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1. Opening door de voorzitter. 
Welkom door de voorzitter. Het was een relatief rustig jaar. Kader breidt zich gelukkig uit 
met jongeren. Dat is belangrijk voor de continuïteit.  
De herhalingsaudit van de NRZ is geweest. Er moeten nog enkele dingen gebeuren, maar dat 
komt goed.  
Het ledenaantal is gegroeid, maar op de donderdagavond is het nog steeds zorgwekkend. De 
instroom is mede door de A-garantie en Stichting Leergeld goed.  
Wij zijn uit de rampenvloot gestapt, want deze regio zegt geen brigade nodig te hebben. “De 
Dommel overstroomt niet.” Jammer, maar begrijpelijk. Het gevolg was wel dat de 
Roodnatvlet terug zou moeten naar RN. Omdat die binnen onze takenpakket onmisbaar is 
hebben we deze overgekocht van RN.  
Financieel zitten we er goed voor, dankzij de externe opleidingen, de bewakingen en de 
contributies. Maar daarover straks meer.  
Toekomst: In 2031 bestaan we 100 jaar volgend jaar, dus dat duurt nog even, maar de 
volgende Internationale Ontmoeting is de 40e. Een mooi jubileum. 
De ontwikkelingen rondom De Tongelreep zijn op dit moment nog heel onzeker. Alles hangt 
nu van de raad af. Hopelijk komt dit jaar alles rond.  
Dit jaar gaan we inzetten op pr. Uitgangspunt hierbij is een nieuwe website. Maar ook door 
de kwaliteit van alle opleidingen te verbeteren. Ook bij zwemmend redden valt nog een slag 
te maken. 
 
2. Mededelingen van de secretaris 
Bericht van verhindering is ontvangen van, Fiona Mulder, Maike Baltussen, Loek Gommers, 
Rini marchand, Linda Schellen, Cor Groen, Henri en Danielle Tijssen, Dinie van de Heuvel, 
Miranda en Bas Martens, Peter en Marjolein de Vrees, Ilse Ulehake-van Driel, Thomas 
Lippens en Hans Dedding. 
Ingekomen stukken: Mail van Bart Verdijk over het uiteenvallen van de 
waterhulpverleningsgroep. De drie gestelde vragen worden door Elma beantwoord:  
1. Het uiteenvallen van de commissie heeft verschillende oorzaken ten grondslag: 
Onderlinge verstandhoudingen – communicatiestoringen:  
Er is een tweedeling in de bewakersgroep; wel/niet eens met beleid van commissie, en of 
van overige, onderlinge bewakersleden 
De competenties van bewakers is bij bewakers niet altijd duidelijkheid (wie beslist, wie mag 
wat en waarom, objectieve beoordeling aanwezig?)  
De beperkte mogelijkheden tot het behalen van competenties gaf onvrede binnen de groep 
Onvoldoende (op positieve wijze) feedback 
Onvoldoende duidelijkheid wie waar verantwoordelijk voor is 
Commissie ervaart dat gemaakte afspraken, met name vanuit bestuur/bewakers leden (te) 
lang op zich laten wachten 
Discrepantie ontstaat over notulen van gesprek (wat overigens voor alle aanwezigen op 
einde gesprek bevredigend was) tussen de betrokken commissie- en bestuursleden. 
2. Les geleerd van het uiteenvallen van de commissie 
Situatie te lang geduurd 
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De commissie heeft een ambitieus meerjarenplan opgesteld met o.a. doelstellingen omtrent 
bewakersgroep naar een hoger niveau brengen, financiële inkomsten te vergroten en de 
intentie tot groepsbinding/ het maken van een hecht team. De uitvoering van met name de 
het laatste is echter lastiger gebleken.  
3. Genomen stappen om herhaling te voorkomen 
Structuurlijn verhelderen: waterhulpverlening valt onder TC. Van daaruit punten inbrengen 
en evt. door naar bestuur 
Nieuwe coördinator bewaking en hulpverlening die niet beïnvloed is door de afgelopen 
gebeurtenissen. 
Aandacht, verbeterpunten inzetten voor eerste 6 punten onder 1 genoemd  
Vragen? Koos vraagt of een vertrouwenspersoon hierbij een rol kan spelen. We hebben een 
vertrouwenspersoon. Dat is Rini Marchand. 
 
Mail van Bas van der Zee met vraag over financiën: Waarom begroting inkomsten 
contributie lager dan vorig jaar? (Komt bij punt 5 aan de orde) 
 
3. Verslag jaarvergadering 11 april 2018 
Door het uiteenvallen van de commissie waterhulpverlening zijn die opleidingen vertraagd.  
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Geen vragen. Het jaarverslag wordt vastgesteld 
 
5. Financiën 2018 

A. Jaarrekening 2018.  
Bij interne opleidingen zijn wat hogere uitgaven door inkoop diploma’s  
Externe opleidingen meer dan verwacht  
Instructeursopleiding: minder kaderleden in opleiding dan verwacht  
Materialen: veel investeringen vaarmateriaal  
Contributies: redelijk conform begroting Kader: lagere uitgaven dan verwacht 
m.n. kleding  
Door meevallers (bewakingen/externe opleidingen) hebben we de ingeboekte 
reserve niet nodig gehad 
  

B. Begroting 2019 Daar vervalt mogelijk een aanbieder bij bewakingen, waardoor 
die inkomsten zullen dalen.  
Indexering en btw verhogen de huur. Het eerste jaar is betaling via incasso 
verplicht. Weinig uitgaven voor PR Niet alles is gerealiseerd, maar dat zal nu wel 
gebeuren.  
Externe opleidingen en bewakingen als stabiel begroot 
De badhuur drukt in verhouding minder zwaar op de uitgaven 
De badhuur van het Ir. Ottenbad is stabiel maar op de donderdagavond zijn meer 
leden nodig om uit de kosten te komen. 
Inkomsten contributie zijn gebaseerd op 350 betalende leden  
‘Alle’ nieuwe leden betalen tenminste het eerste jaar per automatische incasso 
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Vanwege gunstige resultaten in 2018 komt er geen contributieverhoging (was 
tweejaarlijks gepland) en zijn extra uitgaven voor kader begroot. 
Begroting wordt vastgesteld. 

 
6. Verslag Kascommissie: 
Koos neemt het woord. Door Koos en Ans zijn de financiële stukken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Koos stelt voor de penningmeester te dechargeren, hetgeen de 
vergadering door applaus doet. 
 
7. Verkiezing Kascommissie 
Nieuwe kascommissie: Ans Geluk derde jaar, Koos Minten tweede jaar Petra Smits reserve.  
 
8. Bestuursverkiezing 
Bob Dekkers en Annemie Waterman zijn herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten. Bob en 
Annemie worden bij acclamatie herkozen. 
 
9. Rondvraag 
Bas van der Zee: Wanneer is de wedstrijd en evenementencommissie opgeheven? Er zit 
niemand voor in de TC. Bob: Die commissie bestond in een tijd toen er nog veel deelname 
aan wedstrijden was. Dat is al lang niet meer het geval.  
Bas: Dat staat nog niet in Huishoudelijk Reglement? Bob: Klopt en dat zullen we dus moeten 
actualiseren. Een taak voor ons. 
Ans: ERB-shirts zijn vaak vaal vies of gekreukt. Patrick: Laat het even weten, dan krijg je een 
nieuw. Elma: Spreek elkaar daarop aan.  
Gerard Lathouwers: Veel verzoeken over het houden van evenementen met name voor de 
jeugd. Dat missen we nu. Vroeger JAC, maar er was weinig belangstelling voor Marianne: 
Kinderen hebben al veel activiteiten tegenwoordig. Elma vroeger was er een grote 
wedstrijdploeg en veel mensen ondernemen van alles. Koos: Misschien in het jaar op een 
oefenavond iets regelen.  Patrick: Laatste jaren is het lastiger geworden. Maar met Pasen 
een eitje Sinterklaas is er nog. Ineke Takens. In de vakantie gebeurde er van alles.  
 
10. Sluiting 
Dank voor alle aandacht.  


