Notulen van de 93ste algemene ledenvergadering gehouden op 6 april 2018
bij De Kust te Wijk aan Zee.
Aanwezig: T. Aafjes, R. Alders, G. Bakker, B. Blom, H. de Boer, D. Boger, A. Brasser,
J. Brasser, R. Brasser, J. Delforge, S. Greve, T. Groot, K. Hagen, B. Heijselaar, P. Heine,
E. von Hertzberg, S. Kasten, M. Kaptein, K. Krap, S. Krap, D. Lauppe,
M. de Leeuw, M. Liefting, S. Liefting, J. Luyt, M. Luyt, S. Luyt, J. Magdelyns, I. Magdelyns,
M. Magdelyns, J. Middelveld-Sinnige, I. Middelveld, I. Paap, B. Ploeg, M. Ploeg,
A. Schellevis, R. Schellevis, M. Slingerland, I. Walstra, I. de Wit, H. v.d. Wel en J. de Vries
Afwezig met kennisgeving: R. Fase, M. Fase, L. van Gool, A. Groot, R. Lokhorst,
R. Schavemaker en D. Struyve
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze algemene
ledenvergadering. We houden een minuut stilte voor Theo de Boer, die ons helaas het
afgelopen jaar is ontvallen.
2. Notulen van de 92ste algemene ledenvergadering
Tekstueel: pag. 1 M. Spinder moet zijn M. Spinella.
De vraag van J. de Vries mbt tot het meerjarenplan is meegenomen in punt 10.
Hierna worden de notulen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er zijn diverse afmeldingen ontvangen voor de vergadering.
4. Jaarverslag 2017
Hans doet verslag over strandzaken, EHBO en alarmploeg. Stephanie doet verslag over
PR.
5. Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van de penningmeester wordt doorgenomen.
P Heine merkt op dat het jaarverslag tekstueel zou moeten worden doorgelopen voordat
deze aan de gemeente wordt aangeboden
J Magdelijns merkt op dat de begroting voor de opleiding strand niet overeenkomt met wat
deze groep graag wil. Hierover zal het bestuur nog in gesprek gaan met de commissies.
J. de Vries merkt op dat het handiger is als naast de begroting ook het resultaat voor 2017
staat. Wij zullen kijken hoe we dit het beste kunnen inpassen.
Hierna wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en benoeming leden
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door A. Groot en M. Kaptein. Alle stukken zijn
akkoord bevonden en de vergadering verleent decharge.

De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit A. Schellevis en Bas Blom. J. Delforge is
reserve.
7. Verslag andere commissies
M. Kaptein doet verslag namens de zwemcommissie.
J. Delforge doet verslag namens de commissie strandopleidingen.
R. Brasser doet verslag namens de groep loods op vrijdag.
A. Brasser vraagt of de verslagen toegevoegd kunnen worden aan het jaarverslag.
Voor de gemeente doen wij dit reeds. Dit kunnen we ook delen met de leden.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet.
8. Verkiezingen
R. Schellevis (voorzitter) is herkiesbaar. Er zijn drie kandidaten voor een bestuursfunctie:
A. Groot, J. Luyt en A. Brasser. De vergadering gaat met de verkiezingen akkoord.
De voorzitter bedankt S. Liefting en M. de Leeuw voor hun inzet en overhandigt hun een
attentie.
Voor J. Luyt betekent dit dat hij geen vertrouwenspersoon meer is. Het bestuur gaat een
tweede vertrouwenspersoon benaderen.
J. Delforge vraagt of het bestuur een visie heeft op toekomstige verjonging. De voorzitter
geeft aan dat er momenteel een grote groep betrokken jongeren is en hij verwacht zeker
dat dit voor verjonging van het bestuur gaat zorgen in de toekomst.
9. Bestuursmededelingen
M. de Leeuw en J. Delforge zijn geslaagd voor hun instructeurs diploma. Zij ontvangen
een tegemoetkoming in de kosten.
De vereniging heeft twee prachtige EHBO bedden gekregen van de firma Hill-rom. Dit is
tot stand gekomen door de inzet van Lars Cruiming. Hij ontvangt een hartelijk applaus.
Er is helaas nog steeds geen nieuwe jeep. Deze week is de jeep van de brandweer
beschikbaar gekomen en volgende week is er overleg met de gemeente. Daarna wordt
een beslissing genomen.
Het opbouwen van de zuidpost is dit jaar 13/14 april. Er zijn nog vrijwilligers nodig!
10. Meerjarenplan en huishoudelijk reglement
Meerjarenplan. Het plan is in concept klaar maar er zijn diverse ontwikkelingen die het
bestuur nog graag wil opnemen in het plan. Onder andere de input van de diverse
commissies. De leden zien graag dat het bestuur het concept met de leden deelt.
Afgesproken wordt dat het bestuur dat na het seizoen zal doen.
Huishoudelijk reglement. Het reglement behoeft enige aanpassingen. Privacywetgeving,
VOG etc. zullen in het stuk worden opgenomen.

11. Rondvraag
J. Magdelyns geeft aan dat de commissie opleidingen in verband met de nieuwe privacy
wetgeving nog geen gegevens van de cursisten heeft opgevraagd en vraagt of de consequenties van de nieuwe wetgeving al bekend zijn. H. de Boer is hier reeds mee bezig.
M. Slingerland geeft aan dat namen en verjaardagen van leden op het internet te vinden
zijn. Het bestuur pakt dit op.
P. Heine vraagt of de zwemcommissie actie heeft genomen om meer kinderen in het bad
te krijgen. J. Middelveld meldt dat dit zeker is geprobeerd maar erg lastig is. De lagere
groepen zitten vol en er zijn niet genoeg instructeurs voor extra groepen.
J. Delforge geeft aan dat de boten zijn afgeschreven en vraagt of er al is nagedacht over
vervanging. Na het gesprek, volgende week met de gemeente, hoopt het bestuur meer
duidelijkheid te krijgen over de verdeling van de kosten en of het mogelijk is nieuwe boten
en andere materialen aan te schaffen.
M. Liefting geeft aan dat het EHBO-rooster bijna rond is. Week 33 is nog beschikbaar.
K. Hagen vraagt of A. Brasser de nieuwe secretaris wordt.
De voorzitter antwoordt dat A. Brasser en de andere twee nieuwe leden zich aangemeld
hebben als bestuurslid. Er heeft zich niemand aangemeld als secretaris dus blijft S. Greve
deze rol vervullen.
M. de Leeuw vraagt waarom de eis voor PC lifequard is en niet senior lifequard.
Dit is een miscommunicatie geweest en zal worden uitgezocht.
A. Brasser vraagt of het rooster van de PC’s al rond is.
Dit is inderdaad rond. K. Hagen, B. Heijselaar, M. Liefting en R. Schavemaker zijn dit jaar
postcommandant.
D. Lauppe vraagt wie welke kleding krijgt. Hij heeft nog geen kleding ontvangen.
Het bestuur zal dit uitzoeken.
Tevens vraagt hij waarom de jeugd niet naar de pier/baloeran mag varen en waarom er
gasten niet mee mogen rijden en varen. Bij andere brigades kan dit wel.
M. Slingerland vraagt zich ook af waarom het bestuur zo streng is met betrekking tot
meevaren van leden van andere brigades
Dit heeft te maken met de verzekering, de VOG en de gedragscode van onze vereniging.
J. de Vries neemt het woord en geeft aan dat er hard gewerkt is dit jaar. Hij is helaas
weinig geweest maar door de nieuwsbrief blijft hij toch betrokken. Hij hoopt dit jaar weer
wat vaker aanwezig te zijn en bedankt het bestuur voor hun werkzaamheden en benadrukt
dat het varen buiten het verzorgingsgebied en met andere leden dan onze brigade
bijzonder lastig uit te leggen is als er iets gebeurt. J. Magdelyns reageert hierop dat dit niet
geheel juist. Na de vergadering wil hij met J. de Vries van gedachten wisselen hierover.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering.

