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ALV 19 maart 2015 van 20:30 tot 21:30    

1.  Opening 

Afgelopen jaar had onze vereniging te kampen met een flinke daling van het aantal 

leden. Rond de zomer daalde het ledenaantal zelfs ver onder de 80 in. Daarna volgde een 

stijging, maar we zijn ondanks dat het er een stuk rooskleuriger uitziet de dip nog niet 

helemaal te boven.  

Het bestuur van de vereniging bestond afgelopen jaar uit 4 personen: Diana Schreurs 

(SE), Jo Leunissen (PM), Marcel Smeets (ABL) en Lloyd Wagemans (VZ). Er zijn 4 

gediplomeerde instructeurs: Gerda Habets, Angelique Wagemans, Evelien Vaessen en 

Kirsten Jussen. 

terugblik 2014  

 Op 20 februari 2014 werden wij opgeschrikt door het overlijden van onze instructeur 

René van Oostrum. René is jarenlang uurcoördinator geweest op de zaterdagmorgen. 

Menig lid heeft de eerste kneepjes van het reddend zwemmen van hem geleerd. Naast 

de praktijklessen verzorgde hij samen met zijn maat Marcel Corbey de theorielessen. 

Tevens was hij de praktijkbegeleider van onze instructeurs in opleiding. Zijn 

aanwezigheid is ook niet onopgemerkt gebleven hetgeen is gebleken bij het grote 

aantal leden die zijn uitvaartplechtigheid hebben bijgewoond. Het bestuur wil hiervoor 

hun dank uitspreken.  

 In 2014 zijn 5 leden van onze vereniging gestart met de opleiding tot instructeur, te 

weten: Diana Schreurs, Oscar van Loo, Rowan van Oostrum, Jordy Moors en Elmar 

van Oostrum. Elmar van Oostrum heeft ons in december 2014 laten weten dat hij de 

opleiding niet wenst voort te zetten. 

 Tenslotte hielpen Natasha Janssen en Jan Mochel het instructeurteam bij het geven 

van de zwemlessen. Natasha is inmiddels gestopt, mede als gevolg van het 

teruglopende aantal leden. 

 Op zaterdag 21 juni 2014 hebben 35 leden deelgenomen aan het jaarlijks 

brevetzwemmen. Alle leden zijn hiervoor geslaagd. Het bestuur spreekt hiervoor hun 

dank uit aan de instructeurs, instructeurs in opleiding en de helpers. 

 Jaarlijks houdt de Rabobank Centraal Zuid-Limburg een verenigingsavond. Hier dienen 

2 bestuursleden naar toe te gaan. Als tegenprestatie biedt de Rabobank een leuke 

avond aan en ontvangen wij als vereniging een donatie van € 250,--  

 In het najaar zou een uitstapje gepland worden voor onze jeugdleden. Dit heeft echter 

pas plaatsgevonden op zaterdag 31 januari 2015. 

 We mogen spreken van een jaar met ups en downs. Het verlies van René, het vertrek 

van Marcel, de regen van opzeggingen van jeugdleden op de zaterdagochtend, de 

start van een nieuwe instructeuropleiding, het 100% slagingspercentage bij het 

brevetzwemmen en de vele promotieacties hebben van 2014 een bewogen en relatief 

zwaar jaar gemaakt, waarin van alle instructeurs (i.o) meer inzet dan ooit werd 

verwacht.  

 

Vooruitblik 2015 

 Op 31 januari 2015 vond de activiteit voor jeugdleden plaats. Maar liefst 85% van alle 

jeugdleden heeft aan de activiteit ‘bowlen, quizzen en steengrillen’ deelgenomen. 

Iedereen kijkt terug op een sportieve en gezellige middag. Positief om te vermelden is 

dat de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Bestuur dankt de 

activiteitencommissie voor de organisatie van het uitstapje. 

 Het brevetzwemmen zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 4 juli 2015. Inmiddels zijn      

10 jeugdleden bezig met de EHBO opleiding. Net als voorgaande jaren wordt er naar 
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gestreefd om alle diploma’s en theorie-examens plaats te laten vinden tussen 09.00 

en 12.00 uur. 

 Op vrijdag 25 september 2015 zal het seniorenuitstapje plaatsvinden. De leden 

ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een gezellige avond georganiseerd door 

onze activiteitencommissie. Een lekker buffet en een enerverende quizavond verzorgd 

door een heuse kwizzmaster zullen de avond vullen.  

 Begin 2015 is een strippenkaart geïntroduceerd voor de seniorleden van de 

donderdagavond. Tegen een aantrekkelijk tarief van € 20,00 kan 11 keer gebruik 

worden gemaakt van het 1e zwemuur op de zaterdagochtend (10.00 – 11.00 uur).  

 

2.  Statutaire agendapunten: 

a: vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering  

Er zijn geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld. 

 

b: behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het 

boekjaar 2014    

Voorzitter geeft een korte toelichting m.b.t. de controle door de belastingdienst en de 

Daaruit voorgekomen schade die door de vereniging betaald wordt voor de instructeurs 

(Gerda en Angelique). Bestuursleden die een boete opgelegd krijgen zullen deze zelf 

betalen en niet op de vereniging verhalen. 

       Rekening 2014   begroot 2014 

Inkomsten € 21.680  € 20.450 

Uitgaven € 24.649  € 24.950 

Verlies  €   2.968  € 4.500 

    

Vermogen 31-12-2014 € 22.370,80    

Het woord is aan de kascommissie: Marlies Sijben & Rowan van Oostrum. 

Rowan geeft aan dat er wellicht een kleine verbetering mogelijk is door de huur van 

zwembad en vergaderruimte in één tabel te vermelding i.p.v. apart. Dit zal in overweging 

genomen worden. Marlies geeft aan dat verder alles in orde was en duidelijk werd 

toegelicht. 

 

c: uitnodiging om toe te treden tot de kascontrolecommissie  

De kascommissie bestond dit jaar uit mevrouw Marlies Sijben en de heer Rowan van 

Oostrum. Beiden hebben de kascontrole over het boekjaar 2014 goedgekeurd en 

dechargeren penningmeester en bestuur. Bedankt hiervoor. Mevrouw Sijben is volgens 

het rooster aftredend. Haar plaats wordt ingenomen door Natasha Janssen. Deze 

personen dienen er rekening mee te houden dat deze controle in januari/februari 2016 

plaatsvinden. Uiteraard krijgen ze hier tijdig een uitnodiging van via de penningmeester. 

 

d: bestuursverkiezing  

- Volgens het rooster treedt Lloyd Wagemans in 2015 af als voorzitter. Lloyd stelt zich 

echter weer voor één nieuwe periode beschikbaar en herkiesbaar. Niemand heeft 

bezwaar dat Lloyd bestuurslid blijft.  

- Tevens heeft Marcel Smeets aangegeven te willen stoppen met zijn 

bestuursactiviteiten. Het bestuur en leden bedanken Marcel voor zijn inzet die hij de 

afgelopen jaren in de vereniging heeft gestoken. Er zijn geen nieuwe aanmelding 

ontvangen. 

- Jo Leunissen heeft aangegeven zijn taken als penningmeester te willen overdragen. Jo 

Jussen, die al jaren op de achtergrond de administratieve handelingen uitvoert, heeft 

aangegeven deze taak als bestuurslid te willen vervullen. Niemand heeft bezwaar dat Jo 

Jussen penningmeester wordt. 

- Jo Leunissen blijft in het bestuur actief als algemeen bestuurslid. 

 

e: vaststelling van de begroting 2015  

zie bijlage 

Inkomsten € 24.080 

Uitgaven € 26.080 

Verlies  €   2.000 

Als bestuur streven wij een sluitende begroting na. Dat is in 2015 niet mogelijk. Het 

tekort van € 2.000,-- valt op zich mee. Dat heeft enerzijds te maken met de activiteiten 
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die wij in 2015 organiseren voor onze leden alsmede gelet op de reservering 

vrijwilligersvergoeding. Zouden wij die twee posten wegschrijven dan zou een sluitende 

begroting mogelijk zijn geweest. 

 

f: contributie 

Ondanks een negatief begroot bedrag wordt voorgesteld de contributie voor 2015 niet te 

verhogen.  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Volwassenen € 11,-- € 12,-- € 12,-- € 13,-- € 13,-- 

Jeugd €   9,-- €   9,50 € 9,50 € 10,50 € 10,50 

 

3. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 

Er zijn geen opmerkingen. Het Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. 

4. Voordracht ereleden  

Dit jaar zijn er geen leden die 20 jaar bij de vereniging zijn.  

5. Rondvraag  

Jordy Moors vraagt of er vorderingen gemaakt zijn m.b.t. problemen inzake 

zwemvereniging Voerendaal. De voorzitter licht de situatie kort toe en geeft aan dat de 

intentie is om een oplossing te vinden waarin beide verenigingen zich kunnen vinden. 

6. Sluiting  

Namens bestuur en instructeurs worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en 

hoopt hun volgend jaar weer welkom te heten. Aansluitend aan deze ALV zal er een 

bingoavond plaatsvinden waar iedereen van harte voor is uitgenodigd. 

 

Lloyd Wagemans / voorzitter Reddingsbrigade Voerendaal / Erich Wasmannlaan 13 / 6301 LS Valkenburg 

T (043) 601 1663 | E lwagemans@gmail.com / reddingsbrigadevoerendaal@gmail.com   

Diana Schreurs / secretaris Reddingsbrigade Voerendaal / Kardinaal van Rossumstraat 8/ 6286 AR Partij-Wittem 

T (043) 450 3704 | E dianaschreurs@live.nl  
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