
 
 

 
 

 
 
 

  
1. Opening:  

Lloyd Wagemans opent als voorzitter de vergadering en deelt de leden mede dat er een fout 

is opgetreden bij de uitnodiging voor de kascontrole. Door een naamsverwarring is Rowan 

Robroek i.p.v. Rowan van Oostrum uitgenodigd voor de kascontrole. Het woord wordt aan 

de secretaris gegeven voor een korte terugblik op 2015 + vooruitblik op het jaar 2016 

Bestuur:  

In 2015 bestond het bestuur uit 4 personen: Lloyd Wagemans (voorzitter), Diana Schreurs (secretaris), 

Jo Jussen (sinds maart penningmeester), Jo Leunissen (bestuurslid). In maart 2015  heeft Marcel Smeets 

tijdens de ALV afscheid genomen van de vereniging. 

Instructeurs: 

In 2015 telde onze vereniging 4 gediplomeerde instructeurs (Gerda Habets, Evelien Vaessen, Angelique 

Wagemans en Kirsten Jussen), 4 instructeurs in opleiding (Oscar van Loo, Rowan van Oostrum, Jordy 

Moors en Diana Schreurs) en 1 helper (Jan Mochel). Jan Mochel is inmiddels gestopt.  

Opleiding:  

Aan het begin van 2015 zijn 10 leden gestart met de EHBO-cursus, alle deelnemers zijn geslaagd voor de 

opleiding verzorgd door ons eigen lid Ans Ackermans. Er zijn ca. 30 (oud)-leden die jaarlijks succesvol 

deelnemen aan de EHBO-herhalingslessen.  

Op 4 juli 2015 namen 37 leden deel aan het brevetzwemmen; 36 leden zijn geslaagd, 1 lid is helaas gezakt 

op theorie en mocht derhalve geen praktijkexamen doen.  

Bij de instructeuropleiding mogen we rekenen op de ondersteuning van Reddingsbrigade Maastricht. In 

2015 is er in het kader van de instructeuropleiding een Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg 

afgelegd door Diana. We hopen dat er in 2016 ook door de andere instructeurs in opleiding PvB’s 

worden behaald zodat onze vereniging eind 2016 weer een aantal gediplomeerde instructeurs rijker is.  

Ledenaantal:  

We kijken terug op een jaar met zeer wisselende ledenaantallen. Waar we begin 2015 nog bijna de 110 

aantikten zijn we inmiddels weer teruggezakt naar ca. 90 leden. Om onze vereniging levend te houden is 

jonge aanwas nodig. Afgelopen jaar zijn de communicanten uit gemeente Voerendaal uitgenodigd voor 

proeflessen. Helaas is hier geen respons op gekomen. Toch zullen we ook in 2016 weer een actie voor de 

communicanten organiseren. 

Leden uit Voerendaal 

Sinds 2015 houden we nadrukkelijk het percentage leden dat in gemeente Voerendaal woonachtig is in 

de gaten. We waken ervoor om niet onder de 50% in te zakken om zo te voorkomen dat we onze 

subsidie kwijt raken. Vooruitgeblikt naar 2016 kan dit inhouden dat wij als bestuur er soms voor moeten 

kiezen om potentiële leden, woonachtig buiten gemeente Voerendaal, op een wachtlijst te plaatsen om 

zo te voorkomen dat de subsidie in gevaar komt. De vereniging krijgt ruim € 8.000 subsidie per jaar. 

Uitstapjes: 

Begin 2015 hebben we voor de jeugdleden een uitstapje naar de Bowlingbaan in Schin op Geul 

georganiseerd. Eind 2015 stond een gezellige avond met een Kwizzmaster op het programma voor onze 

seniorleden. Ook onze instructeurs zijn samen op pad geweest in het kader van teambuilding. Voor 2016 

staan momenteel geen specifieke uitstapjes gepland. We durven wel alvast verder vooruit te kijken naar 
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ons 30-jarig jubileum in oktober 2017. Leden die een bijdrage willen leveren aan de organisatie van dit 

jubileum nodigen wij van harte uit om zich aan te melden voor de jubileumcommissie via de secretaris. 

Sponsoring: 

Ook in 2015 mochten wij, net als voorgaande jaren, als vereniging weer een sponsorbijdrage van  

€ 250,00 ontvangen van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Als tegenprestatie nemen 2 personen van het 

bestuur deel aan de verenigingsavond die georganiseerd wordt door de Rabobank. In 2016 verandert de 

sponsorregeling van de Rabobank drastisch. Leden van de Rabobank dienen stemmen uit te brengen op 

verschillende verenigingen. Afhankelijk van het aantal stemmen wordt een bedrag uitgekeerd als 

sponsoring. We houden er rekening mee dat de sponsoring voor Reddingsbrigade Voerendaal in 2016 

lager uit kan vallen dan € 250.  

2016: 

Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor 2 speerpunten te weten: de website en de aanvraag van VOG’s 

voor al onze instructeurs. 

1.  Samen met onze webmaster Johan Rietveld werken we achter de schermen aan een nieuwe website 

om Reddingsbrigade Voerendaal online goed te presenteren. Een website die alle actuele informatie op 

een overzichtelijke wijze presenteert. Het logo is inmiddels in een verfrissend nieuw jasje gestoken en 

we trachten dezelfde stijl door te trekken in de website. 

2. VOG: de afgelopen jaren is het zwemonderwijs meermaals in het nieuws verschenen vanwege 

ongewenste seksuele intimiteiten. Reddingsbrigade Voerendaal streeft naar een gezond sportklimaat 

en zal daarom vanaf 1 september 2016 al haar instructeurs en vrijwilligers in het zwembad vragen om 

een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Als aanvulling hierop maken wij gebruik van gedrags- en 

veiligheidsregels. Het aanvragen van de VOG kan momenteel kosteloos mits de vereniging aan bepaalde 

regels voldoet. 

 

2. Statutaire agendapunten:  

a. Vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering (19 maart 2015), te raadplegen 

op de website: www.reddingsbrigadevoerendaal.nl  

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 

 

b. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het boekjaar 2015 

en begroting 2016 (ter inzage) 

De penningmeester geeft een korte toelichting en meldt dat de kascommissie, in dit geval Rowan 

Robroek en Natasha Janssen, de kascontrole uitgevoerd heeft en geen bijzonderheden heeft 

kunnen ontdekken. Alles is vastgelegd in een schriftelijke verklaring. 

http://www.reddingsbrigadevoerendaal.nl/


 
c. uitnodiging om toe te treden tot de kascontrolecommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Rowan van Oostrum en Natasha Janssen. Door een 

naamsverwarring is dit jaar Rowan Robroek uitgenodigd. Natasha Janssen en Rowan Robroek 

hebben de kascontrole over het boekjaar 2015 goedgekeurd en dechargeren de penningmeester 

en het bestuur. Bedankt hiervoor.  

Rowan van Oostrum wordt gevraagd om in 2017 samen met Natasha Janssen alsnog de 

kascontrole uit te voeren (over boekjaar 2016), hij stemt hiermee in. Het bestuur zal Rowan 

Robroek vragen om in 2018 nog eenmaal een kascontrole uit te voeren (over boekjaar 2017).  

Daarmee wordt vastgesteld dat de kascommissie over boekjaar 2016 bestaat uit Natasha Janssen 

en Rowan van Oostrum.  

De kascommissie dient er rekening mee te houden dat de controle van de kas plaatsvindt in 

januari/februari 2017. Uiteraard ontvangen ze van Jo Jussen, de penningmeester, tijdig een 

uitnodiging. 

d. Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster treedt Diana Schreurs in 2016 af als secretaris. Diana stelt zich echter weer 

voor een nieuwe periode beschikbaar en herkiesbaar. Niemand heeft bezwaar dat Diana actief 

blijft als secretaris. 

e. Vaststelling van de contributie 

Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen. Daarmee blijft de maandelijkse 

contributie van € 13,00 voor volwassenen vanaf 18 jaar en € 10,50 voor jeugdleden gehandhaafd. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

volwassenen € 11.- € 12.- € 12.- € 13.- € 13.- € 13,- 

jeugd € 9.- € 9,50 € 9,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 
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Grootboekrekeningen begroting 2015 rekening 2015 begroting 2016

debet credit debet credit Debet Credit

4000 Div .Algemene kosten 60€            1.774€     2.100€     

4010 Reiskosten + reiskosten opleidingen 650€          941€        950€        

4020 Bondsafdracht 470€          555€        600€        

4030 Kosten Administratie 300€          175€        200€        

4050 Vergoeding vrijw illigers 3.000€       2.734€     2.800€     

4060 Representatiekosten 1.450€       2.347€     2.400€     

4090 Overige bestuurs-organisatiekosten 2.000€       628€        700€        

4110 Huur Joffer 14.400€     13.152€   13.250€   

4120 Huur vergaderzaal 200€          234€        250€        

4140 Opleidingskosten EHBO 1.900€       2.515€     2.500€     

4150 Overige opleidingen geen EHBO 500€          219€        250€        

4160 Kosten blikjes + f lesjes 100€          12€          50€          

4170 Kleding 150€          55€          50€          

4330 Bankkosten 50€            112€        50€          

Jubileum 25 jaar

8000 Contributie 12.000€  13.204€  13.475€  

8010 Inschrijfgelden 80€         60€         60€         

8020 Eigen bijdrage opleidingen 1.700€    2.660€    2.600€    

8090 Overige opbrengsten 300€       973€       990€       

8590 Diverse Baten (rente) 300€       250€       100€       

8900 Gemeentelijke subsidies 8.850€    8.854€    8.925€    

Totalen 25.230€     23.230€  25.453€   26.001€  26.150€   26.150€  

Resultaat -2.000€      verlies 548€        w inst -€             

Vermogen ultimo 22.420€  



3. Voordracht ereleden: Ans van Wissen  

Lloyd bedankt Ans namens de vereniging voor haar 20-jarig lidmaatschap en hoopt dat ze nog 

lang actief blijft deelnemen aan het zwemuurtje op de donderdagavond. Er wordt een 

bloemetje overhandigd. 

4. Rondvraag  

-  

5. Sluiting  

De voorzitter bedankt namens het bestuur en de instructeurs iedereen voor zijn komst en hoopt 

iedereen volgend jaar weer welkom te mogen heten op de jaarvergadering. Aansluitend aan deze ALV is 

er een bingoavond waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.  

 
 

Diana Schreurs | Secretaris Reddingsbrigade Voerendaal | www.reddingsbrigadevoerendaal.nl    

T 043 450 3704 of 06 1281 0407 | E  secretarisrbv@gmail.com 
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