Secretariaat:
M.A. Tas
Burgemeester Nederveenlaan 49
2761 VJ Zevenhuizen
Telefoon: 06-18.625.243
Email:
secretariaat.wrb@gmail.com

Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 8 maart 2019
Locatie: Zwembad De Sniep
Aanwezig: Zie presentielijst onderaan deze notulen.
1. Opening
Erik opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn afgelopen jaar statuten wijzigingen
voorgesteld, hier is positief over gestemd, alleen waren er niet voldoende stemgerechtigde leden
aanwezig om de stemming rechtsgeldig te verklaren. Om die reden is er een tweede stemming
hierover geweest in de daaropvolgende ALV. Echter was dit niet binnen de gestelde 2 tot 4 weken na
de eerste stemming. Om die reden is deze vergadering georganiseerd. Vanavond wordt er opnieuw
gestemd, als blijkt dat er niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, zal er een volgende
vergadering volgen op vrijdag 22 maart.
Tevens zal er tijdens deze vergadering gebruikt gemaakt worden van de gelegenheid om een nieuw
bestuurslid te kiezen.
2. Mededelingen:
Erik deelt mee dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter. Per november, tijdens de ALV, zal Erik aftreden
als voorzitter.
3. Statuten wijzigingen.
Erik vraagt alle aanwezigen de goedkeuring voor de statuten wijzigingen. Een ieder die zijn
goedkeuring geeft wordt gevraagd de hand op te steken. De goedkeuring is unaniem. Er zijn 28 leden
aanwezig, de vraag is of dit voldoende is om deze stemming rechtsgeldig te verklaren. Bestuur gaat
ervan uit dat dit niet zo is. De volgende vergadering voor de stemming van de statuten wijziging is
gepland op 22 maart ook in Zwembad De Sniep om 22.15 uur. In het geval dat er wel voldoende
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan laat het bestuur tijdig weten dat de vergadering van 22
maart niet doorgaat.
4. Verkiezing Bestuurslid.
Het bestuur is verheugd dat Frank van der Poel zich verkiesbaar heeft gesteld als bestuurslid. Om niet
te wachten tot november, heeft het bestuur besloten een tussentijdse verkiezing uit te schrijven tijdens
deze BALV. Vincent van Ettinger en Aad van der Reijken vormen de verkiezingscommissie. Na telling
van de stemmen is er de volgende uitslag: 27 voor 1 tegen
De uitslag wordt door het bestuur bekrachtigd aangenomen en heet Frank welkom in het bestuur.
5. Rondvraag.
Aad v/d Reijken en Mariska Fiere: We hebben toegezegd dat we helpen bij het organiseren van de
examens. In de praktijk blijkt dat het niet helpen maar organiseren is, zonder hulp van kaderleden, Dit
ondanks dat er meerdere keren is gevraagd om hulp. Het kost veel tijd en energie, doordat we zelf
niet van ieder kaderlid weten wie, welk brevet mag afnemen. Hierdoor zijn er meerdere misverstanden
ontstaan, wat bij de organisatie en ouders irritatie veroorzaakt. Veel respect voor Yvette die het jaren
voornamelijk in haar eentje georganiseerd heeft. De organisatie van volgend jaar zal minimaal uit 1
kaderlid en 2 of meer mensen moeten bestaan, wil het haalbaar zijn om te organiseren.

____________________________________________________________________________________________________
_
WADDINXVEENSE REDDINGSBRIGADE, opgericht op 4 januari 1974, aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland.
Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer: 40464173

Secretariaat:
M.A. Tas
Burgemeester Nederveenlaan 49
2761 VJ Zevenhuizen
Telefoon: 06-18.625.243
Email:
secretariaat.wrb@gmail.com

Erik: De verschillende verenigingen van het Sniep Sportpark willen een sportweek organiseren in de
mei vakantie. Alle scholieren van 7a 8 jaar tot 14/15 jaar uit Waddinxveen, worden uitgenodigd hier
aan deel te nemen. Dit is een mooie gelegenheid om ons als vereniging te laten zien. Dankzij Cock
(Reehorst) hebben we de mogelijkheid om twee dagdelen gebruik te maken van het zwembad. Dit is
op maandag en dinsdag. Er zijn nog 2 vrijwilligers nodig om deze promotie te kunnen laten slagen.
Laat het weten als je beschikbaar bent en wilt helpen.
6. Sluiting vergadering.
Erik sluit de vergadering, en ziet iedereen, zonder tegenbericht van het bestuur, graag terug op
vrijdagavond 22 maart. Alle aanwezigen krijgen nog een drankje van het bestuur.
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