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Notulen
Algemene Ledenvergadering
27 mei 2019
Locatie: VV ASW Sniepweg 13 E Waddinxveen
Aanwezig: Zie presentielijst onderaan deze notulen.
01. Opening en Vaststellen agenda.
Erik opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met dank aan ASW dat
we op deze locatie mogen vergaderen.
Na agenda punt 8 wordt een punt toegevoegd: presentatie en toelichting
nieuwe website Waddinxveense Reddingsbrigade, door Dennis Verboom.
02. Mededelingen.
Erik deelt mee dat de zoon van Cock Slagter zaterdag 25 mei in de ochtend is
overleden.
03. Ingekomen en uitgaande stukken.
Er zal een condoleance kaart gestuurd worden naar de familie Slagter.
04. Notulen Algemene Ledenvergadering, november 2018 vaststellen.
De notulen worden goed gekeurd.
Bij acties staan nog drie punten open:
De trailer heeft nog geen onderhoudsbeurt gehad, dit kan ook bij AVR gedaan
worden. Robert en Ruud gaan dit oppakken.
De mappen staan nog boven op de kast. Er is niet voldoende ruimte om de
krat in de kast neer te kunnen zetten. Besloten wordt dat als er op de lijsten
alleen naam en leeftijd (geen geboortedatum) vermeld wordt, dan kan het op
de kast blijven staan.
Het up to date houden van de website: momenteel is er geen webmaster die
dit controleert en bij houd,dit wordt verder besproken bij het toegevoegde punt
over de website.
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Opmerking vanuit de aanwezige leden: Waarom worden de notulen nu
besproken? Kan het niet rond gemaild worden naar de aanwezige leden,
waarna een ieder twee weken de tijd heeft om te reageren. Als er geen reactie
komt, worden de notulen goed gekeurd en tijdens de eerstvolgende
vergadering kan het als hamerstuk behandeld worden.
Besloten wordt om de notulen binnen vier weken na de vergadering, naar de
aanwezige leden te versturen, waarna deze leden twee weken de tijd hebben
om te reageren. Aan de hand van de reacties kunnen er nog wijzigingen zijn
en de eerst volgende ALV wordt het als hamerstuk behandeld. Dit om het
verloop van de vergadering te bespoedigen.
05. Notulen (bijzondere) Algemene Ledenvergadering, 8 maart 2019
vaststellen
De notulen worden goed gekeurd.
06. Notulen (bijzondere) Algemene Ledenvergadering, 22 maart 2019
vaststellen
De notulen worden goedgekeurd.
07. Begroting 2019-2020
Dirk geeft uitleg over de begroting.
08. Vaststellen contributiebijdrage 2019-2020
De contributie zal met indexering verhoogd worden:
Senioren: € 103,50 (was € 102,00)
Junioren: € 95,00 (was 94,00)
Donateurs: € 18,00 (was € 18,00)
Verenigingen: € 49,00 (was € 48,50)
De vergadering gaat na stemming akkoord en is tevens akkoord met de
begroting.
09. Presentatie en toelichting opzet nieuwe website, door Dennis Verboom
Dennis is door Sander gevraagd of hij een nieuwe website zou willen maken
voor de WRB. Hij is hier mee akkoord gegaan en heeft een opzet gemaakt.
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Eerst heeft hij andere websites van reddingsbrigade verenigingen bekeken
wat de mogelijkheden zijn en wat wel of niet overzichtelijk is. Zo is hij op deze
opzet gekomen. Hij laat zien wat hij tot nu toe gemaakt heeft.
Reddingsbrigade Nederland is ook bezig met een vernieuwde website,
mogelijk kan hetzelfde template gebruikt worden voor de WRB. Erik zal
informeren wat RN voor template gebruikt en wanneer deze beschikbaar zou
kunnen zijn. Als dit binnen een maand of twee is dan wordt daar opgewacht
anders wordt de huidige lijn voortgezet en later overgezet. Dennis geeft aan
ook het onderhoud, samen met Bryan te kunnen blijven doen, nadat de site
klaar is.
De URL zal ook omgezet worden naar Waddinxveense Reddingsbrigade, dit
vergemakkelijkt het zoeken naar de Reddingsbrigade voor nieuwe inwoners
van Waddinxveen. De domeinnaam Waddinxveense Reddingsbrigade is nog
beschikbaar en zal vastgelegd worden.
Tevens zal de site beveiligd worden, waardoor er een slotje bovenin de
adresbalk komt, voor bezoekers van de site een teken dat de site beveiligd is.
10. Swim & Rescue.
Marianne geeft uitleg over de stand van zaken over de lessen Swim &
Rescue, de samenwerking met Z & PC De Gouwe en zwembad De Sniep en
hoe deze tot stand zijn gekomen.
Marion geeft aan dat dit een positieve ontwikkeling kan zijn voor beide
verenigingen, maar geeft ook aan dat de organisatie goed geregeld moet zijn.
Dit gaat dan over de administratie, verzekering en vrijwilligers die de lessen
gaan geven. Als je hier aan begint ga je ook een verplichting aan die wel
nagekomen moet worden.
11. Vrijwilligers voor Activiteiten.
Het afgelopen jaar is gebleken dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te
vinden die de verschillende activiteiten kunnen organiseren en/of hierbij
helpen.
Na een discussie wordt besloten om in een kadertraining iedereen te vragen
om in te schrijven voor een activiteit. Ook zal van de verschillende taken uitleg
gegeven worden wat de taak inhoudt, hoeveel tijd het kost en kan het
draaiboek ingezien worden. Eventueel kan er vrijstelling gegeven worden van
het les geven, als er in die tijd aan een taak gewerkt moet worden. De
bedoeling is om eerst voor alle rode kerntaken mensen te vinden, daarna de
oranje activiteiten en als laatste de groene.
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Verder kan er ook vaker ouders die op de tribune zitten gevraagd worden om
kleine taken uit te voeren. Het benaderen van het kader zal niet wachten tot
het nieuwe seizoen, maar voor de zomervakantie gedaan worden.

Acties:
- Ruud en Robert: onderhoudsbeurt trailer via AVR
- Bestuur: in brief naar leden vermelden van de contributieverhoging voor
start nieuw seizoen.
- Erik: informeren bij de bond wanneer de vernieuwde website beschikbaar
is.
- Dennis: bouwen website
- Dennis en Marianne: Domeinnaam Waddinxveense Reddingsbrigade
reserveren.
- Bestuur: Kader benaderen voor vrijwilligerstaken voor nieuw seizoen.
- Bestuur: Voor volgende ALV in mei twee data als optie via Google Forms,
waarin aangegeven kan worden welke avond voorkeur heeft en al dan niet
present te zijn, naar 16+ leden.

12. Rondvraag:
Dennis: Gezien de geringe opkomst van deze avond, waarom wordt deze
vergadering op een maandagavond gehouden en niet op een vrijdagavond,
waarbij er al veel leden aanwezig zijn?
Dit is een goede suggestie, we nemen dit mee in de planning om de ALV in
mei op een vrijdagavond in te plannen.
Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag.
Erik sluit de vergadering om 22.00 uur.

Voor de vaststelling:
E. L. van Daalen (voorzitter)

Voor de vaststelling:
M. A. Tas (secretaris)
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Presentielijst:
Dennis Verboom
Sander Baggerman
Ruud van Leeuwen
Marion Mulder ( met machtiging van Erwin Buuts om te stemmen, zo nodig)
Wouter de Bruin
Dirk Poot (Penningmeester)
Jasper Groenendijk
Marianne Vreugdenhil
Robert Boomers
Erik van Daalen (voorzitter)
Mariska Tas (Secretaris)
Afwezig met Kennisgeving;
Angela Boomers
Marco de Rooij
Frank van der Poel
Yvette Vieveen
Nathalie van Hillo
Erwin Buuts
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