NOTULEN ALV 4 maart 2020
1. Opening door voorzitter
Welkom aan de ereleden in persoon: Wim Jacobs afwezig, Jan Smeele afwezig
Leden van verdienste Jan de Kreek (aanwezig/afwezig), Oebele van Dalen (aanwezig),
Herma Schriel (afwezig), Rob Kooijmans (aanwezig)
Welkom aan de leden, aspirant leden en donateurs
Afwezig met bericht: Ellen Brouwer, Riet Poolman, Jaap Bakker, Menno Plaum, Jan Wagner,
Henry van Haagen, Gerard Piek, Jan & Erik Smeele, Arjan Vermaire, Dick Waterreus, Mark
v.d. Heijden, Nico de Vos, Bert Bakkeren, Rene Verkerk, Annelies Weggeman, David
Bouwman.
Een moment stilte inzake overleden leden de afgelopen periode
Bas Nederveen lid sinds 1943 en Ed Dijkhof
2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019
Zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Mededelingen van de voorzitter

Totaalaantal leden
Aantal leden
Aantal ere leden
Jeugdleden
Aspirant leden
Aspirant jeugd leden
Donateurs

2020 (maart)
201
126
2
2
10
1
60

2019 (maart)
211
130
3
2
10
1
65

2018
215
133
3
15
0
67

*Per 1 maart 2020

25 jaar en langer lid
35 jaar en langer lid
45 jaar en langer lid
55 jaar en langer lid
65 jaar en langer lid
75 jaar en langer lid
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42 leden
23 leden
18 leden
7 leden
5 leden
4 Leden
1

Nieuwe leden sinds oktober 2019:
Bos -Toet J.J.J. Donateur
Sap Arno. Aspirant lid
(notulist Marjon sluit aan bij de vergadering)
5. Financiën
Financieel jaarverslag 2019
Resultaat:
• De penningmeester licht het resultaat toe. De dia is een beknopte samenvatting van
hetgeen toegestuurd is.
• Het positieve resultaat komt vooral omdat er weinig is uitgegeven.
• Vraag Claudia: Er zijn meer inkomsten, maar die toename zie ik niet terug op de
reserve. Hoe komt dat? Emiel en penningmeester: dit zijn additionele inkomsten
(waarvan de uitgaven al afgetrokken zijn.)
Balans:
• De penningmeester licht de balans toe. De dia is een beknopte samenvatting van
hetgeen toegestuurd is.
• Er is een (relatief groot) verschil tussen het vermogen nu en vorig jaar. De verklaring
daarvoor is dat er nu is gekeken naar het vermogen op de rekening. Dat heeft er
mee te maken dat er iets in de systematiek veranderd is; de steigers worden niet
meer meegerekend als eigendomswaarde.
Emiel snapt de keuze, maar heeft een voorkeur om de methodiek met
terugwerkende kracht te hanteren zodat het beter begrijpelijk is.
Claudia: anderhalf jaar geleden hebben we gekozen voor de steiger op te nemen als
een voorziening. Nu lijkt er een ander inzicht. Hoe zorgen we ervoor dat er niet
steeds nieuwe inzichten zijn en cijfers niet vergelijkbaar? De penningmeester ligt toe
dat schattingen op lange termijn lastig zijn en dat er nu voor gekozen is de kosten in
het MOP in te schatten. Voor die uitgaven zal steeds toestemming gevraagd worden
van de ALV.
• Vraag Claudia: Bij puntje 6 staat een optelling; ik kom op een ander bedrag. Wat is
het verschil? De penningmeester beaamt dat de optelling niet klopt. Er blijken een
paar nullen weggevallen.
• Vraag Paul: Ik lees de term “huur” in relatie tot de steigers. Wat betekent dat?
Casper ligt toe dat het materiaal van de steigers van ons is, maar de grond is
gehuurd. Dat betekent dat de steigers geen waarde hebben. Vraag Yoeri: Is het
mogelijk de grond te kopen? Bestuur: dat lijkt geen realistische optie.
• Vraag Emiel: Er is één donateur die niet betaalde. Mogen we weten wie dat is?
Achterliggende gedachte is dat naming en shaming misschien kan helpen om
wanbetalen te voorkomen. Casper: we mogen dat niet zeggen vanwege privacywetgeving. Emiel: volgens mij klopt dat niet. Penningmeester: het niet betalende lid
en de niet betalende donateur zijn niet langer meer lid resp. donateur. Casper: Het
bestuur mag niet betalende donateurs per direct de toegang tot het terrein
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weigeren. Voor leden is de procedure iets ingewikkelder: een lid moet eerst
geroyeerd worden door het bestuur. Vraag van meerdere mensen uit de zaal: komt
in dat geval de sleutel terug? Bestuur: we proberen de sleutel terug te krijgen en
vaak lukt dat.
Kas controle commissie
Casper leest de verklaring van de kas controle commissie voor. De kcc stelt met een
toelichting voor het bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen daarmee in.
Verkiezing nieuw lid kas controle commissie + reserve lid
Er wordt een vervanger voor Marian Kouwenhoven gezocht en een nieuwe reserve
kandidaat. Diana, Claudia en Paul bieden zich aan.
6. Verkiezing Algemeen bestuurslid
In de toekomst wil het bestuur als formele functies alleen nog maar een voorzitter,
secretaris en penningmeester en daarnaast algemene bestuursleden. Hun functie/taak kan
dan beter afgestemd worden op hun wensen en kwaliteiten. De functie van
havencommissaris vervalt daarom ook nu, en in de toekomst ook de functie van
wedstrijdcommissaris.
John Wolters is de enige kandidaat en functioneert al een tijdje informeel als bestuurslid.
Het bestuur mag zelf een bestuurslid benoemen, maar Casper vraagt toch de vereniging om
in te stemmen met John als bestuurslid. Akkoord. Hoera!
7. Commissies
Er ontstaat discussie over de commissies die op de presentatiesheet staan.
• De kas controle commissie is formeel een commissie van de leden en niet van
bestuur.
• Rob Kooijmans constateert een verschil in tijdsinzet tussen de verschillende
commissies, De rest van de leden en het bestuur delen niet dat het belangrijk is daar
onderscheid in te maken.
• Casper bedankt deelnemers aan commissies voor hun inzet.
Bar en evenementen
Geïntegreerd omdat het erg dicht bij elkaar lag.
Beheercommissie
Houdt zich bezig met onderhoud van de opstallen (ook motorhok, mogelijk is daar t.z.t nog
afstemming nodig met de havencommissie). Paul en Mart melden zich.
Jaarboek commissie
Casper vertelt dat het sponsoren beleid is aangepast. Voorheen werden sponsoren
meerdere malen per jaar benaderd. Nu is er een sponsorpakket voor het hele jaar, met
halve of hele pagina in het jaarboekje. Om dat te stroomlijnen is het jaarboekje later. Dit zal
op de Gouwe Ouwe lunch gepresenteerd worden.
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Gouwe Ouwe commissie
Casper zoekt versterking voor de Gouwe Ouwe commissie.
Website en content commissie
Deze commissie is nieuw. Toon werkt aan een nieuwe website en zoekt hulp om content te
zoeken en publiceren.
Wedstrijdcommissie
Gerard somt de diverse wedstrijden op en doet een oproep voor Kajuit Eruit.
Havencommissie
Dick meldt zich aan.
Botencommissie
Marc heeft zich aangemeld, om zo ook zicht te hebben op het materiaal van Plons.
Merlijn presenteert wat de commissie tot nu toe heeft gedaan en van plan is.
De rib’s gaan in onderhoud bij Ron Meijer in Barendrecht.
Er zijn 8 optimisten in verschillende staat. Ze zijn van de club. Merlijn noemt een aantal
theoretische opties: allemaal weg, deel opknappen, allemaal opknappen. Op basis van de
kwaliteit zal de commissie het bestuur een voorstel doen.
Niet gelabelde motoren en masten zullen na de opruimdag opgeruimd worden. Dus label je
eigendom!
De ‘spooklaser’ gaat naar Plons.
Strategische commissie
Idee is om toekomstplan richting 2030 te maken. Arno Sap meldt zich aan.
Arno Sap mist de jeugdcommissie. Casper stelt voor dit voorlopig in de strategische
commissie mee te nemen.
Iedere commissie legt direct verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur zal niet in alle
commissies vertegenwoordigd zijn, maar wel zorgen voor goede communicatie tussen
commissie en bestuur.
Mart: hoe worden andere leden over het bestaan van de commissies geïnformeerd? I.i.g. via
de notulen. Daarnaast waarschijnlijk ook wel andere communicatie. Bijv. een lijst op het
mededelingenbord.
Bestuur: commissies helpen ons en daarmee de verenigingen. Wij hopen dat leden ook een
rol nemen als het gaat om het werven van commissieleden.
Youri: wie is het aanspreekpunt van een commissie? Toon kan altijd benaderd worden.
Maar commissieleden mogen ook direct aangesproken worden, graag zelfs!
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8. Rondvraag
Oele heeft in augustus gevraagd of zijn boot in de winterstalling kon. Dat verzoek is
afgewezen. Oele: vroeger mocht dat (vaak) wel. Casper weet niet wat daar de argumenten
van de afwijzing zijn (René heeft dat indertijd afgehandeld). Algemeen beleid is dat boten
die hier in de haven liggen voorrang hebben en dat er doordeweeks geen boten op de kant
liggen. Het terrein was vol deze winter, en mogelijk is dat niet bij de afwijzing genoemd; dat
is dan (achteraf) niet handig. Per aanvraag en moment wordt de situatie bekeken door het
bestuur. Verzoeken worden niet in de ALV besproken.
Youri heeft ook vraag over reglement van lig- en sta-plaatsen. Hij heeft nu zelf een walplaats
en wil weten of hij ook een ligplaats kan krijgen. Casper verwijst naar zijn eerdere antwoord:
per aanvraag en moment wordt de situatie bekeken door het bestuur en verzoeken worden
niet in de ALV besproken. Casper vult aan dat (nieuwe) leden met één boot de voorkeur
hebben boven leden met meerdere boten. Meer leden is immers goed voor de continuïteit
van de vereniging. Casper adviseert Youri een mail te sturen aan Toon met specificaties van
de boot.
…: In de ANWB Wateralmanak staan foutieve gegevens. Casper: we hebben dat al meerdere
malen aangegeven, en het lukt helaas niet dat gecorrigeerd te krijgen.
Claudia doet een oproep aan iedereen om spullen in de kleedkamers op te ruimen. Voor de
seizoen opening zal er opgeruimd worden; alles wat er nog ligt gaat naar het Leger des
Heils.
Arno Sap heeft een steigertje neergezet in het werk hok. Hij vraagt waar hij zijn
gereedschapskast neer moet/kan zetten? Bestuur: daarvoor moet je een kast huren.
… heeft ook een vraag over het werk hok. Recent stond het helemaal vol met o.a. een
naaimachine en een motorblok. Hoe houden we het werkhok werkbaar? Casper heeft de
naaimachine gekregen voor de vereniging. Zijn plan is met de beheercommissie het hok op
te gaan ruimen.
Oele: de naaimachine heeft geen boven transport en is daarom waarschijnlijk niet
bruikbaar.
Jan: de website is onbeveiligd. Bestuur: probleem is bekend.
Marjon: de tijdstip van deze ALV stond foutief in de jaaragenda, vandaar dat ik te laat was.
Achteraf blijkt er inderdaad onduidelijkheid te zijn geweest over het aanvangstijdstip.
Gewoonlijk is de opening om 19:30 uur. Inde uitnodiging en agenda stond echter 19:00 uur
en gezien de vele aanwezigen is toen toch maar (traag) gestart.
Diana: Wat is de toekomst van de vlet? Vorige ALV was daarover discussie. Bestuur: de
intentie is de vlet in de vaart te houden. Casper gaat met botencommissie om de tafel hoe
om te gaan met het ‘vletbewijs’.
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Robert: Is parkeren op het terrein deze zomer mogelijk? Vorig jaar waren er boten gestald
op terrein. Casper: we proberen parkeren op het terrein voor enkele auto’s te faciliteren,
maar we zijn een watersportvereniging en boten gaan voor.
9. Sluiting
Rond 21:00 uur
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