toelichting van Marjolein op de begroting:  
De donateurs worden verantwoord onder PRC. Giften gaan vaak in natura, die komen niet op de  
balans en in de begroting terecht. Het systeem van de bondscontributie is veranderd waardoor 
het niet op voorhand exact te bepalen is. De algemene kosten en post vrijwilligers zijn aangepast 
n.a.v. de werkelijke uitgaven van vorige jaren.  
De TC-kosten zijn hoger begroot i.v.m. het vervangen van zwemvliezen, de organisatie van bijv. 

 winterzwemmen en de verwachting dat er nu wel leden aan de instructeursopleiding beginnen. 
CVR: Er is geen gondelvaart in 2017. Daardoor ontbreekt een grote inkomstenbron.   
PRC: De PRC is van plan om stichtingen aan te schrijven voor sponsoring van materialen voor alle 
leden.  
De braderie en speculaasactie zijn inkomsten. Daarnaast zijn er geen kosten voor De Boei meer.  
 

 De vergadering gaat akkoord met de begroting. 
  

5f.  Meerjarenbegroting 
Op de meerjarenbegroting staan de grotere uitgaven van  de verenging die ten lasten komen van 
de reservering. Hiermee kan gewaakt worden of op lange termijn onze jaarlijkse reservering 
afdoende is. 
 
Er wordt een update van de  meerjarenbegroting besproken. Dit betreft het varend redden (onder 
meer het groot onderhoud blijkt nog niet nodig en de vervangen van pakken heeft andere 
frequentie); verschuiving van aanschaf reddingsmiddelen door TC en het onderhoud aan de 
gebouwen dat voor 2017 gepland is.  

  
7. Jaarverslag Technische Commissie – TC 
 Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. 
 
8. Jaarverslag Commissie Varend Redden – CVR 

Toevoeging van Johan H: We nemen afscheid van Chris, de laatste van de drie oprichters van Varend 
Redden. Hij heeft zich jarenlang voor CVR ingezet. Chris krijgt een applaus van de vergadering. 
Verder geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. 
 

9. Jaarverslag JeugdCommissie – JC 
 Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. 
 
10. Jaarverslag Public-Relations Commissie – PRC 
 Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. 
 
11.  Jaarverslag Beheer 
 Geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag. 
 
12.  Wijziging huishoudelijk reglement 
 Het bestuur stelt een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement voor. 
 Er wordt een voorstel voor grammaticale wijziging gemaakt bij artikel 11, dit wordt meegenomen. 

      -           Artikel 10: iets andere omschrijving van de notulen, eerste alinea wordt: 
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De secretaris maakt van alle vergaderingen notulen en archiveert deze. De notulen worden op de 
eerstvolgende vergadering, na goedkeuring, door de voorzitter geaccordeerd. 

      -           Artikel 11: iets vlottere taal verwerkt, tweede zin wordt: 
Tevens zorgt de penningmeester voor het innen van alle toekomende gelden, betalen van facturen en 
administreren van alle inkomsten en uitgaven. 
 

De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. 
 

13. a.  Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Erik den Breejen 
Aftredend en herkiesbaar: Marjolein van Diepen, Suzanne Heikoop, Bart van de Minkelis. 
 Niet aftredend: Johan Heikoop, Mels de Zeeuw, Maartje Rietveld 
 
Erik licht de wijzigingen binnen het bestuur toe met een aantal punten:  
- De afgelopen twee jaar is gezocht naar vervanging van twee bestuursfuncties: voorzitter en 

secretaris. De zoektocht was erg lastig en er stapte niemand naar voren om een functie te 
vervullen, zelfs niet toen de vacature werd gewijzigd naar ‘bestuurslid’. Suzanne stapte vanuit 
het bestuur naar voren om per maart 2016 secretaris te worden. Ook afgelopen jaar zijn weer 
meerdere oproepen gedaan en mensen persoonlijk benaderd, helaas zonder succes.  

- Vervolgens zijn we binnen het bestuur gaan schuiven en kwamen maar tot één goede 
oplossing. Johan als voorzitter (onder voorbehoud van volgende agendapunt) en Suzanne als 
secretaris. 

- Het heeft niet onze voorkeur om twee familieleden in het bestuur zitting te laten nemen, dat 
is echter al vele jaren het geval. Een stap verder is dat twee familieleden in het dagelijks 
bestuur zitten. Door de aanhoudende vacatures zien we op dit moment echter geen andere 
mogelijkheid: Johan is in onze optiek de meest geschikte voorzitter. 

- Er zijn in de afgelopen 11 jaar geen besluiten genomen door enkel het dagelijks bestuur. 
Daarnaast moeten alle voorstellen van het dagelijks bestuur nog goedgekeurd worden door 
de rest van het bestuur.  

- Er wordt nog steeds gezocht naar één bestuurslid, maar voor nu is het voorstel om het 
komende jaar in te gaan met de volgende personen en taakverdeling:   

 
Marjolein zal penningmeester blijven, Bart heeft zitting namens de TC, Maartje namens de PRC en 
Mels zal CVR onder zijn hoede nemen. Suzanne blijft secretaris en contactpersoon voor de JC. 
Vacature: algemeen lid. 
  
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bestuurssamenstelling.  

 
b.  Benoeming voorzitter 

  Het bestuur draagt Johan Heikoop voor als opvolger van Erik den Breejen. 
Ingekomen stuk: Jacques is tegen de benoeming van Johan Heikoop als voorzitter, niet om Johan 
als persoon, maar om het familieprincipe. 
 
Er wordt door de aanwezige leden van de vergadering unaniem gekozen voor Johan als voorzitter. 

   
Johan bedankt Erik voor de afgelopen elf jaar voorzitterschap. 
 Erik geeft aan dat hij de afgelopen dertig jaar als vrijwilliger en elf jaar als voorzitter alles met veel 
plezier heeft gedaan en trots is op onze gerespecteerde vereniging. Hij blijft actief bij de 
vereniging, maar geeft binnen het bestuur ruimte voor een frisse wind. Erik uit zijn zorgen over 
het aantal vacatures en de verharding van de maatschappij en vraagt om elkaar en elkaars functie 
te respecteren. 
 
De vergadering gaat verder met Johan als voorzitter. 
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14. Benoeming commissies 
TC: Lia, Rianne, Sanne, Johan M, Kevin en Bart vd M. 

CVR: Roy, Dominique, Jan Knol (nieuw) en Mels. Er is nog een vacature. 

JC: Els, Pamela, Joëlla, Yvonne de Ruiter (nieuw), Martine. 

PRC: Ciska (Boei), Rina (Boei), Sanne (sponsoring), Claudia (plakboek), Maartje. 

Beheer:  John, Esther, Bart K, Jeroen.  

Ledenadministratie: Mandy. 

Kascontrole: Bart K (1), Kees v V (2), Martine (reserve).  

Vertrouwenspersonen: Peter V en Monique. 

Brigadekleding: Arjan Baardman. 

15. Rondvraag 
 - Martine: Is het een idee om vrijwilligers te trekken en leden actief mee te laten denken via een  
 commissie-interesse borrel?  

Het bestuur neemt dit punt mee. 
 
- Kees: Kan er een streefdatum gehangen worden aan de wedstrijdkleding?  
Antwoord van Maartje: Voor dit jaar staat de instructeurskleding op de sponsorlijst, daarbij kijken we ook 
naar de wedstrijdkleding. Daar zit echter nog wat meer denkwerk aan vast.  
Toevoeging van Johan H: Er worden sponsors gezocht voor zulke uitgaven. Als iemand ideeën heeft hoort 
de PRC dat graag. 

  
- Kevin: Kan er een ideeënbus opgehangen worden?   
Het bestuur neemt dit punt mee. 
 
- Mels: Heeft er iemand ideeën voor het medewerkersuitje? 

 Roy: Ducktrail eiland van Maurik. 
 Ciska: Hap en Stap 

Erik: Blowkarten, buggy rijden of suppen. 
De voorsteldata van het medewerkersuitje moeten afgestemd worden met een activiteit van CVR. Daarna 
moeten de data gecommuniceerd worden. Suzanne neemt dit mee. 

  
- Maartje: Graag stemmen voor de Rabobank Clubkascampagne. Stemming begint aanstaande dinsdag.  
 
- Suzanne: Vraagt een applausje voor Johan H, die zich jarenlang heeft ingezet binnen de CVR.  

 
16. Sluiting om 22.16 uur  

Johan bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en voor het uitspreken van gevoelens en zorgen. 
 


