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1. Opening door de voorzitter
Rond 20.10 wordt de vergadering geopend door Patrick van den Broek met een kort
openingswoord.
Hier zit een trots bestuur. Er is het afgelopen jaar veel gerealiseerd en dat is de verdienste
van al onze vrijwilligers. Denk vooral aan het WK waar iedereen heel erg aan meegewerkt
heeft en wat veel indruk gemaakt heeft op de diverse landen.
De organisatie van onze zwemlessen op de dinsdagavond heeft ook veel inspanning gekost
en daar gaat Bob nog mee verder. En we hebben we de tweede plaats gehaald als sportclub
van het jaar van Eindhoven.
Mogelijk gaan we een andere keuze maken m.b.t. de ABC diploma’s. Veel verenigingen
worstelen met de strakke richtlijnen en er zijn alternatieven. We houden jullie op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Ook speelt de zaak rond de nationale reddingsvloot. Die verdwijnt in zijn huidige vorm. De
eenheden gaan deel uitmaken van de veiligheidsregio’s. Maar die regio bepaalt uiteindelijk
of die in de regio blijft doorbestaan. Onze regio sluit overstroming uit en wil dus geen
binding aan een brigade. Maar er wachten nog een aantal alternatieven.
Tenslotte de verbouwing van de Tongelreep. We weten eigenlijk nog niet meer dan er in de
krant stond. We houden u op de hoogte.
Graag verzoek ik om één minuut stilte voor onze overleden leden. De ouders van Glenn
Wijnands hebben i.p.v. bloemen een bijdrage gevraagd voor onze vloot. Daar wordt op dit
moment invulling aan gegeven. Ook hier hoort u nog van ons.
2. Mededelingen van de secretaris
Bericht van verhindering is ontvangen van Jos van der Kroon, Marjolijn en Peter de Vrees,
José Marchand, Judith de Greef en Marianne Rademaker.
Ingekomen een mail van Peter de Vrees met de volgende inhoud:
Hierbij moet ik mij / ons afmelden voor de komende algemene ledenvergadering. Helaas zijn Marjolijn
en ik verhinderd.
Ik wil hierbij doorgeven dat we, in de bijna perfecte informatievoorziening, nog de gegevens van en
over onze uurleiding missen. Dit omdat ook rechtstreeks door de leden en kader contact met hen
opgenomen kan worden, betreffend afmeldingen kader, en overleg evt. opleidingen problemen. enz.
Maar ik heb de behoefte om (als oud voorzitter) het huidige bestuur, TC, en andere verantwoordelijke
voor het regelen van de organisatie & communicatie een groot compliment te maken.
Ik weet als geen ander hoeveel moeite het kost om, vooral in de communicatie alles goed en duidelijk
te regelen. Maar de ERB heeft in vooral de laatste periode enorme stappen gemaakt. Complimenten
voor de ERB site, voor de perfect uitziende Bulletin & kaderbulletin de informatie die daarin staat en
de manier waarop deze va de mail verspreid worden.
Wat mij betreft kan deze mail in de vergadering besproken worden en na afloop gevierd!!!!
Jongens meisjes ga zo DOOR!!!!!!!

3. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de huidige en vorige secretaris.

EINDHOVEN
4. Jaarverslag secretaris
Ook dit verslag wordt vastgesteld.
5. Financiën 2016
A. Jaarverslag over 2016
Bob Dekkers licht de jaarrekening en toe d.m.v. een Powerpoint. Veel extra inkomsten zijn
te danken aan ledenwinst (85 erbij in 2016.|) Ellen Verhagen vraagt hoe het met de
bewakingen zit. Zowel in aantal als wat betreft de gevraagde prijzen is er een forse toename.
Koos Minten: Zitten hier de kinderen van de A-garantie al bij? Nee, dat is nog niet zo.
Er zijn kosten voor contributies. Dat wordt veroorzaakt omdat werken met incasso’s kosten
met zich meebrengen. Uitgaven: Koos Minten: Genoemd materiaal is dat de boot? Dat
klopt. De vergadering is akkoord met het financieel jaarverslag.
B. Begroting 2017
Door stabiele inkomsten uit andere posten dan de contributie kunnen we de contributie laag
houden. De badhuur kost veel. We hebben een veilige begroting om situaties van
schuldenopbouw te voorkomen. Bob Dekkers noemt het voorbeeld van een voetbalclub met
een schuld van 95.000 euro. Bart Verdijk: Opleiding bewakingen zitten niet in de begroting.
Dat valt onder overige. De vergadering gaat akkoord met de begroting.
6. Verslag Kascommissie
Ellen leest het verslag van de kascommissie voor. De financiën zijn in orde bevonden; de
penningmeester wordt decharge verleend.
7. Verkiezing Kascommissie
Frank Staals blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Ans Geluk geeft zich op voor de
kascommissie, Koos Minten meldt zich aan als reserve.
8. Bestuursverkiezing
Bob Dekkers neemt even de vergadering over. Patrick van den Broek heeft zich opnieuw
beschikbaar gesteld als voorzitter van de ERB. De voorzitter wordt in functie gekozen. Patrick
wordt bij acclamatie gekozen tot voorzitter.
9. Deelname A- Garantie regeling gemeente
Toelichting door Patrick: De gemeente heeft voor de minima een regeling ingesteld waarbij
kinderen op kosten van de gemeente het zwemdiploma A kunnen halen. Dit jaar zijn ook
enkele Eindhovense zwemverenigingen daarbij betrokken waaronder onze brigade.
Eind vorig jaar zijn zij in gesprek gegaan met de gemeente samen met de Watervrienden,
PSV CRES en Aegir. Dat heeft geresulteerd in deelname aan dit programma.
In beide baden zijn in enkele weken tijd ongeveer 25 cursisten ingestroomd en nog eens
ongeveer 20 personen staan op een wachtlijst.
Wij krijgen een vast bedrag per cursist van de gemeente. De A-garantie geldt voor kinderen
van 6 jaar of ouder. Wij pleiten voor uitbreiding maar een ABC-garantie en zijn in overleg
daarover met de gemeente. Gerard Lathouwers: Het is belangrijk om de presentie van deze
groep bij te houden. Welke limiet we moeten aanhouden hebben we nog niet helder. Cor
Groen wijst erop dat we geen oordeel moeten hebben over de achtergronden van deze
leden.
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10. Evaluatie dinsdagavond Ir. Ottenbad
Bob Dekkers: Alles verloopt volgens plan en de streefgetallen van aantallen cursisten zijn
meer dan gehaald.
11. Verantwoording aanschaf snelle boot
Patrick van den Broek beschrijft de aanschaf van de Rigid Inflatable Boat (RIB) Hij heeft
daartoe een presentatie gemaakt.
12. Deelname Swim to fight cancer
Patrick geeft vervolgens een uitleg over Swim to fight cancer.
Ellen Verhagen vraagt nog enige verduidelijking.
13. Beleidsplan 2017-2022
Guido Gerrits geeft eerst een algemene inleiding. Hij wijst erop dat het geen papieren stuk
moet zijn, maar dat het uitgevoerd moet worden. Er is de afgelopen periode veel gedaan.
Hij belicht achtereenvolgens alle facetten van het plan.
Hans Dedding: TC mist de coördinator opleidingen in deze presentatie. Cor Groen: Pagina 3:
Hoe moet de uitstraling breder worden? Guido: dat is nog niet concreet uitgewerkt. Dat zal
met name vanuit de TC moeten gebeuren. Bart Verdijk: Website of social media? Guido: Wat
het meest effectief is.
14. Rondvraag
Jos de Greef: Vraagt hulp bij training op de dinsdag.
Cor Groen, Thomas Lippens en Loek Gommers, leden van de Club PR/communicatie
verzorgen een korte presentatie:
De website wordt up-to-date gehouden. Er is een deel voor de instructeurs op de site, maar
die moet nog verder uitgewerkt worden. Onlangs was er een zeer geslaagde actie met de
paashaas.
De basis is nu op orde vinden we. We stellen ons open voor suggesties van anderen. Voor de
uitstraling zullen we erop uit moeten trekken en zichtbaar moeten zijn voor anderen. We
willen dus ook fysiek aanwezig zijn om anderen kennis te laten maken met onze brigade. We
gaan info op de site zetten. Het bulletin is een samenvatting daarvan. We denken wel aan de
wijkbladen en bijvoorbeeld bladen als Groot Eindhoven. Voor het schrijven daarvoor zoeken
we nog schrijvers. Nils Minten geeft meteen een suggestie.
Koos Minten: Jammer dat er zoveel (kader)leden niet zijn vanavond. Laten we onze
kaderleden erop wijzen dat ze erbij moeten zijn of zich anders afmelden.
Henri Tijssen vraagt wanneer de opleiding voor het vaarbewijs komt. Patrick: Dat is nog niet
bekend.
15. Sluiting
Om ongeveer 22.20 sluit de voorzitter de vergadering.

De ALV 2018 zal gehouden worden op woensdag 11 april 2018

