WATERSPORTVERENIGING WASSENAAR JAARVERSLAG 2015
Aantal leden
De vereniging telde in 2015 gemiddeld 400 leden. In 2015 is er geen ledenstop geweest.
Website
In 2015 is de nieuwe website in gebruik genomen. De website wordt bijgehouden door Laura van
Kuijen en Fabian Brederode. De website is overzichtelijk en bevat de nodige informatie voor de
leden. Naast de website wordt er ook informatie verspreid doormiddel van een nieuwsbrief. In
2015 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgebracht.
Financiën
De vereniging verkeert in een gezonde financiële toestand. De financiële afrekening wordt
opgesteld door de penningmeesters en mevr. Dekker. De tijdelijke verhoging van de contributie is
per 1 januari 2015 beëindigd. De lening voor de vernieuwing van de walkanten is afgelost.
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 hetgeen gaande is in de regio Hollandse Plassen..
Bestuur
De vereniging heeft een gekozen bestuur. Het bestuur heeft 10 maal vergaderd. In 2015 is de
onderhoudscommissaris John van der Willik gestopt. Hij is vervangen door Bert de Mos. Het
bestuur bestaat nu uit:
-

Henk van der Zeeuw
Jos van Rooijen
Wim Kneijber
Ab van Dijk
Sjirk Bajema
Bert de Mos
Henk Fehling

voorzitter
secretaris
penningmeester
havencommissaris
kantinecommissaris
onderhoudscommissaris
2e penningmeester

Commissies
De commissies functioneren goed. De helling-ploeg was tweemaal actief. Er zijn weer enkele
evenementen door leden georganiseerd. Sinterklaas is weer via de dorpshaven, in Wassenaar
ontvangen door jong en oud. Enkele andere evenementen die zijn georganiseerd zijn: de
gastentocht, de puzzeltocht, het captainsdiner, de mosselavond en verschillende bingo’s.
Oude haven
De Gemeente Wassenaar heeft in de eerste helft van 2015 een deel van de gording in de oude
haven vervangen. In december 2015 is de Gemeente begonnen om de resterende werkzaamheden
in de oude haven af te maken.
Haventerrein
De onderhoudscommissie heeft een hoveniersbedrijf ingeschakeld voor het eenmalig in orde
brengen van het groen op het terrein. Als de groenvoorziening op het haventerrein in orde is, dan
zal het onderhoudsbedrijf jaarlijks het groen bijhouden. Voor de veiligheid zijn er zwemtrappen
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geplaats in de haven. In het havenkantoor is een protocol aanwezig dat moet worden gebruikt als
er olie in de haven wordt gemorst. Ook in 2015 is er een controle geweest op de aanwezigheid
van de legionella bacterie in het watersysteem. Het watersysteem voldoet aan de gestelde eisen.
De laatste maanden van 2015 is een aantal stormen over de haven geraasd. Hierdoor waaiden
takken van de bomen en zelfs enkele bomen waaiden om.
Steigerdiensten
Ook in 2015 heeft een aantal leden niet de verplichte steigerdiensten verricht. Zij hebben bij de
verhoogde nota een begeleidende brief ontvangen waarin nogmaals het systeem van netto/bruto
liggeld wordt uitgelegd.
Algemene ledenvergadering
Op 26 maart 2015 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering is door
41 leden bezocht. De vergadering keurde de financiën goed. De ledenvergadering heeft afscheid
genomen van de onderhoudscommissaris dhr. John van der Willik. De tweede penningmeester
dhr. Henk Fehling, en de voorzitter dhr. Henk van der Zeeuw werden opnieuw voor een termijn
herkozen. De penningmeester dhr. Wim Kneijber heeft aangegeven dat hij in 2016 zal stoppen.
Zijn beoogd opvolger is dhr. Hans Tours. In de vergadering werd gesproken over de
waterslangen en de haspels op de steigers. Om het gevaar van een legionella besmetting te
voorkomen werd afgesproken om witte waterslangen te gaan gebruiken die niet zo warm worden
als de oude waterslangen. Ook werd besloten om de technische commissie een voorstel te laten
opstellen. Gedacht wordt aan watertemperatuursloten en doorspoelinstallaties.
50 jarig bestaan vereniging
Het bestuur is bezig met de organisatie van het 50 jarig bestaan van de vereniging. Op 30 april
2016 is een receptie met aansluitend een feestavond/barbecue gepland.
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