
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
IJMUIDER REDDINGSBRIGADE 
Dinsdag 23 maart 2021 19.00 uur, online middels Google Meet 

Aanwezig bestuur op de Waecker: Sven van den Goorbergh, Anita van der Giessen, Irene Bal, Kees 
Buis, Kim de Vlieger, Jeroen Groot, Tim Langenberg. 

Aanwezig niet-bestuur op de Waecker: Sjoerd Dekker (voor techniek i.v.m. de vergadering) 

Aanwezig bestuur middels Google Meet: Tim van der Kroef 

Aanwezige leden middels Google Meet: 38 (incl. bovenstaande leden) 

Afbericht : 10 

Context  

Sinds maart 2020 is het COVID-19 virus in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat er verboden 
kwamen op samenkomsten en afstand tot elkaar. Daarom is ervoor gekozen om de ALV in 2021 weer 
online te laten plaatsvinden. Hiervoor is voorafgaand aan de ALV uitvoerig getest en voorbereid.  

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Dit jaar wordt de vergadering net zoals vorig jaar middels 
Google Meet georganiseerd door de beperkingen als gevolg van het Covid-19 virus. De bestuursleden 
die een gedeelte van het jaarverslag presenteren zijn aanwezig op de Waecker. Nadat de voorzitter de 
spelregels toegelicht heeft (microfoon en camera uit, vragen via de chat) start hij de ALV. 

In een korte terugblik kijkt hij terug op het afgelopen jaar. Tevens wordt Sjoerd bedankt voor de hulp 
met het opzetten van deze online Algemene Ledenvergadering.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen 

3. Notulen ALV 9 juni 2020 
De notulen worden zonder op en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

4. Bespreken jaarverslag 2020 
Jaarverslag Secretaris 
De secretaris geeft een toelichting op de opbouw van de verenigingscijfers (leden & donateurs) van de 
afgelopen 10 jaar. 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Jaarverslag Zwembad 
Het bestuurslid zwembad geeft een toelichting op het jaarverslag zwembad. 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Jaarverslag Strand 
Het bestuurslid strand geeft een toelichting op het jaarverslag strand. De adviseur opleidingen geeft 
een toelichting op het aspect opleidingen.  



Het verslag wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Jaarverslag Penningmeester 
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers uit het jaarverslag.  

Het verslag wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Vaststellen begroting 2022 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.  

De begroting voor 2022 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

6. Vaststellen contributie, zwembadbijdrage en minimum donatie 
Het bestuur stelt voor: 

● De contributie voor alle leeftijden ongewijzigd te laten; 
● Het examengeld ongewijzigd te laten; 
● De geplande verhoging van de zwembadbijdrage van € 5,00 dit jaar wel door te voeren. Deze 

hebben we in 2021 uiteindelijk niet doorgevoerd om de leden tegemoet te komen wegens de 
beperkingen vanuit de overheid voor de zwemlessen.  

● De minimum donatie ongewijzigd te laten. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging. De bedragen voor 2022 zijn als volgt 
vastgesteld:  

● Contributie (voor alle leeftijden) € 27,50; 
● Zwembadbijdrage inclusief examengeld (alle leeftijden) € 128,50; 
● Minimum donatie € 15,00. 

7. Verslag en benoeming kascommissie 
De kascommissie heeft de stukken van de penningmeester gecontroleerd en stelt aan de vergadering 
voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Chris van Velzen is langstzittend en verlaat dit jaar de kascommissie. Kirsten van Zandvoort heeft 
aangegeven plaats te willen nemen in de kascommissie. De kascommissie bestaat voor 2022 uit Jort 
Gouverneur (langstzittend), Robert Rozemeijer, Thea Uijtendaal (plaatsvervangend lid) en Kirsten van 
Zandvoort (tweede plaatsvervangend lid). 

8. Bestuursverkiezing 
Anita van der Giessen en Kim de Vlieger zijn beide aftredend volgens het rooster van aftreding. Ze 
hebben beiden aangegeven zich herkiesbaar te stellen. De vergadering gaat hier unaniem mee 
akkoord.  

De speldjes die wij in 2020 zouden uitgeven aan Mariska Veenings, Ingrid Mossel Geldermans, Jort 
Schouten en Martin Zwanenburg konden toen helaas niet uitgedeeld worden door het online 
plaatsvinden van de ALV. In 2021 krijgen Ron de Vlieger, Ian Stewart, Tim Nijbroek en Vince 
Kraaijenbosch een speldje. Aangezien ook dit jaar het weer niet mogelijk is om de speldjes uit te reiken 
tijdens de ALV hebben Sven en Irene de 8 speldjes en oorkondes thuisgebracht. Dit heeft een filmpje 
opgeleverd, welke vertoond is tijdens de ALV. 

9. Eventueel ingediende voorstellen 
Er zijn vooraf geen voorstellen ingediend bij het bestuur.  



10. Rondvraag 
Hans Rozemeijer vroeg naar de stand van zaken van het nieuwe strandvoertuig (3.30). Sven van den 
Goorbergh heeft de vraag beantwoord. De 3.30 is besteld, via een andere leverancier. We hopen dat 
deze snel geleverd wordt. Hans Rozemeijer vroeg ook naar verduidelijking over de begroting. Er staat 
een bedrag van 18.800. Anita van der Giessen geeft reactie. De investeringsbegroting van de 
gemeente zit hierin waardoor het bedrag hoger is dan normaal. Dis is nog gemaakt door de vorige 
penningmeester. Dit wordt er in 2022 en toekomst uitgehaald, waardoor de begroting meer aansluit 
op de werkelijkheid. Ook vroeg Hans naar de DVO. Sven van den Goorbergh geeft reactie. De DVO is 
helaas nog niet rond, we hopen dat hier binnenkort meer duidelijkheid over is vanuit de gemeente.  

11. Sluiting 
De secretaris dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst een ieder een fijne avond en sluit de 
vergadering om 20:00.  

 

 

Voorzitter     Secretaris    Penningmeester 

 

 

 

S. van den Goorbergh.    I.D. Bal     A. van der Giessen 


