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De algemene ledenvergadering vindt plaats op zes juli 2020 conform de op dat moment 

geldende RIVM regels. De vergadering is door 22 leden bezocht (aanwezige ledenlijst ter 

inzage bij de secretaris). Door de anderhalve meter maatregel kunnen er maar een beperkt 

aantal personen in de kantine. 

Aanwezige bestuursleden: Hans Tours (voorzitter) 

    Sander Daamen (haven commissaris) 

    Ed van Leusden (penningmeester) 

    Bert de Mos (onderhoudscommissaris) 

    Karel de Rooij (kantinecommissaris) 

    Emile Meerts (secretaris) 

Afwezige bestuursleden: Henk Fehling (2e penningmeester) met bericht en verleende 

volmacht. 

 

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom voor de aanwezige 

leden en vraagt een minuut stilte voor de leden welke ons ontvallen zijn.  

 

2    Mededelingen 

Omdat het de eerste keer is dat dit bestuur vergadert in de nieuwe samenstelling stelt de 

voorzitter de bestuursleden even voor. Daarna een terugblik op de perikelen van de afgelopen 

periode: allereerst de corona-lockdown voor de haven, het sluiten van de kantine, het 

hellingen wat sneller ging dan ooit, Bert z’n steigerdiensten helemaal op z’n kop enz. enz…. 

Maar er zijn ook positieve berichten te melden: het aantal leden haperde een beetje maar nu 

zitten we weer zo goed als vol. Het afgelopen jaar zijn we digitaal gaan factureren en verdere 

correspondentie zal in het vervolg via de mail gebeuren op enkele uitzonderingen na. Er is het 

afgelopen jaar een prachtige grote ondergrondse vuilcontainer geplaatst en de leden zijn daar 

zeer over te spreken. Het is natuurlijk níet de bedoeling dat daar grof vuil in en naast wordt 

gedumpt! Als de nieuwe camera’s operationeel zijn zal daar streng op worden gelet! 

(onderhoudscommissaris geeft een korte toelichting over de werkzaamheden omtrent de 

toezichtcamera’s, de led verlichting en de vuilcontainer). De voorzitter vervolgt met de 

mededeling, dat de maatregelen omtrent de boetes voor de niet vervulde steigerdiensten 

strenger zal worden nageleefd. Wat betreft het lopende beroep aangaande de opzegging van 

het lidmaatschap door het bestuur van een lid: op 8 juli 2020 krijgt onze advocaat bericht van 

de rechtbank of het een zitting wordt of dat het schriftelijk afgehandeld kan worden, door de 

coronacrisis loopt de rechtbank enorm achter.  

 

3    Verslag ALV-vergadering van 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter legt uit waarom de ALV van 2020 tóch op het 

allerlaatste moment door is gegaan: het bestuur heeft voor een aantal belangrijke zaken, die 

géén uitstel kunnen lijden, de goedkeuring nodig van de leden. 

 

4    Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag over 2019 wordt goedgekeurd 

 

5    Financieel verslag 2019 

Op de nieuwe beamer kunnen alle aanwezige leden het verslag lezen en vragen stellen aan de 

penningmeester… 

1 Waarom is het eigen vermogen lager dan in 2018? Het eigen vermogen kan om 

diverse redenen stijgen of dalen. In ons geval is dat door diverse afschrijvingen. 
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2 Mw. Schippers: gaan we nu sparen voor de steigers? Daar komt het bestuur straks 

uitgebreid op terug. 

3 Hr. de Zeeuw: waarom is het onderhoud clubgebouw (€8013.--) zo hoog? Nieuwe 

loods deuren. 

4 Hr. De Zeeuw: uit de vorige ALV vergadering is het voorstel gekomen om de 

winstverdeling op nul te zetten. Het huidige bestuur heeft dit voorstel niet 

overgenomen. 

5 Mw. Feeser: gaarne uitleg over de post rekening courant: dit betreft kort lopende 

leningen om een liquiditeit dip te overbruggen. 

6 Mw. Feeser: hoe zit het met advocaat kosten? Er wordt uitleg gegeven omtrent de 

kosten van de advocaat en het bestuur verwacht nog wat extra kosten. Indien de 

zaak wordt gewonnen zal er wellicht wat geld terug komen naar de vereniging. 

7 Hr. De Zeeuw: de baromzet staat niet in verhouding tot de inkoop. Het gehele 

bestuur is hiervan op de hoogte en de cijfers zijn door diverse (in- en externe) 

personen onderzocht, maar geen van allen kunnen een sluitende verklaring 

hiervoor geven. Er zal in samenwerking met de penningmeester, 

kantinecommissaris en met behulp van de kascommissie naar een oplossing 

worden gezocht voor dit probleem. 

8 Mw. Schippers: wellicht is het een goed idee om alle cijfers van 10 jaar naast 

elkaar leggen ter vergelijking. Het bier is nog steeds maar €1.25 terwijl een wijntje 

€1.60 kost! De vrouwen worden hier gediscrimineerd      . Het bestuur zal deze 

opmerkingen meenemen in de vergaderingen. 

9 Mw. Bajema: waarom zijn de telefoonkosten hoger dan normaal. Het bestuur heeft 

besloten om een andere provider te kiezen die op het eerste gezicht wel iets 

duurder is maar veel meer data levert dan de oude provider, en juist die data 

hebben wij nodig voor sneller internet en voor de nieuwe beveiliging camera’s. Op 

de lange duur bleek deze beslissing goedkoper uit te komen. 

 

6 Begroting 

De begroting wordt doorgenomen. 

Hr. Westgeest: is er rekening gehouden met een “corona-begroting”? Nee daar is geen 

rekening mee gehouden…. 

 

7 Verslag kascommissie 

De penningmeester geeft toelichting op de controle door de kascommissie: er is vooral gelet 

op de kas/kantine in- en uitgaven, wellicht de prijzen aanpassen? Bestuur komt met 

voorstellen naar de kantinecommissaris. De kascommissie merkt ook op dat er €15000.—aan 

debiteuren uitstaat, zij zien dat liever strakker geregeld. (Mw. Schippers: er zou nog een 

omzet van €2000,-- moeten worden gestort? Is reeds gebeurd dat zit in de cijfers van 2018.) 

Het voorstel van de kascommissie is dat zij graag nog een keer in september/oktober 2020 

extra willen controleren. Het bestuur is hier erg blij mee! Ook het gehele bestuur zou graag 

willen weten hoe het verlies bij de kantine-kas is ontstaan. De kascommissie verleent de 

penningmeester en het bestuur décharge voor het gevoerde beleid over 2019. 

De voorzitter bedankt de heren Westgeest en Cornet voor hun inbreng. 

 

8 Verkiezing kascommissie 

De heren Cornet en Westgeest melden zich opnieuw aan als lid van de kascommissie.  

Het bestuur neemt het voorstel graag aan! 
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9 Verkiezing bestuursleden / Rooster van aftreden 

Volgens het rooster van aftreden zijn de functies van penningmeester, havencommissaris en 

onderhoudscommissaris herkiesbaar. Zowel Ed als Sander en Bert worden door de leden 

opnieuw gekozen. Hr. De Zeeuw: is het een idee om per jaar maximaal twee leden te laten 

aftreden? Praktisch is dit niet haalbaar (te weinig aanmeldingen) en niet de persoon maar de 

functie is verkiesbaar, dit conform het vastgestelde rooster van aftreden. 

 

10  Steigers / Financiering / KNWV  

De voorzitter vertelt over de zoektocht van het bestuur naar het vervangen van de steigers: 

worden het drijvende steigers of kunststof steigers of toch maar weer hard hout….vele 

offertes en vertegenwoordigers en gesprekken zijn er gevoerd om tot de beste oplossing te 

komen. De meest veiligste en betaalbare oplossing blijkt: hard hout mét een antislip laag. Na 

verschillende offertes komt het bedrag van € 140000.—van Het Leids Loonbedrijf als 

gunstigste uit de bus. De voorzitter legt uit hoe de vereniging aan het bedrag kan komen: 

€ 40.000,— zouden we ter zijner tijd uit eigen middelen kunnen bekostigen, €100.000,-- zou 

uit leningen van diverse leden kunnen komen. Deze investeringen zullen uiteindelijk door de 

leden opgebracht moeten worden, hiervoor stelt het bestuur de volgende maatregelen voor: 

1 Opzeggen van het collectief lidmaatschap bij de KNWV (€ 21.50 per lid per jaar) en 

deze kosten de komende vijf jaar als toeslag in rekening brengen aan de leden (het kost 

de leden dan niets). 

2 De prijs van een ligplaats verhogen met € 0.75 per m2 (conform de inflatiecorrectie). 

De uitgebreide versie van dit voorstel met rente percentages en looptijd is opvraagbaar bij de 

secretaris. De voorzitter (en het bestuur) vraagt de leden toestemming om € 140.000,-- te 

besteden aan de verbetering van de steigers én het opzeggen van het lidmaatschap van het 

KNWV. Er volgt een discussie over de beide voorstellen, en de leden gaan met beide 

voorstellen akkoord (13 leden door handopsteken en de rest van de leden mondeling, er is dus 

een unaniem akkoord). Mw. Schippers: de trailerplaatsen betalen maar € 140,-- per jaar Het 

bestuur gaat dit de volgende bestuursvergadering bespreken. Er volgt nog een korte discussie 

over een commissie, de rente over het bedrag, en over de vervanging van eventuele rotte 

palen. 

 

11 Rondvraag 

Hr. Westgeest: We boeren ieder jaar iets achteruit…Hans: klopt maar het valt mee, het heeft 

toch te maken met de kantine-inkomsten die niet dekkend zijn. 

Hr. v/d Kooij: de prijsverhoging gaat per m2? Hans: inderdaad. 

Hr. v/d Hulst: bord voor de passanten aan de Rijn? Sander: ik ben gaan vragen bij de beide 

bedrijven maar zij wilden het niet. Misschien bij McDonalds of sloopbedrijf Obdam. 

Verder geen vragen voor de rondvraag. 

 

12 Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inzet op deze bijzondere corona 

algemene ledenvergadering en sluit de vergadering om 21.30 uur. 


