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Notulen Algemene LedenVergadering 2015 
 
Aanwezig: 
 
Courtney vd Akker, Jeroen van Antwerpen, Bianca van Avezaath, Alphons Bakker, 
Casper Bast, Hans vd Berg, Paula vd Berg, Mirjam Boerboom-Coolen, René van 
Dam, Rob van Dijk, Ronald Faassen, Vincent Faassen, Anette van Grinsven, Mark 
van den Hurk, Sabrina van den Hurk, Niels Kop, Stefan Leijten, Mark van Leuken, 
Ton van Loon, Kathleen vd Loop, Bas Maas, Luuk Meeuwsen, Hans van Orsouw, 
Stijn van Orsouw, Jeffrey vd Putten, Frank Reijkers, Angelique de Reuver, Erik de 
Reuver, Gerry Schneider, Anne-Marie Thielens-Seelen, Willem Steenmeijer, Daniëlle 
Stevens, Tim van Uden, Chantal Vissers, Bas van Vlijmen, Ralph van Weerdenburg, 
Wilma vd Wiel, Frank vd Wijst 
 
 

1) Opening  
 

Iets na acht uur heet de voorzitter iedereen welkom bij de ALV en opent de 
vergadering.  De voorzitter benadrukt dat de ALV bedoeld is om samen met de leden 
de beleidszaken rondom de vereniging te bespreken zoals financiën en de richting 
van de vereniging. Operationele zaken moeten niet blijven wachten tot een ALV 
maar moeten via de commissie en het bestuur opgelost worden. De voorzitter 
benadrukt dit omdat deze zaken interessant zijn voor een enkeling maar vervelend 
voor de meerderheid.  

 

Op dit moment zit er geen voltallig bestuur van 7 personen meer. Mirte is in verband 
met persoonlijke redenen teruggetreden. De voorzitter hanteert vandaag voor de 
laatste keer de voorzittershamer.  
 

2) Vaststelling notulen ALV 2014 
 
Er zijn geen opmerking over de notulen. De notulen worden daarmee vastgesteld.  
 
J. vd Putten:  Kunnen de notulen de volgende keer eerder verspreid 

worden? 
    Ja, bij deze toegezegd.  
 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
B. van Vlijmen licht de stand van zaken rondom VOG toe. In overleg met NOC-NSF 
heeft de Nationale Raad Zwemdiploma’s opgenomen in de eisen dat instructeurs een 
VOG moeten hebben om zwemABC lessen te mogen geven. We gaan uitzoeken hoe 
we dit collectief aan kunnen vragen.  
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Vanuit het bestuur is besloten om dit voor het hele kader te laten gelden. Aangezien 
iedereen met kinderen in aanraking komt. Indien een kaderlid bezwaar heeft, heeft 
dat als consequentie dat die persoon geen kaderlid meer kan zijn.  
 
H. vd Berg   Nu is het om niet via NOC-NSF. Blijft dat zo? 
    Het is de verwachting dat dit ook in de toekomst zo blijft.  
A. de Reuver Wordt het alleen vergoed voor kaderleden die in contact 

komen met kinderen?  
Ja, maar wij willen het voor alle kaderleden verplicht 
stellen. Iedereen komt immers in aanraking met kinderen. 
Sommige mensen hebben al een VOG. Maar aangezien 
er een doel op staat, is het de vraag of het dan ook voor 
de RBO geldt.  

J. vd Putten Wordt het VOG ter beschikking gesteld aan kaderleden 
voor andere doeleinden? 
Ja, je mag een kopie hebben. Maar waarschijnlijk is dat 
niet goed genoeg. Dit zoeken we verder uit.  
 

C. Bast licht de stand van zaken rondom ANBI status toe. (Zie tekst mail) 
 

4) Activiteiten verslag van de secretaris over 2014 
De secretaris licht de hoogtepunten uit het jaarverslag toe. 
 
M. vd Hurk   Mag het ledenaantal ook weer bij het jaarverslag? 
    Ja, wordt toegevoegd.  
 

5) Verslag van de kascommissie 
 
M. van Leuken neemt het woord als voorzitter van de kascommissie. “Er zat geen 
enkele fout in, dus een zeer geslaagde dinsdagavond en graag een applausje voor 
Casper” . 
 

6) Verslag van de kascommissie 
 
Mark van Leuken heeft voor het laatste jaar zitting genomen in de kascontrole 
commissie. De voorzitter bedankt Mark voor je inzet. Met een applaus wordt er 
afscheid genomen van Mark. Vanuit de vergadering meldt Hans van Orsouw zich om 
de komende drie jaar deel te gaan nemen aan de kascommissie.  
 

7) Financieel verslag 2014 
 
Voorzitter bedankt de penningmeester voor de duidelijke uitleg. 
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W. Steenmeijer: Bedankt voor de duidelijke uitleg. Zit de huur van het 
zwembad in de lasten van AtW? 
Nee, zit er niet in. Indien we AtW organiseren worden de 
kosten wel opgevoerd.  

 
Per acclamatie wordt decharge verleent.   
 

8) Verkiezingen bestuur 
 
Bestuurslid Bas van Vlijmen neemt het woord en spreekt de volgende tekst uit: 
 
“Beste leden van de Reddingsbrigade Oss, beste Alphons, beste Suze, 
 
Een afscheid is altijd een moment van bezinning, een blik op het verleden en 
misschien ook wel een kleine blik op de toekomst. Vandaag is zo’n moment want wij 
nemen afscheid van Alphons als voorzitter van de Reddingsbrigade Oss.  
Alphons is vrijwel vanaf het begin van de vereniging lid van de Reddingsbrigade Oss. 
Hij heeft zich via het zwemmend redden, en ja hij heeft echt gezwommen in zijn 
goede tijd, en het varend redden in het bestuur genesteld. Sinds 1991 heeft Alphons 
in het bestuur gezeten, eerst als vice voorzitter en daarna, toen Jan besloot dat hij 
wilde stoppen, sinds 1998 als voorzitter.  
In de jaren dat Alphons voorzitter was, zijn er natuurlijk ontzettend veel zaken 
gebeurd. Één van de absolute hoogtepunten was wel de opening van ons 
clubonderkomen, Triton, waar veel energie en tijd in is gestoken om dit gerealiseerd 
te krijgen. Veel praten, maar dat kan Alphons goed, op het Gemeentehuis met 
ambtenaren, wethouders, collega gebruikers heeft er uiteindelijk toe geleid dat we 
een mooi onderkomen hebben waar we trots op kunnen en mogen zijn! 
Zowel het varen als het zwemmen heeft een warme plek in het hart van Alphons. 
Vele uren heeft hij op de verschillende boten van de brigade doorgebracht, in weer 
en wind waarbij zeker de inzet tijdens het hoge water, toen de RBO werd ingezet bij 
de insluiting van Keent, een grote indruk heeft achtergelaten. Zeker ook op de 
voorpagina van het Brabants Dagblad waar een glunderende Alphons achter het roer 
van de boot bewoners van Keent mocht overzetten naar de vaste wal.  
Binnen het zwemmen heeft Alphons de stok van Jan overgenomen in het opleiden 
van nieuwe instructeurs. Alphons heeft binnen Reddingsbrigades Nederland ook 
meegeholpen om de opleidingsstructuur mee vorm te geven waardoor de kandidaten 
die nu opgaan voor hun instructeursdiploma de hand van Alphons in de opleiding 
zouden kunnen herkennen. 
En natuurlijk besturen… Alphons is een bestuurder in hart en nieren. Wil graag 
overal bij zijn en schuwt dan ook niet zijn mening te geven. Ook in de 
bestuursvergaderingen is dat het geval wat er vaak in resulteert dat vooraf het 
voornemen wordt uitgesproken om echt om 22.00 uur klaar te zijn, maar wat er 
meestal op uitdraait dat we toch echt wel langer bezig zijn… En ik weet niet of dit te 
maken heeft met zijn lange bestuursperiode of het feit dat de vergaderingen soms  
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lang kunnen zijn, maar je hebt in de afgelopen 17 jaar als voorzitter een flink aantal 
bestuursleden ‘versleten’… 
Ik wil ze toch even noemen om een beeld te geven: Peter van Hoogstraten, Paula 
Roos (maar die is weer terug in het bestuur), Kathleen v.d.Loop, Peter Dreese, Mark 
v.d. Hurk, Jaap van Kilsdonk, Chantal vissers, Eleonora van Grinsven, Willem 
Steenmeijer, Mirthe Jansen van Rozendaal, Ton van Loon, hans van Orsouw, 
Chantal Vissers en natuurlijk ikzelf, maar ook ik ben weer terug. 
Een voorzitterschap van 17 jaar heeft naast hoogtepunten ook enkele dieptepunten 
gehad. Ik wil bij deze voorzitterswissel ook stilstaan bij de kaderleden die ons in jouw 
bestuursperiode zijn ontvallen en ik wil hen bij naam noemen omdat zij voor jou en 
mij een belangrijke bron van inspiratie zijn geweest. We staan stil bij Jan Friesen, 
jouw voorganger als voorzitter, Theo v.d.Heijden, Wim van Hoogstraten en Jo de 
Haas. Vier heren die ontzettend belangrijk waren voor de vereniging. 
En nu wordt het tijd voor het formele gedeelte. Als vierde voorzitter van de 
Reddingsbrigade Oss, we doen het nog niet zo slecht…, wil ik de Algemene 
Ledenvergadering van de Reddingsbrigade Oss, namens het bestuur van de 
Reddingsbrigade Oss, verzoeken om Dhr. Alphons Bakker te benoemen tot Erelid 
van de Reddingsbrigade Oss vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. 
Ik wil jullie vragen dit voorstel per acclamatie te bevestigen.”  
 
Het voorstel van de voorzitter wordt per acclamatie aangenomen. 
 
“Bij een erelidmaatschap hoort natuurlijk de oorkonde waarop dit vermeld staat. 
Daarnaast wil ik jou ook het klosje van de R.B.O. overhandigen en een attentie.  
Natuurlijk wil ik jou, Alphons, heel hartelijk bedanken voor alles wat je voor onze 
mooie vereniging hebt gedaan. Alles op een rijtje zetten leert dat het een hele lijst is 
wat je gedaan hebt. We hebben daar, blijkens jouw benoeming tot erelid, grote 
waardering voor. En gelukkig ga je niet helemaal verloren voor de vereniging, want je 
hebt aangegeven de kar van Auto te Water te willen trekken. Er is echter nog iemand 
die ik heel hartelijk wil danken, jouw echtgenote Suze. 
Suze, ik wil ook een paar woorden tot jou richten. Jij bent met Alphons in het 
huwelijksbootje gestapt in juni 2000. Op dat moment zijn ook wij  voor een deel met 
jou in dat bootje gestapt… Bedankt dat we jouw Alphons zoveel hebben mogen 
lenen. Er is, zo weet ik uit betrouwbare bron, best wel eens gemopperd over het vele 
weg zijn van Alphons voor de brigade, en dat snap ik (nu mag Astrid gaan 
mopperen). Het was voor een goed doel. Alphons laat een prachtige vereniging 
achter die aan alle kanten bruist van de activiteit. 
Om jou te danken voor de vele uren die wij van Alphons gebruik hebben gemaakt wil 
ik jou een bos bloemen aanbieden. 
Alphons, nogmaals dank voor al je inzet voor onze vereniging en we rekenen erop 
dat we nog lang van jouw hulp en expertise gebruik kunnen maken.” 
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Tijdens de vergadering is ook dhr. Hans van Scheijen, bestuurslid van 
Reddingsbrigades Nederland, aanwezig. Namens de Bond komt hij Alphons Bakker 
de Bondspenning overhandigen.  
 
Na het overhandigen van de bescheiden bij het erelidmaatschap en bondspenning, 
draagt de aftredend voorzitter Alphons Bakker de voorzittershamer over aan Bas van 
Vlijmen. 
 

9) Begroting 2015/2016 en vaststelling contributie 2016 
 
V. Faassen:   Er staan geen kosten voor AtW begroot? 

Klopt op moment van cursus zullen kosten geboekt 
worden. De begrootte 2000,= is netto opbrengst.  

L. Meeuwissen  Hoe zit het met de schenking van “De Wereld”? 
De ontvangen 1800,= is bij de andere ontvangen 
schenkingen geteld. De TL’s werken aan een lijst met de 
bestedingen.  
 

Voorstel is om in 2016, net als in 2015, de contributie niet te verhogen. Op die 
manier geven we het positieve resultaat terug aan de leden.  Wel willen we de leden 
die elementair lessen volgen anders gaan doen. Het voorstel is om leden die 
elementair lessen volgen 150,= per jaar te laten betalen. 
 
W. Steenmeijer: Ledenaantal loopt terug. Zijn we niet bang dat mensen nu 

ook geen elementair meer willen? 
We willen dat mensen bewust kiezen voor de vereniging 
ipv zwemlessen.  

C. Vissers: Vroeger hadden we geen diploma’s. Nu zijn onze 
zwemdiploma’s vergelijkbaar. Er is een omslagpunt wat 
we kunnen vragen. Iedereen houdt de hand op de knip.  

 
Het voorstel wordt in stemming gebracht. Uitslag 5 tegen, 2 blanco, 34 voor. 
Waarmee de contributie verhoging voor leden die elementair lessen volgen per 2016 
in zal gaan.  
 

10) Bespreking brigade-activiteiten 2015 
 
Zwemmen: 
2 en 4 april zijn de examens. Helaas deels in het paasweekend. Dit komt omdat we 
meedoen aan de pilot en daardoor zat er een deadline op de examens. Na de pilot 
zal er geevalueerd worden en bepaald worden of er aanpassingen gedaan moeten 
worden aan de eisen en het Examen Regelement. 
Na de examens zullen we ook een TOB organiseren 
30 mei is er een open dag van het Golfbad waar we aan deel zullen nemen. 
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14 april is er nog een vergadering ter afronding van het verkrijgen van onze 
zwemABC licentie 
 
Lifesaving: 
12 april is het NK voor teams. In augustus het NK Ocean. Ook daar zullen we aan 
deelnemen. V.a. april dus na de examens zullen er mini-events gehouden worden. In 
april in het zwembad, in mei EHAD/SERC en in juni Ocean. 
In november dit jaar organiseren we de jubileum EHaD wedstrijd.  
 
EHBO: 
Komend jaar gaan we definitief overwegen of we de huidige Oranje Kruis certificering 
om gaan zetten naar Rode Kruis. Overweging is – zoals in het jaarverslag over 2013 
werd opgenomen – dat het kwalitatief op hetzelfde niveau blijft, het Rode Kruis een 
efficiëntere manier van opleiden heeft (competentie gericht opleiden) en het 
bovendien een goedkoper alternatief betreft. Eind 2014 werd bekend gemaakt, dat er 
per 01-01-2016 een harmonisatie plaats gaat vinden voor wat betreft de richtlijnen 
Oranje Kruis en Rode Kruis.  
 
Medische Commissie: 
Deze commissie is zoals in 2011 al vermeld, een ‘slapend orgaan’. Binnen 
Reddingsbrigade Nederland is er een Medische Advies Raad waarbij medisch 
verwante zaken onder de aandacht gebracht kunnen worden. 
Binnen de RBO was er in 2014 geen noodzaak om de eigen MC bijeen te roepen in 
vergadering. 
 
 
J. vd Putten: Geldt de overstap van Oranje naar Rode Kruis alleen voor 

Oss? 
Nee, dit zal landelijk gelden. Bijkomend voordeel is dat het 
Rode Kruis internationaal erkend is.  
 

Materiaal:  
het gebruikelijke onderhoud staat ook voor 2016 op het programma. En er zal een 
andere motor voor de GP boot komen. 
 
WHV: 
Opleiding voor (junior) lifeguard is weer gestart, de aanvragen voor de diverse 
Incidentele bewakingen lopen weer binnen. Ook met de alarmploeg zal dit jaar weer 
veel geoefend gaan worden. Ook de GP is aan het opstarten. Daarbij lijkt het wel of 
het dit jaar lastiger is om mensen aan te trekken dan andere jaren. 
 
RVR: 
Er zijn 6 bijeenkomsten gepland. 3 buitenoefeningen. Richting de zomer zal er een 
theorieavond georganiseerd worden. Daarnaast zal er weer geoefend gaan worden  
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met de brandweer. En is de RVR druk bezig met het beleidsplan en het maken van 
oefenkaarten. 
 
Evenementen: 
Ook in 2016 zullen de gebruikelijke evenementen weer georganiseerd worden. Zoals 
kaderborrel, jaarfeest 15+, 13 juni het feest voor de jongste leden, in september het 
jaarfeest voor de tieners. En in november het Sinterklaas zwemmen. 
De commissie zelf is momenteel dun bezet. Indien er mensen zijn met interesse dan 
zijn die van harte welkom.  
 
Auto te Water: 
In 2015 is er een activiteit voor het Hooghuis geweest. Daar wordt nog steeds veel 
over gesproken. Voor 2016 zijn er al twee cursussen verkocht. Deze zullen voor de 
zomer plaats gaan vinden. Er ligt een optie op 15 juli. 
 
 

11) Rondvraag 
 
L. Meeuwissen:   
F. Reijkers:  Waarom hebben we niet meegedaan met de Rabobank 

actie?     
Is er tussendoor geglipt. Gaan we komend jaar weer 
meedoen. 

12) Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en een 
hapje. 
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