WATERSPORTVERENIGING WASSENAAR JAARVERSLAG 2016
Aantal leden
De vereniging telde in 2016 gemiddeld 375 leden. In 2016 is er geen ledenstop geweest.
Financiën
De vereniging verkeert in een gezonde financiële toestand. De financiële afrekening wordt
opgesteld door de penningmeesters en mevr. Dekker. Het bestuur heeft de liggeld tarieven
transparanter gemaakt. Iedereen betaalt dezelfde meter prijs. Deze nieuwe tarieven in beide
havens zijn gepubliceerd op de website.
Eind 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging waardoor watersport
verenigingen btw-plichtig worden. Dit betekent dat ook onze vereniging btw moet heffen.
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. In 2016 was er contact met
het KNWV over het project masterplan Valkenburg, de BTW heffing en hoe om te gaan met
wanbetalers.
Bestuur
De vereniging heeft een gekozen bestuur. Het bestuur heeft 10 maal vergaderd. In 2016 is de
penningmeester Wim Kneijber gestopt. Hij is opgevolgd door Hans Tours. Het bestuur bestaat nu
uit:
-

Henk van der Zeeuw
Jos van Rooijen
Hans Tours
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 wilde in december 2016 een ijsbaan aanleggen in de dorpshaven. Uit
eindelijk zijn deze plannen afgekeurd. Er zijn nog geen nieuwe plannen bekend voor de oude
haven. De gemeente heeft toegezegd dat de vereniging zal worden betrokken bij de ontwikkeling
van de dorpshaven.
Haventerrein
Het hoveniersbedrijf heeft de groenvoorziening op het haventerrein in orde gemaakt. De
vereniging wilde enkele gedeeltelijk dode bomen laten kappen, maar de Gemeente geeft geen
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kapvergunning. Deze bomen worden nu verder gesnoeid.
Ook in 2016 is er een controle geweest op de aanwezigheid van de legionella bacterie in het
watersysteem. Het watersysteem voldoet aan de gestelde eisen.
Op verschillende gedeelten in de haven zijn stelcon platen gelegd. Ook is er een nieuwe container
bijgeplaatst. Het oude fietsenhok is verwijderd.
Steigerdiensten
Ook in 2016 heeft een aantal leden niet de verplichte steigerdiensten verricht. Het bestuur is
begonnen zoals aangekondigd met het strikt toepassen van de boete als men zijn steigerdiensten
niet verricht.
Als een lid 70 jaar wordt dan mag dit lid op vrijwillige basis toch steigerdiensten blijven doen tot
de leeftijd van 75 jaar is bereikt.
Algemene ledenvergadering
Op 17 maart 2016 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering is door
41 leden bezocht. De vergadering keurde de financiën goed. De penningmeester dhr. Wim
Kneijber is opgevolgd door dhr. Hans Tours. De ledenvergadering heeft afscheid genomen van de
penningmeester dhr. Wim Kneijber. De kantine commissaris dhr. Sjirk Bajema en de secretaris
dhr. Jos van Rooijen werden opnieuw voor een termijn herkozen.
50 jarig bestaan vereniging
Op 30 april 2016 is een receptie gehouden in de thuishaven. De receptie werd druk bezocht. De
burgermeester van de Gemeente Wassenaar was een van de gasten op de receptie. Daarna is er
een feest/barbecue gehouden in de Oosterhoeve te Wassenaar. Ook hier was het druk en gezellig.
Het was een geslaagde dag.
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