WATERSPORTVERENIGING WASSENAAR
Verslag extra ledenvergadering op donderdag 1 mei 2014.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Presentatie voorstellen renovatie steigers
3. Gelegenheid tot stellen vragen
4. Besluitvorming
5. Sluiting
De presentielijst is door 52 leden getekend.
Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom.
Presentatie voorstellen renovatie steigers
De voorzitter geeft aan dat in de ledenvergadering van 27 maart 2014 nog geen duidelijk
voorstel gepresenteerd kon worden met betrekking tot de renovatie van de steigers.
Inmiddels zijn wij een stuk verder. Vandaag wordt een voorstel gepresenteerd met
betrekking tot de renovatie van de steigers. Dit voorstel is tot stand gekomen na
advisering van de Technische Commissie. Financieel is het niet haalbaar om de steigers
volledig te vernieuwen, hiervoor zou een bedrag van circa 250.000 euro gemoeid zijn.
Dit is op dit moment niet haalbaar voor de vereniging.
Vanavond ligt er een voorstel voor om voor 30.000 euro inclusief BTW de steigers te
renoveren waarmee de veiligheid gewaarborgd is. De technische commissie heeft
geadviseerd naar aanleiding van een drietal offertes.
Gelegenheid tot stellen vragen
De voorzitter stelt voor om voor de vragen en antwoorden een kwartier uit te trekken.
Er wordt gevraagd of de vereniging de te betalen BTW van de fiscus terug krijgt.
Omdat wij als vereniging niet BTW-plichtig zijn kan de betaalde BTW niet worden
teruggevorderd.
Er wordt gevraagd of bij deze gelegenheid de steigers verbreed kunnen worden.
Bij deze renovatie wordt alles wat verrot is vervangen er worden geen andere
wijzigingen aangebracht.
Er wordt gevraagd of de leden deze werkzaamheden niet zelf zouden kunnen verrichten,
zoals ook bij de bouw van het verenigingsgebouw.
Er zijn grenzen aan wat wij door zelfwerkzaamheden kunnen doen. Ook bij de bouw van
het verenigingsgebouw is het casco door een aannemer gebouwd. De afbouw is in eigen
beheer gedaan. Dit geldt ook voor de steigers.
Er wordt gevraagd of ook de “Oude Haven” in de dorpskern wordt meegenomen.
In dit voorstel is de “Oude Haven” niet meegenomen. Wel zal dit op korte termijn worden
meegenomen.
Er wordt gevraagd hoe lang de werkzaamheden zullen duren, gelet op de ervaring met
de walkanten.
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Er zullen met de aannemer afspraken gemaakt worden over de uitvoering en de duur
van de werkzaamheden. Daarnaast zullen gedurende de werkzaamheden zoveel
mogelijk twee bestuursleden aanwezig zijn.
Er wordt gevraagd hoeveel planken er vervangen dient te worden.
Volgens de offerte zullen er 242 planken van 1,25 meter vervangen worden.
Er wordt gevraagd in hoeverre het zeker is dat de vereniging over 5 jaar wellicht weer tot
renovatie over zal moeten gaan.
De aannemer is met een bootje de haven rondgegaan en bij iedere paal waarover werd
getwijfeld is nadrukkelijk onderzoek gedaan. Na de renovatie kunnen de steigers weer
10 jaar mee.
Er wordt gevraagd of het maximale bedrag van 30.000 euro ook 25.000 euro kan zijn.
Er wordt nog overleg gevoerd met de aannemer over enkele kleine zaken. Dit kan
enigszins van invloed zijn op de uiteindelijke prijs, echter dat gaat niet over duizenden
euro’s.
Er wordt gevraagd hoeveel offertes er uitgebracht zijn.
Een drietal bedrijven hebben een offerte ingediend.
Er wordt gevraagd of er geen extra financiële bijdrage gevraagd kan worden aan de
leden.
Er wordt aangegeven dat dit niet nodig is. Omdat de vereniging dit jaar niet aflost op de
lopende hypotheek van het verenigingsgebouw zijn er voldoende financiële middelen.
De komende jaren zullen wij moeten sparen om over 10 jaar de steigers te kunnen
vernieuwen. De inschatting is dat dat realiseerbaar is.
Besluitvorming
De voorzitter brengt het voorstel in stemming om de steigers voor maximaal 30.000 euro
te laten renoveren.
De voorzitter vraagt wie zich onthoudt van stemming.
Er zijn twee leden die zich onthouden van de stemming.
De voorzitter vraagt wie voor het voorstel is
Er zijn 48 leden voor het voorstel.
De voorzitter vraagt wie tegen het voorstel is.
Er is een lid tegen het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel met een grote meerderheid van de stemmen is
aangenomen.
Sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng, sluit de voorzitter de
vergadering met de uitnodiging om een drankje aan de bar te nemen.

