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De algemene ledenvergadering vindt plaats op 1 april 2019. De vergadering is door 

ongeveer 70 leden bezocht.  

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter is blij met de grote 

opkomst. Het gaat goed met de vereniging en het ledental blijft stabiel. Ook staat de 

vereniging er financieel goed voor. Er wordt door de vergadering voorgesteld om de agenda 

punten 8 en 9 om te wisselen. Het bestuur houdt vast aan de oorspronkelijke agenda. De 

voorzitter geeft aan dat hij de gehele vergadering zal voorzitten. 

 

2 Mededelingen 

Het afgelopen jaar is een aantal leden de vereniging ontvallen. Deze leden zijn: Wil Swinkels 

en Dolf Dongelmans.  De voorzitter vraagt om een minuut stilte. 

 

3 Verslag ALV-vergadering van 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

De voorzitter meldt dat het boetebeleid is aangepast. De leden hebben hierover vorig jaar een 

brief gehad. In de rondvraag staan enkele vragen die door het bestuur worden beantwoord.  

 

Naar aanleiding van de vraag van dhr. Heeswijk wordt gemeld dat de deuren van de loods zijn 

vernieuwd. 

 

Naar aanleiding van de vraag van mevr. Feeser meldt de voorzitter dat de gastentocht ook in 

2019 kan doorgaan. 

 

Naar aanleiding van de vraag van mevr. van Kuijen meldt de voorzitter dat er ondergrondse 

vuilcontainers zullen worden aangelegd. 

 

4 Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag over 2018 wordt goedgekeurd. De voorzitter meldt dat er nog steeds een volle 

wachtlijst is. 

 

5 Financieel verslag 2017  

Het financieel verslag geeft weer wat er op financieel gebied in 2018 is gebeurd. De 

vergadering merkt op dat de financiën een negatief saldo heeft. De oorzaak is de post 

afschrijvingen. In het verleden werden de afschrijvingen niet meegerekend. Er is ieder jaar 

een plus van €20.000,-. Jaap Pronk geeft het advies om de begroting op nul te houden.   

 

De voorzitter benadrukt dat als de kascommissie de jaarrekening heeft goedgekeurd dan kan 

deze niet meer worden gewijzigd. De jaarrekening wordt blad voor blad behandeld. 

 

Blad 1: geen opmerkingen 

Blad 2: geen opmerkingen 

Blad 3: geen opmerkingen 

Blad 4: Er zijn vragen over de debiteuren die nog uitstaan. De debiteuren kunnen niet direct  

worden benoemd. Deze vraag over de oninbare debiteuren wordt nader bekeken. 

Blad 5: Tijdens de behandeling van blad 5 ontstaat er een discussie. Naar aanleiding van deze 

discussie over de jaarrekening wordt de vergadering voor 10 minuten geschorst.  Na de 
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schorsing zegt het bestuur toe de begroting nogmaals te willen bekijken. De kascommissie 

beoordeelt de begroting niet. Dick Westgeest biedt aan om het bestuur hierbij te helpen.   

Blad 6: geen opmerkingen 

Blad 7: geen opmerkingen 

Blad 8: Uit coulance zijn er boetes ingetrokken. 

Blad 9: geen opmerkingen 

 

6 Verslag kascommissie 

Mevr. Dekker en dhr. Van Leusden hebben de kascontrole uitgevoerd. Dhr. Van Leusden 

heeft dhr. Bos vervangen die niet aanwezig kon zijn. Dhr. Cornet was reserve lid maar was 

niet bereikbaar. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De algemene 

vergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt beide leden. 

 

7 Verkiezing kascommissie 

De heren Cornet en Westgeest melden zich als lid van de kascommissie. Als nieuwe reserve 

lid meldt zich de heer Pronk. 

 

8 Verkiezing bestuursleden 

Het bestuur is blij dat er kandidaten zijn gevonden die bestuursfuncties willen uitvoeren. Er 

zijn geen tegenkandidaten aangemeld.  

 

De kantinecommissaris Anita Bajema heeft slechts korte tijd haar taken kunnen uitvoeren. 

Om gezondheidsredenen is zij gedwongen te stoppen. Na het overlijden van Sjirk Bajema 

heeft zij zijn functie direct overgenomen. Het bestuur heeft hier veel respect voor en wenst 

haar veel sterkte met haar gezondheid. Het bestuur heeft meer dan een jaar van haar kennis 

kunnen genieten. De nieuwe kantine commissaris wordt Karel de Rooij en hij wordt 

bijgestaan door Michiel Suur. 

 

De secretaris Jos van Rooijen voert deze functie uit vanaf 1999. De voorzitter overhandigd 

hem een cadeau, het erelidmaatschap en de bootsmanfluit. Zijn opvolger is Emile Meerts. Hij 

loopt al 6 maanden mee in het bestuur. Hij is enthousiast en heeft ruime ervaring in andere 

organisaties. 

 

De voorzitter Henk van der Zeeuw is ook vanaf 1999 als voorzitter actief in het bestuur. Hans 

Tours gaat hem vervangen. Hans Tours neemt het woord. Hij heeft genoten van de 

vergaderingen die onder de leiding van Henk plaatsvonden. Ook van de ALV vergaderingen. 

Het is een uitdaging om hem te vervangen. Hans Tours overhandigt aan Henk van der Zeeuw 

een cadeau, het erelidmaatschap en de bootsfluit. Henk van der Zeeuw geeft aan dat hij in 

2019 nog havenmeester blijft. Hij bedankt ook zijn vrouw dat zij hem deze 19 jaren heeft 

gesteund. 

 

De penningmeester Hans Tours wordt de nieuwe voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Ed van 

Leusden. Ed van Leusden loopt ook al enkele maanden mee in het bestuur en heeft ruime 

ervaring. 

 

9 Beroep aangaande opzegging lidmaatschap 

De voorzitter geeft de mening van het bestuur en geeft de feiten weer zoals deze bij het 

bestuur bekend zijn.  
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Nadat de voorzitter de feiten had weergegeven ontstond er een discussie. Naar aanleiding van 

deze discussie zag het bestuur geen redenen om haar besluit te heroverwegen. 

 

10 Rondvraag 

De voorzitter inventariseert welke leden een vraag voor de rondvraag hebben. Er zijn vier 

leden die willen reageren. Dit zijn : mevr. Schippers, mevr. van Kuijen, dhr. Pronk en dhr. 

Quintus. 

 

Mevr. Schippers meldt dat de nummering op de J-steiger is gewijzigd. Hierdoor kreeg zij een 

hogere rekening voor de gebruikte elektra. Dit is nu rechtgetrokken. Het ligplaats nummer is 

bij de meter geplaatst. De havencommissaris heeft reserve sleutels. Als iemand 

onregelmatigheden constateert en meldt dan kan er direct naar worden gekeken. 

 

Mevrouw Schippers is opgevallen dat op de nota voor het betalen van het liggeld staat 

vermeld, dat de nota binnen 30 dagen moet worden voldaan. Echter in het reglement staat dat 

er voor 1 maart van het jaar moet zijn betaald. Het bestuur zegt toe hiernaar te zullen kijken. 

 

Mevr. van Kuijen meldt dat de deuren van de ruimte waar de maaimachine staat erg laag zijn. 

Als men zittend op de maaimachine de ruimte uitrijd moet men bukken om te voorkomen dat 

men zijn hoofd stoot. Er komt een waarschuwing op de deur te staan. Er zijn maar enkele 

personen bevoegd om de maaimachine te bedienen. 

 

Dhr. Pronk vraagt het bestuur in overweging te nemen het huishoudelijk reglement te 

wijzigen zodat een bestuurslid een maximale termijn een bestuursfunctie mag bekleden. 

Bijvoorbeeld 2 x 3 jaar of 3 x 3jaar. 

 

Dhr Quintus heeft ook teveel voor de gebruikte energie betaald. Hij zal het opnemen met de 

havencommissaris. 

 

Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


