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Algemene ledenvergadering Reddingsbrigade “Luctor e t Emergo” Terneuzen, d.d. 22 mei 
2008 
 
Aanwezig: 
José Tanghe (voorzitter), Peter en Ria Hulscher, Daniel Vogel,Jan Hanegraaf, Lydia Aarnoudse, 
Fons Westdorp, Ton Gardien (penningmeester), Frauke- Ann Klom (notulist) 
 
Nr Onderwerp Actie 

01 Opening:  De voorzitter heet allen welkom, in het bijzondere familie Hulscher.  

02 De notulen d.d.21 maart 2007 worden goedgekeurd en vastgesteld.  

03 Financiën:  Ton Gardien geeft een toelichting op de jaarrekening 2007, welke 
eindigde met een tekort van € 17,55. De begroting voor 2008 is inmiddels door de 
gemeente gehonoreerd. De subsidiebedragen zijn bepaald voor de komende vier 
jaar. De Vereniging hoeft dus slechts wijzigingen door te geven. Het 
subsidiebedrag is vastgesteld op € 1600,- per kalenderjaar gebaseerd op het 
aantal jeugdleden. In dit bedrag is geld gereserveerd voor de opleidingen van het 
technisch kader. Door de verhoging van het subsidiebedrag is een 
contributieverhoging m.i.v. 2009 niet meer aan de orde. 

Ton 

04 Verslag technische commissie 2007: 
- In juni namen 36 leden deel aan het brevetzwemmen, in november 34. Aan extra 
activiteiten werd ijszwemmen georganiseerd, voorts een spelcircuit ter afsluiting 
van het seizoen en kwam Sinterklaas op bezoek. In 2007 vond er geen 
vriendjesdag plaats. 

 

05 Machtiging contributie automatische incasso::  De inning van de contributie 
vergt veel tijd en administratie. Om die reden heeft Marieke Haak 
(ledenadministratie) een machtigingsformulier ontworpen, hetgeen door de 
Postbank is goedgekeurd met wel het advies  de tijdstippen van inning te 
concretiseren. Afgesproken wordt om twee peildata te hanteren, namelijk 1 januari 
en 1 juli. Dit zijn tevens de data, waarop men zijn lidmaatschap mag opzeggen. De 
machtiging voor een automatische incasso wordt met algemene stemmen 
aangenomen. Het huishoudelijk regelement zal in deze aangepast moeten worden 
en de penningmeester zal met de Postbank een overeenkomst 
tekenen.Ingangsdatum van de nieuwe betalingsregeling is 1 januari 2009. 

Ton, 
Frauke 

06 Bestuursverkiezingen:  Het blijft moeizaam om bestuursleden te vinden. 
Voorzitter, secretaris en pennigmeester wensen echter hun werkzaamheden te 
beëindigen. José Tanghe kan i.v.m. studie en werk dit jaar weinig tijd vrijmaken, 

TC, 
Fons 
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Cindy Scholten loopt momenteel stage in Amsterdam en Chantal.Zahradnik is met 
zwangerschapsverlof. Frauke geeft aan  administratieve werkzaamheden te 
kunnen doen, omdat zij vanaf september veel afwezig zal zijn, iv.m. fullt time 
varen. Tot aan de zomervakantie neemt zij wel de taken van José over. Al met al 
een zorgelijke situatie. Mogelijkheden van werving worden besproken, zoals 
prikbord Zeelandnet, de vrijwilligersvacaturebank, een advertentie. Fons stelt voor, 
om alvorens buiten de club te werven, eerst binnen de technische commissie een 
oproep te doen.  

07 40- jarig bestaan:  In september bestaat “Luctor et Emergo” 40 jaar. Reden voor 
een feestje. Als suggesties komen een spelcircuit voor de kinderen met limonade 
en hotdog op tafel en het eventueel  uitnodigen van oud leden. Een financiële 
bijdrage van de gemeente behoort niet tot de mogelijkheden (slechts bij 12,5- 25 
en 50- jarig bestaan). Wel kunnen wij op zoek gaan naar sponsors. Fons stelt voor     
dit verder uit te werken in de volgende  TC bijeenkomst. 

TC, 
Fons 

08 Huur zwembad in vakanties:  In de schoolvakanties zijn veel kinderen afwezig en 
huren wij onnodig het bad. Afgesproken wordt, om in de kleine vakantie alle 
groepen van 19.00 tot 20.00 uur te laten komen. In de zomervakantie is het bad 
gesloten. 

 

09 Onderscheidingen:  Fons Westdorp is reeds 36 jaar actief bij de reddingsbrigade. 
Voorgesteld wordt, hem tot erelid te benoemen. Tanny Spruit wordt voorgedragen 
voor de onderscheiding lid van verdienste. Dit wordt met algemene stemmen 
aangenomen. De onderscheiding vindt plaats maandag aanstaande  tijdens het 
brevetzwemmen. 

Willem 

10 Laatste zwemdag 30 juni 08.  Een afrondende activiteit wordt besproken in de 
TC. 

TC, 
Fons 

11 Rondvraag:  De stroeve samenwerking met district Zeeland komt aan de orde. 
Workshops voor de instructeurs komen niet van de grond, deelname elders is niet 
mogelijk, gezien de lange afstanden. Dit is een aandachtspunt voor het komende 
seizoen. 

 

12 Sluiting:  De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering.  
 


