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Onderwerp: Notulen ALV 04-01-2018
Adres: MFA de Horst, van Eedenplein 5, Heerhugowaard
Genodigd: Alle leden ingeschreven bij Reddingsbrigade Heerhugowaard.
Aanwezig: G. Sneekes, A. Vlaar, B. Dudink, K. Bosman, A. Botman, S. Eldering, R. Bold,
R. van Wiltenburg, N. Talma, I. de Jonge, A.M. de Jonge, M.D. de Jonge, T. Rood, H. Brorger,
K. Bleeker, G. Bleeker, C. Kranenbarg, E. Blok, A. de Jonge, H. Vodde, J. Boots, A. Groot, G. van
Berkum, L. Schrijver, E. van Eijken.
Opening
Voorzitter Joost de Vries opent de A.L.V. van 4 januari 2018 en heet alle aanwezigen welkom.
1. Mededelingen / vaststelling agenda / ingekomen stukken
Joost benoemd de te behandelen agendapunten. De agenda voor vanavond wordt vastgesteld.
Er is één ingekomen stuk. Dit betreft een mail, afkomstig van Rik van Wiltenburg inzake een
contributievoorstel. Dit voorstel zal later op de avond separaat gaan worden behandeld.
2. Goedkeuring Notulen / Stand van zaken vorige A.L.V.
De notulen van de B.A.L.V. d.d. 14 september 2017 worden goedgekeurd.
•

Rik van W. vraagt waar de notulen zijn van de ALV d.d. 7 februari 2017. Het Bestuur antwoord
dat deze destijds niet zijn gemaakt. Rik geeft aan dat deze alsnog zullen moeten gaan worden
opgesteld, er zijn die dag namelijk afspraken gemaakt die nu niet kunnen worden overlegd
met de leden. Dit punt dient dus te worden doorgeschoven.

Esmee geeft aan dat er wel aantekeningen zijn gemaakt. Overeengekomen wordt dat de notulen
van de ALV van 7 februari 2017 alsnog in orde worden gemaakt conform vereisten in de statuten,
zij het in beknopte weergave. Na opmaak zullen deze notulen op de website worden geplaatst. De
notulen zal worden opgesteld door Christiaan Kranenbarg en Esmee Blok.
3. Resultaat 2016- 2017
Penningmeester Hetty Vodde geeft aan dat resultaat over het jaar 2016-2017 negatief is. Samen met
onder meer Rik van Wiltenburg is alles zoveel mogelijk kloppend gemaakt, maar er blijven open
einden. Sinds september 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden en dit bestuur wil zoveel mogelijk
met een schone lei beginnen. Het boekjaar van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018 moet weer
een goed boekjaar worden. De voorzitter geeft aan dat de kascontrole-commissie in het diepe is
gesprongen, maar dat sommige rekeningen niet herleidbaar zijn en dat een nieuwe start dus
noodzakelijk is.

•

Norman Talma merkt op dat de contributie van het huidige seizoen nog niet is geïnd.

Antwoord penningmeester: Dit is gecommuniceerd, normaliter incasseert de HHWRB rond 18/19
oktober, maar in verband met de dure maanden voor velen is dit nu medio eind januari of begin
februari.

•

Anna Vlaar vraagt of het één jaar is dat vaag is.

Antwoord voorzitter: Joost bevestigt dat er één jaar is met onduidelijkheden.
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Er ontstaat een discussie over het innen van rekeningen voor inzet bij evenementen en in hoeverre dit
van invloed is op het negatieve resultaat.
•

Rik van W. merkt op dat dit afschrijvingen betreffen die al weg geboekt zijn, dat deze kosten in
het jaar dat ze zouden moeten zijn ontvangen ten onrechte zijn meegenomen door
wanbetaling of faillissementen. Er is destijds te florissant ingezet en dit heeft gedrukt op het
exploitatieresultaat.

Antwoord voorzitter: Joost deelt mede dat we dit vanaf heden anders gaan doen en dat men de
HHWRB circa 50% vooruit dient te betalen. Dit is echter een voorstel dat zowel door het overige
bestuur, als de CVR nog dient te worden goedgekeurd. Dit zal in de vergaderingen besproken
worden.
•

Norman Talma deelt mede dat het verstandig is om één persoon verantwoordelijk te maken
voor het versturen van de rekeningen, bij voorkeur de penningmeester.

•

Rik van W. merkt op dat de HHWRB dient te letten op de openstaande facturen CVR. Al
eerder is tijdens controle kascommissie door hem aangegeven aan het voormalig bestuur
afstand te nemen van circa € 2075,- die niet meer inbaar blijkt te zijn. € 5000,- is inmiddels wel
geïnd. Het vorig bestuur heeft dit advies niet overgenomen.

•

Rik van W. geeft aan dat de inning van contributie ook op zijn beloop is gelaten. Rik verklaart
dat tijdens de vorige contributierun diverse leden de inning hebben gestorneerd. Er is nooit
een tweede contributierun in werking getreden. Hierdoor is een achterstallig niet geïncasseerd
bedrag ontstaan van circa € 1000,-.

Begroting 2017 – 2018
Rik van W. ligt de begroting toe, te beginnen bij de kostenposten. Er is in totaal een tekort van
€ 4.739,04. Rik deelt mede dat er oneffenheden waren, maar dat deze verklaarbaar bleken. Er
ontbraken bonnetjes, maar deze zijn weer boven water gekomen. Er zijn ook meerdere onverstandige
en onnodige uitgaven gedaan. De achterstallige contributie maakt het verhaal compleet.
•

Norman Talma vraagt of de HHWRB wel achter de storneringen aan zit.

Het bestuur antwoord dat dit inderdaad het geval is en dat er ook al twee leden hebben betaald.
•

Norman vraagt of de post contributie dus nog hoger wordt. Rik adviseert dit gedeelte op te
voeren als ‘nog te ontvangen bedrag’. Norman geeft aan dat de Post Debiteuren maximaal
€ 300,- zal worden en vraagt hoe het zover heeft kunnen komen.

Giel Bleeker antwoord dat het ledental van de HHWRB in gedaald naar slechts 110 en dat we dus te
maken hebben gehad met een enorme terugloop.
Aanbeveling Norman:
Maak een ‘nog te ontvangen post van € 300,- a € 400,- over het jaar 2016-2017. Dan is het zuiver.
Giel Bleeker ligt de begroting nader toe.
•

Rik van W. merkt op dat de begroting te positief is. Rik stelt dat er tijdens een contributierun
en deze dient dus nog te worden gehouden, altijd leden zijn die er vandoor gaan. Hierdoor
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loopt de HHWRB inkomsten mis waarvan in de begroting wordt uitgegaan dat deze gelden
wel alsnog binnenstromen.
Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de begroting, die als bijlage onderdeel uitmaakt
van deze notulen.
Kascontrolecommissie
Rik van W. verklaart dat de Kascontrolecommissie, bestaande uit Rik van Wiltenburg en Reginald
Bold, het boekjaar 2016-2017 heeft bekeken Dit boekjaar is is gedraaid door Hetty Vodde en Lennard
Averij. Het boekjaar is inhoudelijk beoordeeld en door de Kascontrolecommissie akkoord bevonden.
De Kascontrolecommissie verzoekt de aanwezigen tijdens deze ALV het bestuur decharge te verlenen
voor haar financieel beleid en de penningmeester decharge te verlenen voor het financieel beheer.
De Kascontrolecommissie heeft een aantal adviezen voor het bestuur. Door Rik worden deze
adviezen tijdens de ALV benoemd en mondeling nader toegelicht. Deze adviezen zullen door het
bestuur worden overgenomen als aanbevelingen. Voor een overzicht van adviezen van de financiële
commissie wordt verwezen naar een separaat aangeleverd schriftelijk stuk, dat als bijlage wordt
gevoegd bij de notulen.
De ALV verleent het bestuur decharge.
Contributievoorstel Rik van Wiltenburg
Rik van W. ligt zijn ingediende contributievoorstel mondeling toe en de noodzakelijkheid hiervan in zijn
ogen. Rik geeft aan dat de HHWRB eerder leegloopt dan dat er sprake is van een positieve groei. Er
zijn nog maar 111 betalende leden, zo deelt Rik mede. Onderdeel van zijn voorstel is een verhoging
van de contributie met € 5,- per lid en via ledenwerving waarbij met name de bestaande leden gaan
trachten nieuwe leden te werven de HHWRB kan doorgroeien naar een betalend ledental van
minimaal 150 personen. Rik geeft aan dat er haast bij is geboden, want de PR moet hiermee op korte
termijn verder kunnen.
Het bestuur reageert op het contributievoorstel. Dit voorstel zal worden meegenomen en op een ander
moment binnen het bestuur gaan worden bestudeerd en besproken. De voorzitter geeft aan dat we dit
niet gaan forceren. Ledenwerving wordt een apart project, dit is namelijk een gezamenlijk probleem.
Rik van W. kan binnen de projectgroep gaan participeren.
Afgesproken wordt dat het bestuur en de PR-commissie dit verder samen gaan oppakken.
Een volledig overzicht van het contributievoorstel is als bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van
de notulen.
•

Anna de Jonge vraagt het bestuur of het niet een idee is om bestaande leden op
donderdagavond folders mee te geven om uit te delen buiten de brigade.

Het bestuur geeft aan dit een goed idee te vinden, wordt meegenomen in de overwegingen.
Afronding Begroting
De voorzitter vraagt de aanwezigen die tegen de begroting willen stemmen hun hand op te steken.
Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik. Bets

•••••
Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.

3

• Noord-Holland Noord
• Heerhugowaard

4. Jaarverslagen 2016-2017
Door de commissies AC, PR, CVR, TC en door het bestuur worden de jaarverslagen 2016-2017
voorgedragen. Voor details wordt verwezen naar deze jaarverslagen, die als bijlage zijn gevoegd bij
deze notulen.
Highlights:
•
•

•

Mededeling van de voorzitter dat een financiële schenking tijdens het jubileum van de
HHWRB zal vloeien naar de AC zodat dit bedrag brigade breed kan worden besteed.
Christiaan K. deelt namens de CVR mede dat via Stichting NUT een schenking is verkregen
ter waarde van € 4.500,- waarmee de kosten voor aanschaf van een nieuwe
buitenboordmotor volledig worden vergoed. Norman Talma geeft als tip mee dat op de nieuwe
buitenboordmotor wel moet gaan worden afgeschreven.
Giel Bleeker deelt mede dat de banen te vol raken en dat hij een tekort ervaart aan
instructeurs.

5. Verkiezing bestuursleden / Aftreedschema bestuur
Het bestuur licht het aftreedschema toe. Medio eind 2018 zal penningmeester Hetty Vodde her- of
verkiesbaar worden, medio 2019 zal dit voorzitter Joost de Vries betreffen en medio eind 2020 zal dit
de secretaris zijn.
6. Beleidsplan 2017-2018
Het beleidsplan is door het bestuur niet nader toegelicht, dit dient eerst verder geheel te worden
geactualiseerd zo is medegedeeld.
7. Benoeming Commissies
De leden van de commissies AC/PR/CVR/TC worden benoemd.
•

Christiaan K. roept de aanwezige leden namens de CVR op zich voor de CVR aan te melden.
Atze Groot geeft aan zich bij de CVR te willen aansluiten. Dit zal verder gaan worden
bekeken.

8. Rondvraag
•

Anna Vlaar bedankt het nieuwe bestuur voor haar inzet en motivatie.

•

Bets Dudink vraagt het bestuur de wisseling tussen de groepen op donderdagavond serieuzer
te nemen. Regelmatig komt het voor dat de zwemtijd van een groep is ingegaan terwijl er nog
leden van een uur eerder in het zwembad liggen, zo lopen zij zwemtijd dus zwemtijd mis. Haar
verzoek is om eerder te fluiten en strakker in de wissel te gaan zitten.

Dit punt wordt (h)erkend door het bestuur en gaat het bestuur ook mee aan de gang.
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•

Norman Talma merkt op dat de druk tijdens zwemuren weer toeneemt. De trimploeg loopt
terug en ook bij ‘Groep Bets’ haken leden af. Dit laatste komt bovenal omdat leden uit ‘Groep
Bets’ de watertemperatuur vaak te koel vinden.

Het bestuur geeft aan de watertemperatuur niet te kunnen reguleren, dit is iets dat De Waardergolf in
de hand heeft.
•

Gre van Berkum deelt mede dat in de baan naast die van hen de trimzwemmers zwemmen,
maar dat op deze groep vaak geen enkel toezicht wordt gehouden vanaf de kant. Zij geeft het
bestuur aan dat het verstandig is hier iets mee te doen, wanneer iemand een hartstilstand
krijgt en het fout gaat dan hang je, zo deelt ze mede. Gre stelt voor om bij aanblijvend gebrek
aan toezicht de trimzwemmers te laten meezwemmen met haar groep.

De voorzitter geeft aan hiermee rekening te zullen houden.
9. Sluiting
Om 21.10 uur sluit de voorzitter de A.L.V. en dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.
Bijlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begroting 2017-2018
Jaarvergadering 2017 – Kascontrole
Ledenverloop – Contributievoorstel (Rik van Wiltenburg)
Jaarverslag Bestuur 2016-2017
Jaarverslag CVR
Jaarverslag TC
Jaarverslag AC
Jaarverslag Penningmeester
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BIJLAGEN
Begroting 2018-2019

•••••
Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.

6

• Noord-Holland Noord
• Heerhugowaard

JAARVERGADERING 2017 - KASCONTROLE Heerhugowaard, 31 december 2017
Op 27 december 2017 heeft ondergetekende: Reginald Bod
In de periode daarvoor heeft ondergetekende: Rik van Wiltenburg
als leden van de financiële commissie de boekhouding 2016-2017 van de vorige penningmeester
Lennard Avery en de huidige penningmeester Hetty Vodde-Jehee gecontroleerd en uiteindelijk in orde
bevonden.
De saldi van de rekening-courant en de spaarrekening bleken overeen te stemmen met de bedragen
volgens de boekhouding welke per 31 augustus 2017 is afgesloten.
Steekproefsgewijs zijn de inkomsten en uitgaven gecontroleerd, waarbij geen onregelmatigheden
gebleken.
Wij stellen de vergadering derhalve voor:
het bestuur decharge te verlenen voor haar financieel beleid en de penningmeester decharge te
verlenen voor het financieel beheer.
De financiële commissie wil de volgende punten als advies aan het bestuur meegegeven:
•

Er is vorig jaar geadviseerd om openstaande ontvangsten/betalingen als vast agenda punt
tijdens bestuursvergaderingen op te nemen. Daarover heeft kascommissie moeten vaststellen
dat er aan het einde van het seizoen nog voor 2500 euro aan openstaande posten moet
worden weggeschreven omdat deze niet meer te innen zijn. Wij adviseren nogmaals om het
verloop van uitstaande facturen als een vast punt op te nemen in de bestuursagenda.

•

Ook nogmaals; opname / betaling met pinpas verantwoorden met een declaratieformulier;
wederom zijn er een aantal directe pin transacties waar geen onderliggende factuur/declaratie
voor aanwezig was.

•

Tijdens het seizoen de financiële toestand van de vereniging monitoren en daarop anticiperen.
De hoge kosten voor de open dag waren op dat moment al niet meer te verantwoorden en
daar had op bijgestuurd moeten worden.

•

De juiste kennis in huis hebben van het leden en boekhoud pakket “Sportlink”.

De commissieleden:
Rik van Wiltenburg & Reginald Bod
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Ledenverloop – Contributievoorstel

Overgenomen uit de notulen:
2002
Stabiel gebleven op 180 leden
2008
De ontvangen contributie is lager dan begroot. Bij het opmaken van dit verslag stond de ledenstand op 167 leden.
Daarmee zijn we in ledenstand redelijk stabiel gebleven maar onze doelstelling is om weer rond de 200 leden te
komen.
2012 —2013
De vereniging heeft het afgelopen jaar geschommeld tussen de 145 en 155 leden.
2014-2015
Voor de vereniging was het afgelopen jaar, een minder jaar. Er gebeurde 2 dingen, een leden terugloop naar
circa 130 leden
2015-2016
Begroting opgesteld nav 145 leden.

Notulen februari 2015
•••••
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i. Suggestie: Kan er niet een kortingactie gedaan, bijvoorbeeld 20 euro tot het einde van het jaar. Misschien ook
de trimploeg en de groep van Bets promoten. De PR commissie zal dit in overeenstemming met het bestuur in
gedachte houden en zal ook eens kijken naar ledenwerving voor de volwassen groepen.
Het bestuur geeft aan dat zonder voldoende nieuwe leden er een tekort zal
optreden vanaf aankomend seizoen.
Contributie voorstel:
Verhoging van 5 euro met de inzet dat de leden zelf actief nieuwe leden werven om het ledenaantal tot minimaal
150 leden te brengen.
2017
Momenteel 133 leden in Sport Link, waaronder
7 ereleden die geen contributie betalen aan de vereniging.
5 donateurs
2 leden die om (mij) onbekende reden hoge korting krijgen.
8 leden die bestuurslid en/of instructeur zijn.
111 betalende leden. Ter illustratie; er zijn 125 speculaas poppen besteld en er zijn er nog ongeveer 20 over.

Inzicht in het leden verloop en de reactie daarop in ALV’s door de jaren heen.
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Jaarverslag Bestuur 2016-2017
Sinds donderdag 14 september 2017 ben ik aangetreden als secretaris binnen deze Heerhugowaardse
Reddingsbrigade. Binnen deze vereniging ben ik in eerste instantie altijd betrokken geweest als partner en ouder.
Al jaren verrichtte ik met enige regelmaat hand- en spandiensten voor de vereniging, maar dan wel in opdracht
van mijn vrouw.
Over de brigade inhoudelijk reikt mijn kennis nog niet zover en er is dus ook best nog veel te leren.
Een jaarverslag schrijven?? Tja, geen idee..
Het seizoen 2016-2017 zat ik tijdens zwemavonden op de tribune en heb ik van een afstand de boel mogen
aanschouwen. He t komende seizoen hoop ik mijn draai te kunnen vinden met de hulp van mijn
medebestuursleden, waarvoor nu al mijn grote dank. Met groot vertrouwen, onder meer in de sociale cohesie en
te verwachten groei, gaan wij de toekomst tegemoet.
Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers dan ook oprecht hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het seizoen
2016-2017!
Was getekend Arno de Jonge namens het bestuur
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Jaarverslag CVR
Het was een jaar waarin nieuwe spullen nodig waren, zo zijn er nieuwe portofoons aangeschaft omdat na jaren
trouwe dienst de oude portofoons niet meer op te lappen waren om nog een jaar dienst te draaien. Vervolgens
kwamen er ook nieuwe spullen op ons pad. Zo is er een caravan aangeschaft die voor vele doeleinden in te zetten
is binnen onze vereniging. Voor de CVR is het vooral de EHBO-post en centrale post functionaliteit die we
gebruiken. Zo hebben we dit jaar alleen al de caravan 14 dagen ingezet tijdens evenementen. Hiermee heeft hij
dus al bewezen dat het een goede bijdrage is van de inzetbaarheid. Vlak voor het einde van het seizoen is er ook
nog een boot aan komen “drijven”. Deze is verkregen van een buurman van een lid. Hij werd niet meer gebruikt
en misschien had de reddingsbrigade er nog wel wat aan. In de komende tijd zullen we gaan kijken wat we met
de boot willen gaan doen. De status van de boot lijkt ok maar er is nog geen tijd geweest om dit tot in detail te
bekijken.
Om met de nieuwe materialen, maar ook met de reeds aanwezige materialen om te gaan is er dit jaar ook weer
vaartraining gegeven. Hier is goed kunnen trainen om dit in de zomermaanden in uitvoering te brengen. In deze
zomermaanden is er een voor opleiding gegeven voor de lifeguard opleiding die we volgend jaar volledig van de
grond willen zien te krijgen. Hier zijn al heel veel basis technieken geleerd en is er veel geoefend in casussen.
Dit heeft bijgedragen in het goed verlopen van de bewakingen op het Geestmerambacht maar ook tijdens de
evenementen.
Ook was het dit jaar voor wat betreft bewakingen een zeer druk jaar. Zo zijn er evenementen bijgekomen. Via
reddingsbrigade Bergen hebben wij twee evenementen over gedragen gekregen die in Amsterdam plaats vinden.
Dit zijn voor ons drie extra bewakingsdagen met Reddingsbrigade Amsterdam. Het project Huttenbouwen in
Butterhuizen mogen wij voorzien van EHBOers. Het in goede banen leiden van de veiligheid in en om het water
tijdens de obstakel run op het strand van Luna is een nieuw evenement die we dit jaar mochten verwelkomen. De
eerder genoemde evenementen zijn hopelijk allemaal van blijvende aard. Tevens hebben we evenementen die we
normaal alleen van water bewaking voorzien uit weten te breiden naar ook de EHBO taak. Dit is het geval
geweest bij de city swim in Alkmaar. Komende jaren zullen we proberen om dit tijdens meerdere
zwemwedstrijden te realiseren.
Ook hebben we dit jaar mogen assisteren bij een groot evenement wat helaas maar eenmalig zal plaatsvinden.
Het EK/WK openwaterzwemmen in Hoorn. Hier zijn 8 dagen lang drie bewakers van ons aanwezig geweest.
Deze drie vaste bewakers werden bij tijd en wijlen bijgestaan door “verse” bewakers die een dagje kwamen
helpen. Naast alle evenementen die gedraaid zijn mag het bewaken op en om het Geestmerambacht niet vergeten
worden. Hier zijn we over het hele seizoen 21 dagen aanwezig geweest. Ook zijn er op evenementen weer 42
dagen gedraaid. De evenementen en bewakingsdagen op het Geestmerambacht vielen soms samen. Met als
ernstigste geval dat we op drie locaties tegelijk aanwezig waren. Door de flexibele opstelling van de bewakers en
de wil om af en toe te switchen van evenement hebben we alle aangenomen evenementen tot een goed einde
gebracht. We zullen zien wat volgend jaar ons weer voor een nieuwe mogelijkheden gaat bieden om onszelf te
profileren en te genieten van het mooie weer en de heerlijke natuur.
Bewakers bedankt!
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Jaarverslag TC
Jaarverslag TC seizoen 2016-2017, datum 04-01-2018
De TC blikt terug op een geslaagd jaar. De sfeer in het zwembad was goed. Onderlinge samenwerking ging
soepel en er werd veel overlegd. Dit seizoen telde 35 zwemavonden. Verder heeft Christiaan Kranenbarg heeft
het stokje van hoofdtrainer overgenomen van Giel Bleeker en heeft Mark Beelen na jaren les geven zijn
lidmaatschap opgezegd.
Thema avonden
Er vonden verschillende thema avonden plaats bij ons in het zwembad georganiseerd door onze vrijwilligers.
Hierbij kan je denken aan het ijszwemmen, Sinterklaas en het thema oranje.
Pilot
2e jaar pilot gedraaid
TOB
Theorie: Theorie is dit jaar verzorgd door Rik en Isabella, echter was de opkomst bij de theorie avonden
Examens
Instructeursopleiding
Op dit moment volgt er bij onze vereniging niemand een instructeursopleiding. Giel Bleeker volgt een opleiding
via reddingsbrigade Bergen.
Licentie regeling
Alle hogere diploma’s hebben een licentie van 5 jaar. Hierbij kan je denken aan de lifeguard en instructeurs
diploma’s. De eerste licenties zullen bij onze vereniging verlengt moeten worden voor september 2020. Dit zijn
de licenties die verkregen zijn bij het omzetten van de oude diploma’s naar de nieuwe diploma lijn. Om de
licenties te kunnen verlengen zijn een aantal vaardigheden, scholingen en is er een urennorm. De persoon zelf is
verantwoordelijk om dit bij te houden en een bewijslast te kunnen aanleveren. Voor vragen kunnen jullie terecht
bij de TC leden.
Lifeguard opleiding
De CVR heeft dit seizoen ook weer een lifeguard opleiding verzorgd op het Geestmerambacht. In het
zomerseizoen was er iedere donderdagavond instructie door Lennard of Giel met hulp van Reginald.
EHBO opleiding
Met behulp van een EHBO kaderinstructeur van reddingsbrigade bergen is een EHBO opleiding verzorgd binnen
onze verening. Hieraan kon iedereen deelnemen en was vooral gericht op de jeugdleden welke met de lifeguard
opleiding bezig zijn. Op dit moment hebben we een poel van 21 EHBO’ers binnen de vereniging en deze poel is
afgelopen jaar gegroeid met 9 leden.
Zorg
Als wij kijken naar de toekomst zien wij een groeiend ledenaantal vooral bij de jeugd. Dit is goed voor de
vereniging maar geeft een uitdaging voor het zwembad. Als wij naar de huidige situatie kijken merken wij dat
het eerste uur en tweede uur goed gevuld zijn met enthousiaste zwemmers. De groepen worden steeds groter, de
zwemruimte wordt steeds beperkter en het aantal instructeurs is de afgelopen jaren helaas afgenomen. Wij
voorzien problemen bij een grote stijging van het aantal jeugdleden in de eerste 2 uur.
Tot slot
De TC wil iedereen bedanken voor hun geweldige inzet afgelopen seizoen in het rond het zwembad!
Opgesteld door Giel Bleeker
Namens de technische (TC) commissie
•••••
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Jaarverslag AC
Jaarverslag AC 2016-2017
Helaas is de AC van het afgelopen seizoen niet in de gelegenheid geweest een jaarverslag te schrijven. We
begrepen dat er 2 activiteiten zijn georganiseerd. Een uitje naar de baywatch film, we hopen dat de film leuk was
en herkenning bood. De tweede activiteit betrof een zwemdag in de Bever. Dit kregen we aangeboden nadat er
door vrijwilligers klussen zijn gedaan voor zwembad de Bever. Helaas heeft deze activiteit geen doorgang
kunnen vinden door het slechte weer.
In dit jaarverslag zullen we ons dus voornamelijk gaan richten op onze toekomstvisie omdat we daar meer over
kunnen vertellen. Sinds september is de AC bezet door Esmee, Leontien, Nadine, Isabella en als “slapend” lid
Milou. Dit team is razend enthousiast en vol energie. De eerste 2 activiteiten zitten er alweer op, waarover meer
in het jaarverslag van volgend jaar. Op het moment zijn we volop met het vrijwilligers uitje bezig waar we zelf
heel blij van worden en we hopen jullie straks ook.
Zien we jullie daar???
Was getekend Isabella de Jonge namens de Activiteiten Commissie van dit seizoen.
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Jaarverslag Penningmeester
Verslag penningmeester 2016-2017
Per 1 mei ben ik bij de vereniging begonnen als penningmeester.
Ondanks dat ik al sinds 2001 bij de reddingsbrigade zwem, blijkt dat ik de vereniging niet echt ken.
Als ik door Lennart wordt ingewijd in de financiën van de reddingsbrigade wordt me snel duidelijk dat er veel en
veel meer wordt gedaan als ik ooit heb gedacht.
Maar je bent nooit te oud om te leren.
De afsluiting van het jaar is vooral door Rik en Giel gedaan. Ten eerste omdat zij meer bekend waren met de
diverse commissies en ten tweede omdat de griep me een aantal keren te pakken kreeg.
Vanaf het nieuwe boekjaar zal ik, met hulp van anderen, mezelf wegwijs maken in alles wat de brigade te bieden
heeft waar je als penningmeester bij betrokken bent.
Hetty Vodde
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