De algemene ledenvergadering vindt plaats op 27 maart 2014. De vergadering is door 44
leden bezocht.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij met de goede
opkomst. Het afgelopen jaar is een aantal leden de vereniging ontvallen. Deze leden zijn: Jaap
Zwan, Joop Groenendijk en Willem Hoogendoorn. De voorzitter vraagt om een minuut stilte.
Mededelingen
Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar heeft het bestuur toestemming gevraagd
om een gerechtelijke procedure te mogen starten. Twee maanden geleden is in samenwerking
met adviseurs van het KNWV een gerechtelijke procedure begonnen. Het is een testcase. De
kosten zullen worden verhaald op de wanbetaler. Eventueel wordt er beslag gelegd op het
schip. De rechter bepaalt. Het resultaat van de gerechtelijke procedure zal naar de leden
worden gecommuniceerd.
De website van de vereniging is eenmaal door buitenstaanders gehackt. De website is daarna
direct aangepast. Echter Google heeft de website als onveilig aangemerkt. Ondanks dat de
website bijna direct weer veilig was blijft Google de waarschuwing doorgeven. Het blijkt zeer
moeilijk te zijn om met Google zaken te regelen. De website is direct te bereiken op het
webadres: www.wvwassenaar.nl De website wordt de komende maanden herzien , vernieuwd
en de structuur wordt aangepast. Laura van Kuijen wordt de nieuwe webredacteur. Het
streven is om per 1 september gereed te zijn.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft de voorzitter geklaagd dat steeds meer leden hun
steigerdiensten niet verrichten. Deze leden krijgen een boete en betalen deze dan niet, of ze
betalen en halen de steigerdiensten niet in. In september wordt een nieuwsbrief aan de leden
verzonden waarin een tekst is opgenomen over de steigerdiensten. Als niet alle steigerdiensten
worden verricht gaat men de brutoprijs voor de ligplaats betalen. Als men dan niet betaalt gaat
de vereniging direct naar de rechter. Als iedereen zijn steigerdiensten verricht dan kan het
liggeld laag blijven. Het bruto bedrag wordt berekend door het huidige liggeld met 200 euro
te verhogen. Het bruto bedrag komt op de nota te staan. Je moet de steigerdiensten inhalen.
De procedure als men is verhinderd: afbellen en een afspraak maken om in te halen. Het is
geen vorm van afkopen. Via het KNWV onderhoudt het bestuur contacten hierover met
andere verenigingen. Het niet verrichten van steigerdiensten is een groot probleem bij bijna
alle verenigingen.
Het toegangshek werkt automatisch door middel van een magneetstrip. Het systeem is oud en
kan niet meer gerepareerd omdat onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. Er komt een nieuw
systeem met tags. Volgende week zal het systeem worden vervangen. Vanaf 29 maart kan
men de magneetstrips omwisselen voor de nieuwe tags. Alle wijzigingen worden in het
havenprogramma genoteerd. De kosten voor het nieuwe systeem bedragen 4500,- euro. Hoe
gaan we de leden bereiken? Er gaat een brief naar alle leden. Er komt ook een bericht op de
website te staan. Mevr. Schippers vraagt of het gaas van het hek kan worden gerepareerd. De
onderhoudscommissaris zal het gaas laten repareren.
Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van: De stichting is slapend. Opheffen is erg
kostbaar. Er is uitgezocht dat er geen jaarrekening nodig is voor de stichting. In 2012 was de
laatste jaarrekening van de stichting.
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Jaarverslag 2013
Het jaarverslag over 2012 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van : Er is een afspraak met de projectorganisatie Valkenburg over de
ontwikkeling van het gebied rondom het voormalige vliegveld van de Marine. Ook is de VVD
fractie op bezoek geweest. Zij heeft aangegeven dat het vreemd is dat de Gemeente
Wassenaar niet heeft gereageerd op de schriftelijke reactie van de vereniging. Het bestuur
heeft de reactie nu ook naar de VVD fractie gestuurd. De Gemeente Wassenaar heeft geen
direct belang bij het project. De vereniging heeft belang bij het feit, dat de bruggen op hoogte
blijven, de doorvaart breed genoeg blijft en dat er niet te veel havens komen waardoor het
liggeld zou kunnen stijgen. Er komt een gesprek met de gemeente Katwijk.
Op 28 april 2016 bestaat de vereniging 50 jaar. Voor het feest zijn ideeën welkom. Iedereen
kan zijn of haar ideeën doorgeven aan dhr. Schippers of aan de bestuursleden. Een
schriftelijke inbreng (email) is ook welkom.
Financieel jaarverslag
De voorzitter bedankt mevr. Dekker en de penningmeesters voor het opstellen van de
financiële stukken. Er is dit jaar ook weer een positief saldo.
Verslag kascommissie
dhr. Van Kuijen en dhr Tours hebben de kascontrole uitgevoerd. Dhr van Kuijen leest de
verklaring van de kascommissie voor. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te
verlenen. De voorzitter bedankt beide heren.
Verkiezing kascommissie
Dhr. Tours kan nog een jaar aanblijven. Dhr Schippers en dhr Slagtveld stellen zich
beschikbaar als reservelid.
Begroting 2014
Een paar jaren terug heeft de vereniging de walkanten laten doen. Er was onvoldoende
financiële ruimte. Een aantal leden wilden geld aan de vereniging lenen om de
werkzaamheden in een keer te kunnen laten uitvoeren. Om dit plan te kunnen uitvoeren is de
contributie tijdelijk voor 4 jaar met 20,- euro verhoogd. Het bestuur stelt nu voor om deze
contributie verhoging per 1 januari 2015 ongedaan te maken. De begroting zal worden
aangepast. Er is dit jaar geen inflatiecorrectie doorberekend.
Meerjarenplan onderhoud
De steigers moeten worden aangepast om de veiligheid te garanderen. Het betreft rotte
planken, palen en gladheid door alg. de technische commissie heeft een meerjarenplan voor
de haven laten opstellen. Wat kunnen we doen? We kunnen alles vervangen of we kunnen
renoveren en pas over minimaal 10 jaar alles vervangen.
Vernieuwen kost veel geld ongeveer 200000,- euro. Dit is momenteel niet mogelijk.
Renoveren kost minder en hierdoor zouden de steigers minimaal 10 jaar veilig blijven. Het
onderzoek is gaande. De mensen van de technische commissie zijn hierbij betrokken.
Het bestuur gaat voor renoveren. In de 10 jaar dat de steigers dan weer veilig meegaan kan er
worden gespaard. Er komt nu geen voorstel. In november zal er een extra ledenvergadering
worden gehouden.
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De leden hebben inspraak. Suggesties zijn welkom. Men kan suggesties doen aan de
technische commissie. De technische commissie geeft advies aan het bestuur. Het bestuur
neemt uiteindelijk de beslissing.
Er moet wel een noodoplossing komen voor de onveilige situaties. Er moet hout komen en
met een paar leden kan dit noodplan worden uitgewerkt.
Verkiezing bestuursleden
De havencommissaris dhr. Van Dijk, de penningmeester dhr Kneijber en de
onderhoudscommissaris dhr van der Willik zijn herkiesbaar. De vergadering stemt in en de
drie bestuursleden zijn herkozen voor een nieuwe termijn.
Erelidmaatschap
De voorzitter heeft voor zich op de tafel een fles wijn en een bootsfluit staan. Als men de lijst
van ereleden nagaat dan betreft het in alle gevallen een (ex)bestuurslid. In deze
ledenvergadering wordt met deze traditie gebroken en wordt aan Piet Terol het
erelidmaatschap toegekend. De voorzitter overhandigt Piet Terol de bootsmanfluit en de fles
wijn en bedankt hem voor het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan.
Rondvraag
Dhr van Kuijen
1
Hij vraagt of bij de volgende ledenvergaderingen in de agenda/uitnodiging kan worden
opgenomen of er tegenkandidaten zijn voor de te kiezen bestuursleden.
Het bestuur zegt dit toe.
2
Volgens dhr van Kuijen moet een erelid door de leden worden voorgesteld. De
bootsmanfluit is voor bestuursleden bestemd.
Het bestuur antwoordt dat zij dit nergens kan terugvinden.
3

Dhr van Kuijen stelt voor om de contributieverlaging te sparen.

Het bestuur is van mening dat het moet worden teruggegeven aan de leden, omdat dit zo is
afgesproken en omdat sommige leden zich maar net het varen kunnen veroorloven.
Dhr de Visser
Dhr de Visser ondersteunt het voorstel van dhr van Kuijen. Hij wil van dit geld hout kopen
voor de steigers.
Het bestuur blijft bij haar standpunt dat is afgesproken dat na maximaal 4 jaar de
contributieverhoging ongedaan zou worden gemaakt en geeft aan dat als er in november een
beslissing wordt genomen over het onderhoud van de steigers er alsnog over kan worden
gesproken.
Er wordt gestemd over het voorstel om de contributie verlaging te sparen en niet aan de
leden terug te geven. Er zijn 20 leden voor en er zijn 20 leden tegen. De stemmen staken
en de voorzitter heeft de beslissende stem. Hij stemt tegen het voorstel.
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Dhr. Koolmees
Dhr Koolmees vraagt waarom er een positief saldo van 1000,- euro is begroot voor de
evenementen. Moet het geld opbrengen. Mag het geen geld kosten.
Het bestuur antwoordt dat de evenementen maar door een beperkt aantal leden wordt
bezocht. In principe wordt er neutraal begroot per evenement, maar het brengt soms geld op.
De opbrengst wordt onder andere ook gebruikt voor de gastentocht die door mevr Feeser
wordt georganiseerd.
Mevr Keer
Mevr Keer vraagt of er iets kan worden gedaan aan de douches. Er komt weinig water uit de
douchekop en het water is niet altijd heet. Verder vindt zij een douchetijd van 8 minuten erg
lang. Zij zou dit het liefst zelf instellen.
De onderhoudscommissaris zal hiernaar kijken en een en ander aanpassen.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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