
Evaluatie stellingen uit ALV 2011. 

 
STELLING 1:  De operationele taak is iets voor de jongeren en niet voor de oudere leden.  

STELLING 2:  De kerstkien moet afgeschaft worden. 

STELLING 3:  Het bestuur is laagdrempelig, als ik ergens mee zit meld ik dat direct. 

STELLING 4:  Ik kom graag op de strandpost, het is er gezellig. 

STELLING 5:  De ERB moet zich alleen bezig houden met de kerntaak, voor alle andere zaken zoekt 

men maar een ander vereniging. 

STELLING 6:  De strandpost is alleen handig als kleedruimte en voor het hebben van gekoeld 

drinken. 

STELLING 7:  De huidige opleidingen sluiten niet aan bij de praktijk. 

STELLING 8:  Oefenen is onzin want je hebt een diploma en dat is genoeg. 

STELLING 9:  Ik ben vrijwilliger dus er mag niet worden geëist dat ik opleidingen volg. 

 

Leden hebben een positieve indruk achtergelaten bij het bestuur over de stellingen. Over het algemeen 

is men bereid om deel te nemen aan activiteiten, oefeningen en opleidingen. Men geeft aan dat 

vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekent. Echter, de aanwezige leden op jaarvergaderingen zijn juist 

de actieve leden met een goede inzet. De mening over de stellingen van niet aanwezige leden is 

derhalve niet meegenomen in de uitkomst.  

De uitstraling van op de vereniging en de sfeer strandpost wordt gecreëerd door de leden zelf. Een 

negatieve sfeer op de strandpost heeft tot gevolg dat leden minder gemotiveerd zijn om op de post te 

komen en geeft een negatief beeld naar nieuwe leden die dan ook wegblijven. Dit heeft op (korte) 

termijn gevolgen voor de continuïteit van de vereniging en de strandbewaking. De inzet van externe 

betaalde krachten moeten we zo lang het kan voorkomen. 

De preventieve taak tijdens de strandbewaking moet verbeterd worden. Eerder en vaker uitzetten van 

loop- en vaarpatrouilles. Dit kan ook positief werken naar de nieuwe leden.  

Het bestuur is gevraagd ook een positiever beeld te geven naar de leden. Het bestuur heeft hier zeker 

een slag gemaakt, zie alle publicaties. 

De personele invulling van bewakende activiteiten (oa ½ matathon, ATB races etc) was het afgelopen 

voldoende. Het bestuur hoopt wel dat de inbreng van leden minimaal van het zelfde niveau blijft, of 

liever nog meer verbeterd. Voorbeelden: Klusdagen op de zaterdag, donderdagavondtrainingen in de 

Beeck, dinsdagavondtrainingen in de zomermaanden. 

Het bestuur is altijd benaderbaar en open voor ideeën van de leden via alle communicatiemiddelen. 

Negatief: De kerstkienavond is afgelopen jaar wederom zeer slecht bezocht door leden. Het bestuur 

heeft besloten de organisatie van de kerstkien te stoppen. Leden die bereid zijn hier verder energie in te 

steken kunnen zich bij het bestuur melden. 


