Algemene ledenvergadering 26 maart 2015
De algemene ledenvergadering vindt plaats op 26 maart 2015. De vergadering is door 41leden
bezocht.
1
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij met de goede
opkomst. Het is mooi weer om te varen en om de boten te lakken. Er is weer veel
bedrijvigheid op de haven.
2
Mededelingen
Het afgelopen jaar is een aantal leden de vereniging ontvallen. Deze leden zijn: Joop
Groenendijk, Willem Hoogendoorn, Jacob Roskam, Paul Bosman en Hans Slotboom. De
voorzitter vraagt om een minuut stilte.
De heren Ron van Heeswijk en Aad Hofstede hebben zich afgemeld voor de vergadering.
Het jaar 2014 was een uitstekend financieel jaar. Er is €30.000,- geïnvesteerd in de steigers en
de laatste termijn van de lening van de leden is betaald waardoor de lening is afgelost. Ook
het toegangshek is gerepareerd. Ondanks deze uitgaven is er toch een positief saldo. Na 10
jaar moeten de steigers echt worden vernieuwd. Er wordt momenteel onderzoek gedaan in het
land wat voor steigers er zijn en wat hiervan de kosten zijn. De komende 10 jaren moeten we
gebruiken om het geld te sparen wat noodzakelijk is voor het vernieuwen van de steigers.
Ondertussen zal het meerjaren onderhoudsplan worden uitgevoerd met behulp van de leden,
de technische commissie en het bestuur.
Tijdens de vorige ledenvergadering is aangekondigd, dat de vereniging naar de rechter zou
stappen om achterstallige gelden te innen. De rechter heeft de vereniging in het gelijk gesteld
en de proceskosten en het achterstallige geld zijn betaald.
Zoals u heeft gezien is de website vernieuwd. De vorige webmaster Paul Bosman is vorig jaar
plotseling overleden. Laura van Kuijen en Fabian Brederode onderhouden de nieuwe website.
De website is helder en duidelijk.
De draadloze microfoon valt steeds uit. Dit komt door een storing van het 4G netwerk. Er zal
een microfoon worden gekocht met een lange draad.
De sticker op de nieuwsbrief zorgde voor onduidelijkheid. In augustus 2014 heeft iedereen
een brief gehad waarin werd uitgelegd hoe het nieuwe beleid zou worden betreffende het
verrichten van steigerdiensten. Iedereen betaalt de brutoprijs en als men zijn werkzaamheden
verricht dan betaalt men de nettoprijs. Ieder jaar wordt nagegaan of men zijn werkzaamheden
heeft verricht. Als er redenen zijn dat men geen werkzaamheden kan verrichten, dan kan men
met het bestuur spreken op het koffie uurtje. Als men de brutoprijs moet betalen, dan blijft de
verplichting bestaan om de werkzaamheden alsnog in te halen. Het betalen van de brutoprijs
is geen afkoop van de werkzaamheden.
De Gemeente Katwijk en Valkenburg hebben nog geen actie genomen in het masterplan
Valkenburg. Het bestuur houdt het in de gaten. Wel gaan de Gemeenten Katwijk, Wassenaar
en Leiden door met de Rijnland route.
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In de oude haven is een onveilige situatie ontstaan door de slechte staat van de steigers en
vooral van de gording. Het water wordt gepacht van de Gemeente Wassenaar en de
vereniging heeft de Gemeente hierop aangesproken. Na contact met de Gemeente bleek er
geen budget te zijn. Toch heeft de Gemeente aan 1 kant van de haven de gording vervangen.
De vereniging heeft de steigers gerepareerd. De andere kant wordt later vervangen. In
december wordt er gekeken of er budget is.
De haspels met de waterslangen zijn in de winter weggehaald. De waterslangen verkeren in
slechte staat en moeten worden vervangen. Het bestuur heeft nagedacht over de situatie om
zoveel als mogelijk de legionella bacterie te voorkomen. In de slangen kan het water te warm
worden. Als bestuur willen we de vereniging vrijwaren voor eventuele boetes die kunnen
oplopen van €10.000,- tot 15.000,- per overtreding. Er wordt een extra agendapunt ingelast
10a waterslangen.
3
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
4
Kort verslag van de extra ledenvergadering van 1 mei 2014
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de
kantinecommissaris die de secretaris verving bij zijn afwezigheid.
5
Jaarverslag 2014
Het jaarverslag over 2014 wordt goedgekeurd.
6
Financieel verslag 2014
De voorzitter bedankt mevr. Dekker en de penningmeesters voor het opstellen van de
financiële stukken.
Op bladzijde 16 staan kosten voor de website. Er zijn kosten gemaakt voor het wijzigen van
de website. De website was gehackt en daardoor gaf Google een waarschuwing dat de website
niet veilig was. Na reparatie van de website ging Google in eerste instantie niet akkoord.
Daarna is de website geconverteerd naar een hogere versie. De kosten hiervoor waren
inderdaad hoog.
7
Verslag kascommissie
dhr. H. Tours en R. Schippers hebben de kascontrole uitgevoerd. De kascommissie stelt voor
het bestuur decharge te verlenen. De algemene vergadering stemt hiermee in. De voorzitter
bedankt beide heren.
8
Verkiezing kascommissie
De wettelijke termijn voor een lid van de kascommissie is 2 jaar. Dhr. R. Schippers kan nog
een jaar aanblijven. Dhr. K. Slagtveld lid. Als reserveleden geven dhr. H. Bos en dhr. D
Westgeest zich op.
9
Begroting 2015
De contributie wordt minder omdat de tijdelijke verhoging van de contributie wegvalt.
De omzet van de kantine is minder dan verwacht. De redenen zijn: verhoging van de prijzen
zijn niet doorberekend en het was crisis. De eerste signalen voor dit jaar zijn positief.
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De begroting wordt aanvaard.
10
Verkiezing bestuursleden
Drie bestuursleden zijn aftredend. De 2de penningmeester, de onderhoudscommissaris en de
voorzitter. De 2de penningmeester en de voorzitter willen nog een termijn vervullen. De
onderhoudscommissaris stelt zich niet meer beschikbaar.
De vergadering en het bestuur nemen afscheid van John van der Willik. Hij is een man van
weinig woorden, maar hij doet veel. Hij regelt niet alleen de steigerdiensten, maar werkt altijd
mee. Hij doet veel werk op de haven en wil nu stoppen. Hij is bereid om zijn opvolger in te
werken en blijft op de achtergrond aanwezig. De voorzitter overhandigt hem als blijk van
waardering voor zijn grote inzet de bootmansfluit. Hij krijgt ook nog een presentje. Een
weegschaal voor zijn twee componentenverf. En een drankje mag natuurlijk niet ontbreken.
John van der Willik bedankt de leden en het bestuur voor de goede samenwerking.
Op de lange termijn is er een lid bereid gevonden de functie van onderhoudscommissaris over
te nemen. Hij heeft een technische achtergrond en is met pensioen. Hij wordt eerst geopereerd
en moet dan revalideren. Hij wil de klus graag klaren. Het bestuur stelt Bert de Mos voor als
de nieuwe onderhoudscommissaris. Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt bij acclamatie
benoemd.
Henk Fehling de 2de penningmeester doet van alles in het bestuur en is zeer flexibel. Hij wil
nog 3 jaar doorgaan. Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt bij acclamatie benoemd.
Sjirk Bajema de kantinecommissaris neemt het woord. Henk van der Zeeuw de voorzitter wil
nog 3 jaar doorgaan. Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt bij acclamatie gekozen als
voorzitter.
De 2de penningmeester en de voorzitter zijn beide sinds 2000 lid van het bestuur. Voor beiden
is dit de laatste termijn. Er is nog tijd om nieuwe bestuursleden te vinden. Wim Kneijber de
penningmeester gaat volgend jaar stoppen en zijn beoogd opvolger is dhr. Tours. Ab van Dijk
de havencommissaris wil over 2 jaar stoppen.
10a Waterslangen
De voorzitter inventariseert welke leden iets willen opmerken over dit agendapunt. Er zijn
drie leden die willen reageren. Dit zijn : Kees de Wit, Hans Bos en Fred de Visser.
Kees de Wit merkt op: De slangen worden niet warm en vormen geen gevaar.
Antwoord bestuur: Onderzoek heeft aangetoond dat er in de slangen altijd legionella bacterie
voorkomt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen slang en niet de vereniging. In
overleg met de familie Veldman wordt de waterplaats vrijgemaakt. De 2 slangen die blijven
hangen worden ingekort. Als de leden niet kunnen varen met hun boot naar de waterplaats,
dan kunnen zij hun eigen slang gebruiken.
Hans Bos merkt op: Het is goed dat er preventie is. Als de slangen weg gaan dan zijn er altijd
nog de leidingen onder de steigers. Er moet een voorziening komen aan het begin van de
leiding die de legionella bacterie uit het water filtert. De legionella bacterie komt altijd voor in
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het water. Eventueel kan een slangenwagen worden gebruikt. De waterleiding moet 90 cm
diep in de grond liggen. Bij de leidingen onder de steigers kan dit niet.
De douches zijn het gevaarlijkst. Op de Haagse Hogeschool worden de douches iedere week
door gespoeld. Mogelijk laten leden hun slangen liggen als zij eigen slangen moeten gaan
gebruiken. Slangen die blijven liggen zullen worden weggehaald.
Fred de Visser stelt voor om geen slangen te nemen maar om de palen aan te passen, zodat
iedereen zijn eigen slang kan gebruiken.
In een jachthaven in Venlo wordt een doorspoelinstallatie gebruikt. Dit zal worden nagegaan.
Actiepunt.
De voorzitter stelt voor om witte slangen te gaan gebruiken en halve manen in plaats van
haspels. Het doel is om zoveel als mogelijk aan preventie te doen. Er wordt verder
voorgesteld om de technische commissie te laten nagaan welke slangen,
watertemperatuursloten en doorspoelinstallaties mogelijk zijn. Dit voorstel wordt
aangenomen. Actiepunt.
11
Rondvraag
De voorzitter inventariseert welke leden een vraag voor de rondvraag hebben. Er zijn vijf
leden die willen reageren. Dit zijn : dhr. van Dijk, dhr. Koolmees, mevr. Schippers, dhr. Bos
en dhr. Westgeest.
Dhr. Van Dijk meldt dat er verloop is in de havencommissie. Dhr. Pronk en dhr. Tours
stoppen. Nieuwe leden zijn dhr. De Visser en dhr. Van Heeswijk. Dhr. Schippers vervangt
dhr. Pronk.
Dhr. Koolmees merkt op: het behandelen van de verslagen per bladnummer gaat te snel. Hij
vraagt de voorzitter om in de toekomst aan het einde van een bladzijde eerst te vragen of er
nog opmerkingen zijn. De voorzitter zegt dit toe.
Mevr. Schippers vraagt om de tegels in het damestoilet te repareren. Het is nu niet hygiënisch.
De voorzitter zegt toe dat er aan gewerkt gaat worden. Actiepunt.
Dhr. Bos vraagt wie lid zijn van de technische commissie ad hoc. De volgende leden zijn lid:
Dhr. Bos, dhr. Westgeest, dhr. Fehling, dhr. Van der Kooij en dhr. van der Willik.
(ondertussen is dhr. Van der Willik vervangen door dhr. van der Mos)
Dhr. Westgeest heeft de website bekeken en wilde iets printen. Men moet nu eerst iets
downloaden en dan printen. Hij wil graag dat het makkelijk te printen is direct vanaf de
website. De voorzitter vraagt aan dhr Brederode of dit kan worden gerealiseerd en dhr.
Brederode zegt toe dit aan te passen. Actiepunt.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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