Algemene ledenvergadering 17 maart 2016
De algemene ledenvergadering vindt plaats op 17 maart 2016. De vergadering is door 41leden
bezocht.
1
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit jaar bestaat de vereniging 50
jaar. Deze mijlpaal wordt bereikt door het werk dat is verzet door de leden . Er zal een feest
worden gehouden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Een deel van het bestuur is al
vanaf 1999 in functie. De voorzitter is blij met de grote opkomst.
2
Mededelingen
Het afgelopen jaar is een aantal leden de vereniging ontvallen. Deze leden zijn: Jan
Kortekaas, mevr. Mulder van Ingen en Hans Slotboom. De voorzitter vraagt om een minuut
stilte.
De heren Rob Bergen, Kees Wellhuner en Jan van der Loos hebben zich afgemeld voor de
vergadering.
De voorzitter geeft aan dat de vergrijzing zijn intrede doet binnen de vereniging. Er zijn
momenteel 35 leden die ouder zijn dan 70 jaar. In het havenreglement staat dat iedereen
verplicht is mee te werken in de haven, behalve als men ouder is dan 70 jaar. Het bestuur wil
de leeftijd dat men verplicht is om mee te werken in de haven verhogen naar 75 jaar. De
voorzitter peilt hoe de aanwezige leden hierover denken en het blijkt dat 50% voor en 50%
tegen is. Het bestuur stelt als compromis voor dat men mag stoppen als men 70 jaar wordt,
maar men mag vrijwillig doorgaan.
Het bestuur is begonnen met het strikt toepassen van de boete als men zijn steigerdiensten niet
uitvoert. Er zijn 30 leden die dit betreft. Dit is bijna 10% van het ledenbestand. Een aantal
leden die dit betreft is op het koffie-uurtje van het bestuur geweest. Het bestuur heeft
eenmalig een coulance regeling toegepast waarbij de betreffende leden 3 extra steigerdiensten
zullen verrichten. Het resultaat in de eerste maanden is, dat er meer leden hun steigerdiensten
hebben verrichten.
3
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2015
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
4
Jaarverslag 2015
Het jaarverslag over 2015 wordt goedgekeurd.
5
Financieel verslag 2015
De voorzitter bedankt mevr. Ellie Dekker en de penningmeesters voor het opstellen van de
financiële stukken.
Bladzijde 7: Het bedrag voor de verzekeringen, belasting en heffingen is in 2015 veel hoger
dan in 2014. De reden is dat er in 2014 geen waterschapsbelasting is betaald,
waardoor in 2015 tweemaal is betaald. Ook zijn de verzekeringspremies
verhoogd.
Bladzijde 10: De vereniging moet de ecotaks over 2014 nog krijgen in plaats van 2015.
Bladzijde 14: De post onderhoud gebouwen heeft betrekking op:
zwemtrappen
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waterslangen
douches
Bladzijde 14: Onder de post verenigingskosten valt het 10 jaren onderhoudsplan gemaakt
door de firma Cor Nab.
In de toekomst zal er een verklaring worden gegeven van de posten waar de verschillen te
groot zijn.
6
Verslag kascommissie
Dhr. Slagtveld en dhr. Westgeest hebben de kascontrole uitgevoerd. De kascommissie stelt
voor het bestuur decharge te verlenen. De algemene vergadering stemt hiermee in. De
voorzitter bedankt beide heren.
7
Verkiezing kascommissie
De wettelijke termijn voor een lid van de kascommissie is 2 jaar. Dhr. Slagtveld en dhr.
Westgeest blijven nog een jaar aan. Als reserve lid blijft dhr. Bos aan. Als nieuw reserve lid
geeft dhr. van der Kooy zich op.
8
Begroting 2016
Op de begroting staan 3 nieuwe posten:
De bestrating van de las hoek. Hier zullen stelcon platen worden geplaatst. Deze
werkzaamheden worden tegen een lagere prijs uitgevoerd dan normaal wordt berekend.
Het jubileum wordt een receptie en een feest voor de leden en is in de begroting opgenomen.
De groenvoorziening is een eenmalig groot bedrag. Al het groen wordt op orde gebracht.
Hierna wordt er jaarlijks een abonnement betaald.
De begroting wordt aanvaard.
De hypotheek schuld is verminderd van €250.000.- naar €70.000,-. Het huidige
rentepercentage, dat door de bank wordt berekend, bedraagt 6.5%. De rente die men op spaar
tegoeden krijgt van de banken ligt onder de 1%. Het bestuur wil gaan kijken of er weer bij de
leden kan worden geleend tegen een hogere rente dan die de banken geven op spaar tegoeden
en die lager is dan de hypotheek rente die momenteel wordt betaald bij de bank. De leden
gaan hiermee akkoord. Het bestuur zal mensen benaderen of met intekenlijsten werken.
9
Verkiezing bestuursleden
Twee bestuursleden zijn aftredend. De kantinecommissaris Sjirk Bajema en de secretaris Jos
van Rooijen. Beide heren willen nog een termijn vervullen en worden bij acclamatie
benoemd.
De penningmeester Wim Kneijber stopt als penningmeester. Hans Tours volgt hem op. Hij
heeft al een jaar meegedraaid in het bestuur.
Wim Kneijber was een uitstekende penningmeester. Hij was werkzaam bij Siemens en aan de
auto kon men zien dat hij op de haven was. Wim is betrokken bij de technische zaken op de
haven. Samen met Ruud Noordermeer was hij betrokken bij de werkzaamheden aan het
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elektro. Hij is in 1999 gevraagd door Dick Westgeest om de functie van penningmeester te
vervullen. Hij is een nuchtere man die op het geld let. Hij geeft de nuance aan tijdens een
discussie en zegt geen onvertogen woord. Hij stopt alleen als penningmeester.
De voorzitter benoemd Wim als erelid van de vereniging. Het erelidmaatschap is niet iets dat
automatisch wordt gegeven. Wim verdient het. Hij heeft al de bootmansfluit en krijgt daarom
een fles drank aangeboden. Ook krijgt hij een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Joke.
Wim voelt zich vereerd. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan en heeft vertrouwen in
Hans Tours.
10
Rondvraag
De voorzitter inventariseert welke leden een vraag voor de rondvraag hebben. Er zijn negen
leden die willen reageren. Dit zijn : mevr. Schippers, dhr. V.d. Geer, dhr. Noordermeer, mevr.
Feeser, dhr. Westgeest, dhr. Koolmees, dhr. Van Kuijen, Dhr. Visser en dhr. Storm
Mevrouw Schippers merkt op dat de ecotaks gaat verdwijnen en dat hiervoor in de plaats een
subsidie regeling komt voor duurzame energie. De ecotaks voor 2014 wordt aangevraagd en
ook over 2015 kan nog worden aangevraagd. Hoe de nieuwe subsidie regeling eruit komt te
zien is nog niet geheel bekend.
Dhr. Van der Geer reageert op de brief over het transparanter maken van de liggeld tarieven.
Hij vraagt zich af of er ook leden zijn die minder gaan betalen. Met name de kleinere
ligplaatsen gaan minder betalen. In de brief is uitgelegd dat iedereen dezelfde prijs per
vierkante meter gaat betalen. Voor de boten die een walkantplaats hebben wordt gerekend de
lengte plus 1 ½ meter tbv het invaren. De breedte van het schip wordt verhoogd met een ½
meter en naar boven afgerond. Alle boxen zijn opnieuw opgemeten. Dhr. Noordermeer heeft
twijfels over de afmetingen van de boxen. De voorzitter zegt toe dat indien noodzakelijk de
boxen opnieuw worden opgemeten. De voorzitter benadrukt nogmaals dat het totale bedrag
aan liggelden gelijk is gebleven.
Mevrouw Feeser vraagt of de gastentocht dit jaar kan doorgaan. Het bestuur geeft aan dat de
gastentocht kan doorgaan.
Dhr. Westgeest wil met een groepje gaan varen tijdens de Pasen. Hij vraagt of er dan water
kan worden getapt. De onderhoudscommissaris zal zorgen dat er water kan worden getapt.
Dhr. Noordermeer is al 40 jaar lid. Hij werkt onder andere mee in de hellingploeg. Afgekeurd
helling materiaal wordt als oud ijzer afgevoerd en zijn vervangen door nieuwe staanders. Dit
is in het bestuur besproken en de technische mensen hebben meegesproken. Er komt een extra
container voor het helling materiaal. Als er nieuw materiaal nodig is dan wordt het via het
bestuur aangeschaft.
Dhr. Van Kuijen heeft de uitnodiging gehad voor het feest van het 50 jarig bestaan. Hierin
wordt als cadeau suggestie de Wassenaarse reddingsbrigade genoemd. Deze brigade heeft al
veel sponsors. Hij had liever gezien dat de KNMR als cadeau suggestie was genoemd.
Dhr Visser vraagt hoe het met de fietsen zit. Het fietsenhok is al weg. Vandaag staat op de
website dat volgende week de onbeheerde fietsen worden verwijderd. De
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onderhoudscommissaris is zaterdag op de haven aanwezig in verband met de steigerdiensten
en zal dan de fietsen verwijderen.
Dhr. Storm vraagt wat er gaat gebeuren in de dorpshaven. Er zouden plannen zijn om dit
gebied te ontwikkelen. De erfpacht loopt nog 18 jaar voor de nieuwe haven. In de dorpshaven
gaat de erfpacht per jaar. De gemeente Wassenaar heeft de vereniging beloofd om de
vereniging te betrekken in eventuele nieuwe plannen voor de ontwikkeling van het haven
gebied.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente is gezegd dat Wassenaar het Valkenburgse
meer wil openstellen voor de recreatie vaart. Dit wordt al 10 jaar gezegd. Het Valkenburgse
meer behoort tot de Gemeente Valkenburg. Er is een wijk gepland met 5000 inwoners. Er is
ook een haven gepland. Het uitvoeren van deze plannen gaan lang duren zeker 15 jaar.
De KNWV is een belangrijke regiovertegenwoordiger en houdt de vereniging op de hoogte
van de plannen. Ook de Rijnlandroute is een belangrijk onderdeel van deze plannen. In 2000
zijn de eerste plannen over dit project gemaakt.
Er zijn plannen om de watersportverenigingen BTW plichtig te maken. De KNWV gaat hier
tegen in beroep. Het Europese hof heeft bepaald dat de Nederlandse Staat de
belastingwetgeving in verband met de BTW heffing voor watersport verenigingen moet
aanpassen.
Dhr Feeser heeft nog een opmerking. Hij vindt de stortplaats van het chemisch toilet erg vies.
Sommige leden gooien er afgewerkte olie in.
De voorzitter merkt op dat de penningmeester Willem Kneijber na 16 jaar is gestopt als
penningmeester. De havencommissaris Ab van Dijk wil volgend jaar ook stoppen als
havencommissaris. Het bestuur zoekt nu naar een vervanger. Wanneer iemand deze functie
wil overnemen kan hij of zij een periode meedraaien.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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