
Notulen van de 90ste algemene ledenvergadering gehouden op 10 april 2015
bij Duinpaviljoen Schoos te Wijk aan Zee.

Aanwezig: R. Alders, G. Bakker, B. Blom, H. de Boer, J. Delforge, G. Ekelschot, 
L. Ekelschot, L. van Gool, S. Greve, H. Groen, T. Groot, K. Hagen, P. Heine, 
B. Hinzen, E. von Hertzberg, T. Jansema, N. Kamphuis, M. Kaptein-Schipper, 
K. Krap-Croese, S. Krap, M. Liefting, S. Liefting, J. Luyt, M. Luyt, J. Magdelyns, 
I. Magdelyns, J. Middelveld-Sinnige, I. Paap, L. Peperkamp,  A. Schellevis, 
R. Schellevis, H. Sentel, M. Slingerland, M. Spinella, I. Walstra en H. van der Wel

Afwezig met kennisgeving: K. de Boer, A. Brasser, J. Brasser, D. Ekelschot, M. Fase, 
R. Fase, A. Fennema, P. Fennema, B. de Jong, M. de Leeuw, R. Lokhorst, B. Ploeg, 
D. Schuijt, D. Struyve-Hagen en J. de Vries 

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 
90ste algemene ledenvergadering. Wegens het 90-jarig bestaan krijgt iedereen iets 
lekkers bij de koffie.

We houden een minuut stilte voor mevrouw B. Rentenaar-Wilbers die ons helaas het 
afgelopen jaar is ontvallen.

2.  Notulen van de 89ste algemene ledenvergadering
De notulen worden goedgekeurd.

3.  Ingekomen stukken
Het secretariaat heeft diverse afmeldingen ontvangen voor de vergadering.

4.  Jaarverslag secretariaat
Deze wordt na het voorlezen goedgekeurd.

5.  Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van de penningmeester wordt doorgenomen. 
J. Middelveld-Sinnige vraagt waarom er geen opbrengsten van de Vomar actie zijn. 
Beneden de € 25 worden deze niet meer uitgekeerd. Ze vindt het jammer dat dit niet 
gecommuniceerd is. Dit zal het bestuur als nog doen.
De voorzitter licht nog toe dat de bestuurskosten zijn gestegen in verband met het 
inhuren van IP4C voor de jaarstukken. Dit ivm bestuurlijke verantwoordelijkheid en 
onvoldoende kennis die hiervoor in het bestuur aanwezig is.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.



6.  Verslag kascommissie en benoeming leden
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door J. Magdelyns en J. de Vries. Alle stukken 
zijn akkoord bevonden.
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit J. de Vries en A. Brasser. 
J. Middelveld-Sinnige meldt zich aan als reserve.

7.  Verslag andere commissies
M. Kaptein-Schipper doet verslag namens de zwemcommissie. Zij legt uit waarom 
met ingang van 1 januari 2018 de NPZ-lijn niet meer gevolgd wordt bij de vereniging. 
Door middel van een brief worden de leden in het zwembad geinformeerd. De 
wachtlijst wordt afgebouwd.
J. Delforge doet verslag namens de commissie strandopleidingen.
J. Luyt en M. Fase zijn de vertrouwenspersonen van de vereniging. Zij zijn dit jaar 
één keer ingeschakeld voor een incident. Dit is in samenwerking met M. Mooij naar 
tevredenheid opgelost.

8.  PR
In verband met de vakantie van Bert is dit punt al meegenomen in het verslag van 
het secretariaat.

9.  Verkiezingen
B. de Jong en I. Walstra zijn aftredend en niet herkiesbaar. R. Schellevis is aftredend 
en herkiesbaar. Het bestuur heeft twee nieuwe kandidaten voorgesteld, S. Greve en 
M. de Leeuw. De vergadering gaat met de verkiezingen akkoord.
M. Kaptein-Schipper merkt op dat de voorzitter en de secretaris dan gelijk aftredend 
zijn. Dit is in strijd met de statuten.
Besloten wordt dat de secretaris (S. Greve) na twee jaar herkiesbaar is.
De voorzitter bedankt Ingrid voor haar vele werkzaamheden. M. Liefting zal haar 
taken mbt de EHBO overnemen. Gelukkig zal Ingrid Marielle nog ondersteunen waar 
nodig. Ook B. de Jong wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Zij ontvangen 
bloemen en een kadobon.
 
10.  Bestuursmededelingen
T. Jansema heeft het afgelopen jaar zijn EHBO diploma gehaald en ontvangt 
hiervoor van het bestuur een envelop met een tegemoetkoming in de kosten. 

Het bestuur zal het VOG (verklaring omtrent gedrag) invoeren in de vereniging.  
B. Blom en R. Schellevis zullen dit gezamenlijk oppakken en zullen de leden door 
middel van een brief informeren hoe dit in gang wordt gezet.

De vereniging is 90 jaar en de voorzitter vraagt iedereen mee te denken om hieraan 
invulling te geven (een kadootje of activiteit). Ideeën zijn van harte welkom.

De herhalingslessen voor de chauffeurs zijn al weer geweest. Ook de EHBO-ers 
worden hierbij meer betrokken.
Er zijn diverse leden/donateurs met gedelegeerde taken die het bestuur 
ondersteunen in hun “specialisme”. De voorzitter benadrukt dat certificering 
belangrijk en noodzakelijk is. Dit is wel een extra belasting voor de leden.



De Zwaardvis is verkocht dus we hebben nieuwe buren. De gemeente heeft ons een 
brief gestuurd dat in 2016 de ruimte achter de post weer aan de vereniging 
toegekend wordt.

De postcommandanten dit jaar zijn: Kees Hagen, Marco de Leeuw, Lisa van Gool, 
Rik Schavemaker en Jeffrey Delforge. H. de Boer is namens het bestuur 
aanspreekpunt.
De postcommandanten worden dit jaar weer gefaciliteerd door Randstad. We gaan 
nog in gesprek met de gemeente om ze weer onder te brengen bij de gemeente zelf.

Voor de zaterdag en zondags diensten zijn nog mensen nodig. Graag zo spoedig 
mogelijk opgeven bij I. Walstra.

Het opbouwen van de Zuidpost is op 17 en 18 april. Aan allen de oproep om hierbij 
te assisteren. 

De voorzitter reikt aan B. Hinzen een mooie pet uit. Een waarderend gebaar voor een 
bijzonder lid.

11.  Rondvraag
J. Magdelyns geeft aan dat vorig jaar een vraag is gesteld over de kleding. Hij heeft 
hier niets meer over vernomen en geeft aan dat dit misschien een idee is voor het 
90-jarig bestaan. Dit jaar komt er nieuwe kleding voor de junior life guards en voor de 
EHBO-ers. Van de overige kleding is nog genoeg dus dit wordt nog niet vervangen.
Tevens geeft J. Magdelyns aan dat hij teleurgesteld is dat I. Magdelyns niet is 
genoemd door het bestuur. Zij heeft 26 maart het diploma assistent instructeur 
behaald. Het bestuur zal bespreken of in de toekomst behaalde diploma’s apart 
genoemd gaan worden tijdens de ledenvergadering.

P. Heine vraagt of het bestuur de leden heeft medegedeeld dat er mensen worden 
gevraagd die de AED kunnen bedienen. Het bestuur wist dit niet maar de leden 
moeten zich hiervoor individueel opgeven.

G. Bakker geeft aan dat de uitnodiging voor deze vergadering niet bij iedereen is 
aangekomen. J. de Vries en diverse mensen uit het zwembad hebben geen 
uitnodiging ontvangen en vinden dit zeer jammer. Het is inderdaad jammer dat niet 
iedereen de uitnodiging heeft ontvangen, maar de uitnodiging staat ook altijd op de 
site van de WRB. Het bestuur neemt dit mee voor volgend jaar.

J.Luyt vraagt of er dit jaar ook weer een oefendag is met de waterscooters. Het is wel 
de bedoeling om dit weer te doen maar we zijn wel afhankelijk van de KNRM.
Tevens vraagt J. Luyt of de strenge eisen voor diploma A en B ook doorgetrokken 
worden naar het reddend zwemmen. E. von Hertzberg geeft aan dat er een 
licentieregeling komt voor de opleidingen binnen 5 jaar.

12.  Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.




