WATERSPORTVERENIGING WASSENAAR JAARVERSLAG 2014
Aantal leden
De vereniging telde in 2014 gemiddeld 400 leden. In 2014 is er geen ledenstop geweest.
Website
In 2014 waren er nog steeds problemen met de website van de vereniging. Het probleem met
Google werd opgelost door een update van de website. De webmaster Paul Bosman bleek ernstig
ziek te zijn en overleed in september. Het bestuur heeft daarna besloten om een bedrijf in te huren
voor het veranderen van de website en voor het hosten van de website (technisch beheer). Het
bestuur heeft twee personen bereid gevonden om de internetraad te vormen. Zij zijn Laura van
Kuijen en Fabian Brederode. In december zijn de laatste testen uitgevoerd en begin 2015 zal de
website beschikbaar zijn.
Financiën
De vereniging verkeert in een gezonde financiële toestand. De financiële afrekening wordt
opgesteld door de penningmeesters en mevr. Dekker. Het bestuur heeft in 2014 aangekondigd dat
de tijdelijke verhoging van de contributie per 1 januari 2015 zal worden beëindigd. In 2014 is de
inflatie niet doorberekend.
KNWV
De Watersport Vereniging Wassenaar is lid van het Watersport Verbond en maakt hierdoor deel
uit van de regio Hollandse Plassen. Het bestuur heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers
van het KNWV over het masterplan Valkenburg.
Bestuur
De vereniging heeft een gekozen bestuur. Het bestuur heeft 11 maal vergaderd. Er is in 2014
geen wijziging in het bestuur doorgevoerd. Het bestuur bestaat uit:
-

Henk van der Zeeuw
Jos van Rooijen
Wim Kneijber
Ab van Dijk
Sjirk Bajema
John van der Willik
Henk Fehling

voorzitter
secretaris
penningmeester
havencommissaris
kantinecommissaris
onderhoudscommissaris
2e penningmeester

Commissies
De commissies functioneren goed. Er zijn weer enkele evenementen door leden georganiseerd.
Sinterklaas is weer via de dorpshaven, in Wassenaar ontvangen door jong en oud. De hellingploeg was tweemaal actief.
Onderhoud steigers
In de extra ledenvergadering van 1 mei is besloten om de steigers te renoveren. Deze renovatie is
inmiddels binnen de afgesproken tijd uitgevoerd. De renovatie is binnen het budget gebleven. Bij
onderhoudswerkzaamheden in de oude haven is geconstateerd, dat de gording van de walkanten
dringend moeten worden vervangen. Het bestuur heeft met de Gemeente Wassenaar hierover
gesproken en de Gemeente zal onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren in de oude haven. Er
moet nog wel budget worden gevonden.
Pagina -1-

WATERSPORTVERENIGING WASSENAAR JAARVERSLAG 2014
Onderhoud haventerrein
De onderhoudscommissie is verder gegaan met het herbestraten. Het automatische toegangshek
was erg reparatie gevoelig. Voor het sleutelsysteem was het moeilijk om reserve onderdelen te
verkrijgen. Om deze twee redenen heeft het bestuur besloten het sleutelsysteem te vervangen.
Hierdoor moesten de oude sleutels worden vervangen door nieuwe tags.
Steigerdiensten
In 2013 heeft het bestuur haar zorgen geuit over de opkomst bij de steigerdiensten en zij zou zich
hierover beraden. In 2014 heeft het bestuur het beleid rond de steigerdiensten gewijzigd. Als men
zijn steigerdiensten verricht, dan betaalt men het netto bedrag voor de box. Als men zijn
steigerdiensten niet vervult dan betaalt men het bruto bedrag voor de box. Het bruto bedrag is
€200,- hoger dan het netto bedrag.
Algemene ledenvergadering
Op 27 maart 2014 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering is door
44 leden bezocht. De vergadering keurde de financiën goed. De havencommissaris dhr. Van Dijk,
de penningmeester dhr. Kneijber en de onderhoudscommissaris dhr. van der Willik zijn herkozen.
In de vergadering heeft het bestuur medegedeeld, dat er een rechtszaak zou worden gevoerd tegen
een niet betalend lid. De vereniging heeft in de loop van 2014 deze rechtszaak gewonnen.
Extra algemene ledenvergadering
Op 1 mei 2014 is er een extra ledenvergadering geweest. Deze vergadering is door 52 leden
bezocht. Zie onder agendapunt “Onderhoud steigers” voor de inhoud.
50 jarig bestaan vereniging
Het bestuur is bezig met de organisatie van het 50 jarig bestaan van de vereniging. Het feest vindt
plaats op 28 april 2016. Het bestuur roept iedereen op die ideeën heeft voor dit feest, deze aan de
bestuursleden door te geven.
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