Algemene Ledenvergadering “Luctor et Emergo” Terneuzen 24 mrt 2010

Aanwezig : mevr. L Jonker, D Vogel, F Wesdorp, J Tanghe, C van Sabben
Afwezig met kennisgeving : mevr. Pronk, mevr. Haak, L Aarnoudse, J Bruins Slot.
Notulen
1.José neemt de functie van voorzitter deze avond waar, en heet iedereen welkom.
José verontschuldigd de afwezigheid van Jurjan, deze was genoodzaakt weg te blijven i.v.m.
zijn werk.
2.De notulen zijn besproken en goedgekeurd.
3.Verslag penningmeester neemt José ook waar, financieel staat de reddingsbrigade er goed
voor . Er is financiële ruimte voor opleidingen en ook om eventueel een extra evenement te
organiseren voor de kinderen.
Verslag TC, alles is duidelijk over 2009
4.Kascontrole voor 2010 : Daniël en Christian
5.José geeft opnieuw aan dat ze teveel tijd kwijt is aan de werkzaamheden bij de brigade,
wat betekent dat er toch iemand haar taken gedeeltelijk over mag nemen.
Christian wil regelmatig de post bekijken op de site en deze voorleggen via de mail aan de
TC en/of het bestuur om eventuele beslissingen te nemen, om hiermee José te ontlasten.
Verkiezing bestuur :
Jurjan Bruins Slot stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter.
De stemming is unaniem voor.
Dit betekent dat er een nieuwe en gemotiveerde voorzitter is,
maar dat de vacatures voor penningmeester en secretaris nog niet zijn ingevuld.

Rondvraag :
- in de mei vakantie wordt er de mogelijkheid bekeken, om Snappie de opblaas krokodil
weer in het water te leggen, hier wil José achteraan gaan.
- Mogelijkheden voor evenementen buiten het zwembad, een disco organiseren in een
gemeentelijke gymzaal die kan worden afgehuurd.
- De gymzaal gebruiken als apenkooi.
- Als laatste lesdag zou eventueel een deel van het buitenbad kunnen worden afgehuurd.
- Als er een peuzeltocht als vervanging van de laatste zwemdag wordt georganiseerd,
eventueel ook icm gehuurde spelen van de Spelotheek.
- Jurjan wil activiteiten kalender maken voor komend jaar als extra steuntje voor de
begeleiders/trainers/commissies, met hierop nog niet de exacte data.
- Een barbecue als afsluiting van het seizoen voor de vrijwilligers van de brigade,
wordt in overweging genomen, eventueel als locatie bij de scouting, Daniel wil
hiervoor navraag doen.
- Het idee om club kampioenschappen te organiseren is geopperd.
- Mevr L Jonkers ziet graag meer variatie in de lessen in het zwembad, ivm een extra
impuls voor de kinderen. Dit is niet altijd mogelijk, gezien we als trainers aan
examen onderdelen vastzitten.
- Bij het organiseren van evenementen er meer proberen ouders bij te betrekken, om de
vrijwilligers te ontlasten die zich al op meerdere vlakken in zetten voor de brigade.
- Fons geeft aan dat de brevetten lijn, en daarmee de eisen die hiermee gepaard gaan
veranderen per 1 september 2010. Daarom een optie om vrijwilligers aanspreken die
het handboek Zwemend Redden even willen uitlenen aan de kinderen die examen
doen voor 6, A, of B. Dit ivm voorkomen van extra kosten voor de ouders van deze
kinderen, die na het uitkomen van de nieuwe versie van het handboek eind dit jaar,
deze alsnog kunnen aanschaffen.
- De lijnen in het zwembad leggen blijft soms een probleem, het is een werkzaamheid
die elke maandag avond terug komt. De oudere vrijwilligers ( boven de 50-60 jaar) die
vaak eerder in het zwembad zijn dan de jongere garde, voelen zich genoodzaakt om
als ze er al een lijn in hebben gelegd en de kinderen in het bad zien komen, de 2e of
soms de 3e ook na boven te halen uit de put,… wat ze niet doen omdat ze het zo leuk
vinden, maar omdat ze graag willen dat de kinderen op tijd kunnen beginnen met
zwemmen. Ieder een lijn naar boven halen valt best mee, …maar twee of drie is een
behoorlijk rot werk!
Als er iets wordt georganiseerd laat er dan meer overleg zijn met TC en/of bestuur, een
paar gesproken woorden tegen elkaar kost maar een paar minuten, en komt duidelijker
over dan een mail, welke makkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

