
ALGEMENE LEDENVERGADERING
IJMUIDER REDDINGSBRIGADE
Dinsdag 15 maart 2022 20.00 uur, online middels Google Meet

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

Aanwezig niet-bestuur op de Waecker: Tim van der Kroef (ondersteuning) en Sjoerd Dekker (voor
techniek i.v.m. de online vergadering)

Aanwezig bestuur middels Google Meet: Irene Bal en Kim de Vlieger

Aanwezige leden middels Google Meet: 39 (incl. bovenstaande leden)

Afbericht : 3

Context

Sinds maart 2020 is het COVID-19 virus in Nederland. Inmiddels zijn de meeste maatregelen
afgeschaft, maar omdat wij een veilige omgeving willen bieden aan onze leden en het krap na het
afschaffen van de maatregelen was, is ervoor gekozen om de ALV in 2022 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 waar mogelijk aanwezig op de Waecker. Kim de
Vlieger doet het vanuit huis wegens geplande vakantie waarvoor ze geen corona op wilt lopen en
Irene Bal doet het vanuit huis aangezien zij corona heeft opgelopen. Nadat de voorzitter de spelregels
toegelicht heeft (microfoon/camera uit en 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 23 maart 2021
De notulen worden zonder op en/of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Bespreken jaarverslag 2021

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 materiaal geeft een
toelichting op het aspect materiaal. 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 2023
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Tevens wordt benadrukt dat hier nog
kleine onvoorziene wijzigingen in kunnen voorkomen zoals bijvoorbeeld plots gestegen
brandstofkosten etc.

De begroting voor 2023 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

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

● De contributie te verhogen met €2,50;
● Het examengeld te verhogen met €1,50;
● De zwembadbijdrage te verhogen met €5,00;
● De minimum donatie ongewijzigd te laten.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging. De bedragen voor 2023 zijn als volgt
vastgesteld:

● Contributie (voor alle leeftijden) € 30,00;
● Zwembadbijdrage inclusief examengeld (alle leeftijden) € 135,00;
● 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 voor het boekjaar 2021. De vergadering gaat
hiermee akkoord.

Jort Gouverneur is langstzittend en verlaat dit jaar de kascommissie. Emma Meines, Nico Boot en
Hans Rozemeijer hebben aangegeven plaats te willen nemen in de kascommissie. Na een stemming
via een Poll is besloten om Emma Meines toe te laten treden tot de kascommissie (Emma: 11
stemmen, Hans: 7 stemmen, Nico 6 stemmen). De kascommissie bestaat voor 2023 uit Robert
Rozemeijer (langstzittend), Thea Uijtendaal, Kirsten van Zandvoort (plaatsvervangend lid) en Emma
Meines (tweede plaatsvervangend lid).

8. Bestuursverkiezing
Sven van den Goorbergh is aftredend volgens het rooster van aftreding. Hij heeft aangegeven zich
herkiesbaar te stellen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

In 2022 krijgen Liesbeth van Velzen, Youri Beer, Lotte Rozemeijer en Tom Ramakers een bronzen
speldje omdat zij 10 jaar actief lid zijn. Frank van der Zwet Slotenmaker, Vincent Dolfing en Irma
Gildemacher krijgen een zilveren speldje omdat zij al 20 jaar actief lid zijn. De speldjes worden i.v.m.



de online ALV bij het eerstvolgende fysieke feestelijke moment uitgereikt. We verwachten namelijk
dat dit op korte termijn weer mogelijk is met de corona situatie.

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

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen of punten naar voren gekomen in de rondvraag.

11. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst een ieder een fijne avond en sluit de
vergadering om 20.40 uur.

Voorzitter Secretaris Penningmeester

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


