Notulen ALV Reddingsbrigade Leidschendam d.d. 20 april 2015 gehouden in de brandweerkazerne
Leidschendam

1.

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering in aanwezigheid van circa 15 leden.

2.

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3.

Er zijn geen binnengekomen stukken.

4.

De notulen van de ALV van 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

De samenstelling van het Bestuur en de ABC worden niet gewijzigd.

6.

Zwembad jeugd en late uur. Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de (on)mogelijkheden om een
apart volwassenen uur in te huren. Sportfondsen heeft geen toezichthouder en we kunnen alleen
het hele zwembad huren, niet 1 of 2 banen. De hoge kosten voor het late uur zijn niet langer op te
brengen. Er wordt besloten dat het bestuur om zal zien naar alternatieven waaronder de
mogelijkheid om een baan (onder) te huren van AZL. De aanwezige leden dringen er bij het
bestuur op aan om ook naar andere alternatieven en andere zwembaden te kijken. Trainers van
het jeugduur zouden graag zien dat er aansluiting blijft met het volwassenen uur.

7.

Jaarverslag van het bestuur en de commissies. De verslagen worden behandeld en toegelicht. De
penningmeester licht de jaarrekening toe en de kascommissie brengt verslag uit van het
onderzoek. De kascommissie heeft geen inhoudelijke opmerkingen.

8.

Het voorstel om Jack den Ouden jr. en Alice Pijnappel te herbenoemen als kascommissie 2015
wordt unaniem aanvaard. Na goedkeuring van de jaarrekening wordt het bestuur financieel
decharge verleend over 2014.

9.

De begroting van 2015 wordt behandeld en toegelicht. Er wordt voorgesteld de contributie
vooralsnog te handhaven op EUR 65,-- per lid waarbij er wordt aangegeven dat de
contributiestructuur nadere evaluatie behoeft. De begroting en het contributievoorstel worden
ongewijzigd goedgekeurd.

10. Opleiding en kosten. De kosten van de opleidingen zijn een punt van zorg. In het verleden
bestonden er afspraken dat als de vereniging de opleiding betaalde de leden daarvoor vijf jaar
bewakingsdiensten moesten blijven draaien en dat indien zij eerder zouden vertrekken of minder
diensten zouden draaien een deel van de opleidingskosten zouden moeten worden terugbetaald.
Besloten wordt hier een nader onderzoek naar te verrichten.
11. VOG, Verklaring omtrent het gedrag. Er wordt besloten dat voor de leden een (gratis) VLG zal
worden aangevraagd via de leden.
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12. RVR. Er wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen. De RVR heeft een nieuwe coördinator,
Marcel Moreau. De contacten binnen de RVR zijn goed, doch kunnen uiteraard nog verder
verbeteren. Er wordt gestreefd naar een meer uniform beleid ten aanzien van het in rekening
brengen van kosten bij de ondersteuning bij evenementen, dit teneinde onderlinge concurrentie
tussen verenigingen te voorkomen.
13. Het bestuur stelt voor de rib te verkopen daar die overtollig is geworden door de tinnsilver van de
bond. Bovendien zijn de exploitatiekosten van de rib hoog en voegt de rib naast de tinnsilver niets
toe voor de eigen vloot, terwijl bovendien het posthuis niet groot genoeg is om de rib te blijven
stallen. Een aantal leden zegt dat de rib niet voor elke prijs weg moet. Het bestuur zegt toe een
marktprijs te bedingen en indien dat niet lukt terug te komen bij de ledenvergadering.
14. Wvttk, er komen geen punten ter tafel.
15. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat Leiderdorp veel instructeurs heeft en dat samenwerking
daarmee in het kader van de opleiding en ook de bewaking zou moeten worden onderzocht. Jack
jr. zal het punt van de opleidingen nader onderzoeken. Het bestuur zegt toe d ebanden met
Leiderdorp te zullen aanhalen.
Ook wordt een vraag gesteld over het effect van de non-reanimatieverklaring. Daarover zal contact
worden opgenomen met RedNed.
Het verzoek is om meer ledengroepjes bij de uitvoering en het beleid te betrekken, daar wordt aan
gewerkt.
Voorts zegt het bestuur toe alle verzoeken om evenementen te begeleiden e.d. door te sturen
zodat er in breed verband kan worden onderzocht of ondersteuning bij die evenementen mogelijk
is.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezige leden voor
hun betrokkenheid.
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