Notulen van de 92ste algemene ledenvergadering gehouden op 31 maart 2017
bij de Sun Sea Bar te Wijk aan Zee.
Aanwezig: T. Aafjes, R. Alders, G. Bakker, M. Bakker, H. de Boer, J. Brasser,
R. Brasser, J. Delforge, G. Ekelschot, A. Gaston, L. van Gool, R. Fase, M. Fase,
S. Greve, A. Groot, T. Groot, K. Hagen, P. Heine, B. Hinzen, E. von Hertzberg,
S. Kasten, N. Kamphuis, M. Kaptein, K. Krap, S. Krap, M. de Leeuw, M. Liefting,
J. Luyt, M. Luyt, S. Luyt, J. Magdelyns, I. Magdelyns, J. Middelveld-Sinnige,
I. Middelveld, I. Paap, B. Ploeg, M. Ploeg, A. Schellevis, R. Schellevis, M. Spinder,
D. Struyve, J. v.d. Swaluw, I. Walstra, H. v.d. Wel en J. de Vries
Afwezig met kennisgeving: A. Brasser, B. Blom, S. Liefting, S. Sinnige-Spaansen en
R. Schavemaker.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze
92ste algemene ledenvergadering.
2. Notulen van de 91ste algemene ledenvergadering
Tekstueel: pag. 2 oneven moet zijn even, pag. 3 licenties worden aangepast moet
zijn diploma’s worden verlengd.
Inhoudelijk: pag 2 presentatie voor de leden over het meerjarenplan. J. de Vries
vraagt of deze sessie heeft plaatsgevonden. Deze sessie heeft nog niet
plaatsgevonden, er wordt druk gewerkt aan het plan en de input van diverse
commissies is al opgehaald maar nog niet iedere commissie heeft input gegeven. De
sessie moet dus nog komen.
Hierna worden de notulen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Het secretariaat heeft diverse afmeldingen ontvangen voor de vergadering.
4. Jaarverslag 2016
Hans doet verslag over strandzaken, alarmploeg en PR.
5. Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van de penningmeester wordt doorgenomen.
J. de Vries ziet graag alle negatieve getallen met een minteken aangegeven.
Pag. 11 J. de Vries geeft aan dat de begroting voor gas/water/licht te laag is omdat
het afgelopen jaar meer is uitgegeven aan deze post.
Pag. 15 J. de Vries geeft aan dat de begroting iets hoger kan van alle posten.
Daarna brengt J. de Vries de complimenten over aan de penningmeester. Het
financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie en benoeming leden
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door J. Middelveld-Sinnige en M. Kaptein. Alle
stukken zijn akkoord bevonden en de vergadering verleent decharge.
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit M. Kaptein en A. Groot. J. Luyt is
reserve.
7. Verslag andere commissies
M. Kaptein doet verslag namens de zwemcommissie.
M. de Leeuw doet verslag namens de commissie strandopleidingen.
M. Liefting doet verslag namens de commissie EHBO.
S. Krap doet verslag namens de groep loods op vrijdag en ontvangt een warm
applaus.
Richard bedankt iedereen voor zijn inzet en geeft aan erg blij te zijn met de goede
opkomst van de jeugd bij de klusdagen in de loods.
8. Verkiezingen
H. de Boer en S. Greve zijn herkiesbaar. De vergadering gaat met de verkiezingen
akkoord. Voor S. Greve betekent dit dat de termijn nu drie jaar is.
9. Bestuursmededelingen
J. Luyt en M. Fase zijn de vertrouwenspersonen van de vereniging. Er zijn dit jaar
geen incidenten geweest. Ook komend jaar blijven zij de vertrouwenspersonen.
De volgende postcommandanten hebben zich gemeld voor dit jaar: K. Hagen,
M. de Leeuw, R. Schavemaker, M. Slingerland en N. Kamphuis. Binnenkort worden
zij uitgenodigd voor een gesprek.
Er is een evaluatie geweest over de samenwerking met de Heemskerkse
reddingsbrigade. Deze was zeer positief.
Er zijn nieuwe hoodies aangeschaft voor de leden en ook zijn er nieuwe zwemvesten
besteld voor de opleiding. De aanschaf van het tweede rescue board loopt nog.
De sponsoractie van Mc Donalds was een groot succes.
De vaste sponsoren zijn Boogaard, Heliomare, EHBK en firma Deen. Er komt een
spondordoek op de post met onze sponsoren.
Het opbouwen van de zuidpost is op 21 en 22 april. Aan allen de oproep om hierbij te
assisteren. Graag even aanmelden bij H. de Boer.
Richard heeft een presentje voor Barry in verband met zijn vertrek naar Canada. Ook
de zwemcommissie heeft een presentje en wenst hem veel succes met zijn
emigratie! Wel moet hij natuurlijk zijn pet inleveren.

10. Rondvraag
J. Delforge vraagt of er dit seizoen nog een andere auto komt. Het aanbod van
Bloemendaal is afgewezen en van de brandweer loopt nog. Tinholt heeft een schouw
gedaan en de noodzakelijke reparaties uitgevoerd zodat de auto veilig kan worden
ingezet. Het vervanging van de WAZ 410 wordt ook meegenomen in het overleg met
de gemeente over de waarderingssubsidie.
J. Delforge vraagt of de stagnatie van de kleding inmiddels is opgelost. Door het
faillissement van de fabrikant is nog niet alles binnen en moest er opnieuw besteld
worden. We hopen dat met uiterlijk 2 maanden alles binnen is.
J. Magdelijns vraagt of in het meerjarenplan rekening is gehouden met de ontwikkeling van één reddingsorganisatie in 2025. Het bestuur volgt alle ontwikkelingen
op de voet en zal hier zeker rekening mee houden.
J. Magdelijns vraagt of er nog meer sponsoring verwacht mag worden van de Mc
Donalds. Het was helaas een eenmalige actie maar wel een hele leuke die ons een
mooi bedrag heeft opgeleverd.
J. de Vries neemt het woord en geeft aan dat het zijn 53 e vergadering is en dat hij
heeft genoten van het verslag van de groep loods op vrijdag. De vereniging is een
mooie mengeling tussen jong en oud en het voelt nog steeds als thuiskomen.
Hij bedankt het bestuur voor hun werkzaamheden en geeft aan: Blijf waakzaam en
houdt het oog op zee.
11. Sluiting
Na de mooie woorden van J. de Vries sluit de voorzitter de vergadering.

