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Terneuzen 06-03-2013
Jaarverslag 2012 van het secretariaat,

In maart 2012 is J. Bruins Slot herkozen tot voorzitter van de brigade. Tevens is O. Snoodijk
toegetreden als bestuurslid. Het bestuur bestaat daarmee uit vijf personen. Er wordt nog steeds
gezocht naar een Penningmeester.
Wegens het overlijden van D. Vogel en het aangeven van vrijwilligers om taken neer te leggen is
besloten om Hoofd Technische Commissie toe te voegen aan het bestuur. Dit om de link tussen alle
vrijwilligers sterker te maken en naar goede oplossingen te zoeken naar invulling van taken.
Automatische incasso is vanaf de zomer 2012 gestart en verloopt naar wens. Ongeveer ¾ van alle
leden zijn aangesloten bij het systeem. Dit maakt de taak van de contributie controle een stuk
eenvoudiger.
Vanaf de zomer 2012 heeft de brigade 2 banen vanaf 21:00 tot 21:30 ter beschikking.
Via de gemeente is er subsidie ontvangen voor de opleiding van instructeurs. Naast de subsidie voor
verenigingsleden welke tot minimaal 2014 is toegezegd. Mocht de subsidie stop worden gezet ligt er
een scenario klaar. Dit houdt een contributie verhoging in afhankelijk van het aantal leden.
Het bestuur van de brigade is aangesloten bij het rayon, dit om niet achterop te raken qua
ontwikkeling. Eerste effecten zijn hiervan te zien, een aantal workshops zijn inmiddels verzorgt in
Terneuzen.
Zoals Technische Commissie aangeeft is er besloten om 1 keer per jaar af te zwemmen. Tijdens wakzwemmen wordt een certificaat uitgereikt. Dit om leden toch minimaal twee keer per jaar een
diploma mee te geven.
Een nieuwe folder is ontwikkeld en wordt inmiddels verspreid. Verdere acties zijn nog wel nodig om
het ledenniveau op een gezond aantal te houden.
Een aantal vrijwilligers zijn gestart met de Brigade aan te sluiten bij de sociale media. Hier wordt in
2013 verder aan gewerkt.
Als laatste is er besloten om 22 juni 2013 een sponsoractie te houden voor KIKA. Dit wordt
georganiseerd door A. van den Branden en J. van Maren. A van den Branden gebruikt dit voor de
instructeuropleiding.
Namens het Secretariaat,
J. van Maren
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