
 
 

 
 

 
 
 

 
AGENDA  
1. Opening 

Lloyd Wagemens opent als voorzitter de vergadering en geeft het woord aan de secretaris 

voor een korte terugblik op 2016 en een vooruitblik op het jaar 2017. 

Bestuur:  

In 2016 bestond het bestuur uit 4 personen: Lloyd Wagemans (voorzitter), Diana Schreurs (secretaris), 

Jo Jussen, Jo Leunissen (bestuurslid). Er is niets gewijzigd aan de bestuurssamenstelling. 

Instructeurs: 

In 2016 telde onze vereniging 4 gediplomeerde instructeurs (Gerda Habets, Evelien Vaessen, Angelique 

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

Moors en Diana Schreurs). Begin maart 2017 heeft ons lid Vivian Pluijmen zich bij ons instructeursteam 

gevoegd. Zij zal les gaan geven op zaterdagochtend. 

Opleiding:  

- Er zijn ca. 35 (oud)-leden die jaarlijks succesvol deelnemen aan de EHBO-herhalingslessen. Vanaf maart 

2017 zullen de herhalingslessen op een nieuwe locatie georganiseerd worden.  

- Op 9 juli 2016 namen 36 leden deel aan het brevetzwemmen; 31 leden zijn geslaagd voor een brevet in 

de lijn van Reddingsbrigade Nederland, 4 leden slaagden voor de clubeisen en 1 lid is helaas gezakt op 

theorie en mocht derhalve geen praktijkexamen doen. Dit lid heeft in februari 2017 een herkansing 

gehad bij onze buren van Reddingsbrigade Maastricht en is hier uiteindelijk wel geslaagd. 

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

In 2016 is er in het kader van de instructeuropleiding helaas geen enkele Proeve van Bekwaamheid 

afgelegd. In januari 2017 legde Diana succesvol haar 2e examen af. We hopen dat de instructeurs in 

opleiding voor het aflopen van hun opleidingsperiode in september 2017 de benodigde PvB’s behalen 

zodat onze vereniging snel weer een aantal gediplomeerde instructeurs rijker is.  

Ledenaantal:  

We mogen terugkijken op een jaar met een redelijk stabiel ledenaantal. In 2016 zijn we licht gegroeid van 

96 naar 98 leden. We hopen dat we deze stabiliteit in 2017 kunnen vasthouden. 

Subsidie: 

De subsidiebeschikking voor de periode 2017-2020 is vastgesteld. Gevolg is dat wij als vereniging vanaf 

2017 ca. €1.100,00 minder subsidie zullen ontvangen in vergelijking tot voorgaande jaren. Pas als wij met 

minimaal 25% leden gegroeid zijn kunnen wij terug naar de gemeente om een verhoging van de subsidie 

aan te vragen. 

Uitstapjes: 

In 2016 zijn er geen speciale uitstapjes geweest voor onze jeugdleden en seniorleden. Op 30 september 

2017 vieren wij graag samen met jullie ons 30-jarig jubileum. De jubileumcommissie bestaande uit Gerda 

Habets, Angelique Wagemans, Kirsten Jussen, Diana Schreurs en Youri Veldman is achter de schermen 

druk bezig met de organisatie en heeft een eerste voorstel aan het bestuur gepresenteerd. Wij kunnen 

jullie alvast verklappen dat wij deze keer binnen de grenzen van onze gemeente blijven om het jubileum 

te vieren. 
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Sponsoring: 

Ook in 2016 mochten wij, net als voorgaande jaren, als vereniging weer een sponsorbijdrage ontvangen 

van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Dit jaar moesten de stemmen verzameld worden bij 

stemgerechtigde leden van de Rabobank. Wij willen al onze leden die een rekening bij Rabobank 

Centraal Zuid-Limburg hebben vragen om ook dit jaar een stem aan onze vereniging te gunnen. Het 

uitbrengen van stemmen is alleen mogelijk als men lid is van de Rabobank. 

Zowel in 2016 als in 2017 mochten we rekenen op leuke sponsorbijdragen van lokale en regionale 

bedrijven ten behoeve van onze bingoavond.  

2016: 

Het bestuur had voor 2016 2 belangrijke 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 

alle informatie en fotomateriaal voor een nieuwe website is verzameld. Wij hopen binnenkort de nieuwe 

website aan jullie te kunnen presenteren. 

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 al haar instructeurs en vrijwilligers in het zwembad vragen om een Verklaring Omtrent 

Gedrag te overleggen. Het streven was om de VOG’s per 1/9/2016 aan te vragen, dit proces heeft 

vertraging opgelopen. Inmiddels zijn in februari de eerste aanvragen verricht en hebben wij VOG’s 

mogen ontvangen voor het bestuur en een groot deel van de gediplomeerd instructeurs . Ook voor de 

overige gediplomeerd instructeurs, instructeurs in opleiding en helpers zijn inmiddels aanvragen 

ingediend. Hun VOG’s zullen op korte termijn binnenkomen. Alle VOG’s m.b.t. het vrijwilligerswerk bij 

reddingsbrigade Voerendaal zullen gearchiveerd worden bij het secretariaat. 

Als aanvulling op de VOG maken wij gebruik van gedrags- en veiligheidsregels, welke op onze website na 

te lezen zijn. 

2017: 

Het bestuur heeft geen nieuwe speerpunten. De VOG en de website zijn op dit moment nog steeds een 

punt van aandacht. Daarnaast zullen we samen het 30-jarig jubileum vieren. 

M.i.v. 1/1/2017 zullen er geen fruitmanden/bloemetjes/vvv-bonnen worden uitgedeeld aan zieke leden. 

Wel blijft het bestuur, mits op de hoogte van de situatie, een beterschapkaartje sturen aan zieke leden.  

 

2. Statutaire agendapunten: (LLOYD + JO JUSSEN)  

a. Vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering (10 maart 2016), 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 2016 

en begroting 2017 (ter inzage) 

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

van Oostrum en Rowan Robroek, de kascontrole heeft uitgevoerd en geen bijzonderheden heeft 

kunnen ontdekken. Alles is vastgelegd in een schriftelijke verklaring. Er zijn geen vragen en de 

begroting voor 2017 wordt daarmee definitief vastgesteld. 

http://www.reddingsbrigadevoerendaal.nl/


 
 

Het woord is aan de kascommissie: Rowan van Oostrum en Rowan Robroek 

Rowan van Oostrum geeft aan dat de kas op orde was en adviseert om in de toekomst toch weer 

het ouderwetse huisbezoek bij de penningmeester te handhaven voor de kascontrole. Beide 

Rowans hebben de kascontrole over het boekjaar 2016 goedgekeurd en dechargeren de 

penningmeester en het bestuur. 

c. uitnodiging om toe te treden tot de kascontrolecommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Rowan van Oostrum en  Rowan Robroek, omdat Natasha 

Janssen (eigenlijk kascontrolelid voor dit jaar) tussentijds haar lidmaatschap heeft opgezegd. 

Zowel Rowan van Oostrum als Rowan Robroek hebben tweemaal de kascontrole uitgevoerd en 

zijn daarmee volgens het rooster aftredend. Hun plek wordt ingenomen door: Gerda Goerke en 

Dory Hamers.  

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

januari/februari 2018. Uiteraard ontvangen ze van Jo Jussen, de penningmeester, tijdig een 

uitnodiging. 

d. Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster treedt Lloyd Wagemans in 2017 af als voorzitter. Lloyd stelt zich echter weer 

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

blijft als voorzitter. 



Volgens het rooster treedt Jo Leunissen in 2017 af als algemeen bestuurslid. Jo stelt zich echter 

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

blijft als algemeen bestuurslid. 

 

e. Vaststelling van de contributie 

Doordat de gemeentelijke subsidie met circa € 1.100 is afgenomen, de huur van het zwembad is 

verhoogd en er in de zomervakantie een pilot wordt gestart om 1 keer per week op donderdag te 

komen zwemmen, stelt het bestuur voor om de contributie met €1,- per maand te verhogen. Het 

bestuur stelt deze contributieverhoging voor om niet te veel op het vermogen te moeten interen. Bij 

een verhoging van €1,- per maand wordt het vermogen van de vereniging niet aangetast. Het bestuur 

stelt voor om de contributie met €1,- per maand te verhogen met ingang van 1/4/2017. De 

maandelijkse contributie voor volwassenen vanaf 18 jaar komt daarmee op €14,00 en voor 

jeugdleden op €11,50. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

volwassenen € 11.- € 12.- € 12.- € 13.- € 13.- € 13,- €14,- 

jeugd € 9.- € 9,50 € 9,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 11,50 

 

3. Voordracht ereleden: Johan Gooiker, Emmy Gooiker en Rita Vliex  

Johan is helaas afwezig. Lloyd bedankt Emmy (en Johan) Gooiker en Rita Vliex voor hun 20-

jarig lidmaatschap en hoopt dat ze verbonden blijven aan de vereniging actief dan wel passief. 

Er wordt een bloemetje overhandigd. 

4. Rondvraag  

- 

5. Sluiting (LLOYD) 

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 045 205 5316 of 06 1281 0407 | E  secretarisrbv@gmail.com 

http://www.reddingsbrigadevoerendaal.nl/
mailto:secretarisrbv@gmail.com

