
Verslag van de secretaris 

Beste leden, waarde Vergadering, 

Wederom een veelbewogen jaar ligt achter ons!  In het bijzonder denk ik hierbij aan de 
overstromingen in het Zuides des lands en de (nasleep van ) van corona.  

 

Het bestuur heeft andermaal weer voldoende vergaderd, waarbij de duur van de vergadering 
wederom rond het uur a 1,5 uur gelegen heeft; vergaderdata zijn flexibeler toegepast in verband 
met een toenemend flexibele agenda van leden. Daarnaast is de toon en inzet van de vergadering in 
het afgelopen verenigingsjaar wezenlijk veranderd: door binnen het bestuur de portefeuilles 
‘contact met de lokale overheden’ en ‘juridische zaken’ te beleggen bij de voorzitter respectievelijk 
secretaris en financiële zaken primair bij de penningmeester, en het contact hierover nogal eens via 
WhatsApp verlopen is, heeft het bestuur tijdens de vergaderingen meer tijd genomen om de gang 
van zaken bij de commissies te behandelen en hierop uitgebreid te reflecteren. Hierbij waren 
discussies soms fel, vaak kritisch, en altijd op de inhoud gericht. De notulen teruglezend valt hierbij 
op dat verschillende thema’s terugkomende discussiepunten zijn: 

- Hoeveel inzet mag je op welke wijze verwachten van welk lid? 
- Welke eisen moeten er aan (actieve) leden gesteld worden? 
- Hoe wordt de betrokkenheid (en het aantal) van leden vergroot? 
- Welke activitieiten behoren wel en niet tot de (kern) taken van de brigade? 
- Wat behoort de verhouding tussen bestuur en commissie te zijn? 
- Hoe wordt de communicatie en (vergader) overlegcultuur verbeterd? 

In het bijzonder hebben de ‘dedicated’ bestuursleden (Carola & Marit voor opleidingen en Kevin 
voor beveiligingen) hierbij zich van hun taak gekweend door voortdurend op de voortgang van de 
communicatie en feedback vanuit de commissies te wijzen. Het praktische gevolg ervan is dat het 
bestuur zich meer met de gang van zaken in het zwembad is gaan bemoeien evenzo met 
evenementen. Hierbij doen zich uiteraard strubbelingen voor die hopelijk in het komende jaar beter 
gaan.  

 

Ook is het contact met de buurtbrigades wederom geïntensiveerd. Het voornemen om een regionaal 
overleg tussen de voorzitters van de brigades tot stand te laten komen, is weliswaar geüit maar 
wacht nog op praktische invulling.  

 

Zo beziend lijkt het allemaal een stuk beter te gaan dan voorheen, maar blijvende ‘klassieke’ thema’s 
immer relevant: Hoe kunnen we effectief en voor iedereen op een prettige manier communiceren 
en hoe betrekken we (meer) leden bij de brigade? 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Ab A. Merrouni, secretaris.  


