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Verslag Algemene Ledenvergadering 2021. 

 

Woensdag 23 juni 2021 via Teams. De secretaris volgde de vergadering vanuit 
de Spetter. Eén lid bezocht daar de vergadering. Er is een presentielijst 

gehouden, maar door de omstandigheden is deze niet door de aanwezige 
leden getekend. Er waren 19 deelnemers. (Afmeldingen zijn gekomen van: 
Fiona Mulder, Ineke Takens, Rini Marchand, Marianne Rademakers, Riet 

Lesterhuis, René van Dam, Leonoor de Weger, Petra van Gennip, Annie 
Pennings en Koos Minten.) 

  
1.Opening 
 

2. Terugblik 2020-2021 door de voorzitter. Wat heeft corona de vereniging 
gebracht?  

Het was een lastig jaar. Er was onzekerheid over de financiën. Moeten we wel 
of geen badhuur betalen? Gaat ons dit leden kosten? Gelukkig werd op een 
moment duidelijk dat die badhuur verviel. Toen we dat wisten hebben we de 

betaling van de contributie ook stopgezet. Het ziet er naar uit dat het 
ledenverlies daardoor beperkt blijft.  

Door de sluiting van het bad kwam het verenigingsleven stil te liggen. Er 
waren dus weinig opleidingen en weinig examens. Niet alleen het 
verenigingsleven lag stil. Ook waren er geen evenementen meer en ons 

bewakingsseizoen lag dus ook stil. 
 

Door corona moesten we afscheid nemen van twee kaderleden, Bart van den 
Heuvel en Fred Baarslag.  
 

3. Het verslag van de ALV 23 september 2020 wordt goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris: Geen opmerkingen. 
 

5. Financiën: Bob krijgt het woord en toont de meest in het oog springende 
verschillen met andere jaren ten gevolge van corona. Ellen Verhagen vraagt 
hoe de compensatie van de contributie geregeld is voor leden die per jaar 

betalen. Antwoord: De contributie wordt verrekend bij betaling van de 
contributie voor het nieuwe jaar. Voor elke maand dat het bad gesloten was 

gaat er 1/12de af.   
Begroting: Zaak is hier om rekening te houden met de genoemde korting voor 
de jaarbetalers. Tot en met juli was er geen badhuur. Tot nu toe gedraagt de 

gemeente zich als een betrouwbare partner. Er komt nog een gewoon 
kaderfeest; in 2022 het jubileumfeest. Alle leden ontvangen een feestelijke 

waterfles. Die wordt betaald uit de reserve. 
 
6. Verslag kascommissie: Petra Smits en Riet lesterhuis hebben de stukken 

gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. 
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7. Verkiezing kascommissie: Petra Smits en Riet Lesterhuis worden herkozen. 
We gaan buiten deze vergadering een derde lid zoeken. 

 
8. Bestuursverkiezing: Volgens rooster zijn Elma Crüts en Jos de Greef 

aftredend. Beiden stelden zich herkiesbaar en worden gekozen voor drie jaar. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. 
 

9. Nieuwbouw Tongelreep: Patrick houdt een presentatie, die als bijlage bij dit 
verslag is gevoegd. Het hele bad zal volgens planning in 2025 gereed zijn.  

 
10. Het beleidsplan. (Maakt onderdeel uit van de jaarstukken) 
Het plan wordt gepresenteerd door Bob. Het plan geldt voor 4 jaar en is deze 

keer in nauwe samenwerking met de TC gemaakt.  
 

Het beleidsplan 20-25 is gebaseerd op 3 uitgangspunten: 
1. Wij willen diensten leveren van goede kwaliteit; 
2. Wij willen dat vereniging bekend staat voor kwalitatief goede opleidingen 

(elementair zwemmen en zwemmend redden) en brigadekwaliteiten 
3. De ERB gaat zich meer als vereniging profileren en leden meer betrekken 

bij diverse verenigingsactiviteiten. 
 
Onderdeel KWALITEIT 

• Scholing/deskundigheid kader 
• Werkgebieden: 

 • Materiaal: communicatiemiddelen, overzicht 
 • Waterhulpverlening maatschappelijk waarde, teamvorming 
 • Opleidingen/examens: ZwemABC, lifesaving, externe opleidingen, 

 scholing kader 
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 • Jeugdactiviteiten: wedstrijden, ledenbinding 
 • Vrijwilligersbeleid (attenties, aandacht, kwaliteit) 

 • PR/Communicatie (doelgroepen, website, zichtbaarheid) 
 • Uurleiding (duidelijkheid, communicatie 

 
Onderdeel STRUCTUUR 
• Financiën (herverdeling reserve investeren in kader, redelijke contributie) 

• Lidmaatschap (leden, kaderleden, lid van verdienste en erelid) 
• Communicatie (communicatielijnen, overleg TC Bestuur, back-up voor 

bepaalde taken) 
 

11. Rondvraag. Geen vragen 
 
12. Sluiting 


