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Algemene ledenvergadering Reddingsbrigade ‘Luctor et Emergo’08-04-‘09 
 
Aanwezig: Ton Gardien  José Tanghe  Lidy Jonker   Lydia Aarnoudse 

o Fons Wesdorp   Onno Snoodijk  Marieke Goedvolk  Vera de Bliek 
o Rianne Kindt   Christian Sabben Mevrouw Hemelaar  Mevrouw van Driel 
o Valesca van Dam 

 
• Er is een tekort van ongeveer 95 euro, toch hebben we een redelijk goed jaar gehad. 

 
• Positief: subsidie jeugdlid omhoog naar 1500 euro. 

 
• Dit jaar was er geen ‘vriendjes- en vriendinnetjesdag’, wat doen we volgend jaar? 

 
• Mevrouw Hemelaar is lid vanaf 1971. 

 
• Kascontrole was goed! Volgend jaar doen Onno en Christian de controle. 

 
• Contributie via automatische incasso  

o Papieren liggen klaar 
o Bij aanvraag moet het bestuur tekenen, maar er is nog geen bestuur 
o Per half jaar kan je het lidmaatschap opzeggen en betalen 
o Iedereen op de vergadering is het ermee eens dat het betalen via automatische incasso 

een goed idee is 
 

• Komend schooljaar gaan we van 20.00-21.00 naar het instructiebad. 
 

• Komt er geen nieuw bestuur dan stopt José, komt er wel een nieuw bestuur dan blijft ze. 
 

• Onno wilt graag in het bestuur komen als aanspreekpunt. Jan en Christian misschien ook? 
 

• De functies voorzitter en penningmeester staan nog open. 
 

• Complimenten voor: 
o Froukje, voor de folders die na de diploma’s uitgedeeld zijn 
o Lydia, de zorg voor  thee en koffie 
o José, voor haar werk bij de reddingsbrigade 
o Marieke, voor haar werk contributie-inning en ledenadministratie. 

 
• Het ‘bestuur’ en alle instructeurs komen 27 april bij elkaar om 20.00 om de puntjes op de i te 

zetten. 
 

• Nog een aantal vragen over het kleine bad: 
o Waar drinken we koffie? 
o Hoe zit het met de lijnen? 
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o Zijn er opzetstukjes nodig? 


