
 

                                           Watersportvereniging Heusden           

                                          Nieuwe Maasdijk 3a  

                                           5256 NX HEUSDEN  

     
 

 

Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging Heusden. 

 

Procedure: 

Binnen de vigerende Noodwet van 24 april 2020 (Verzamelwet Covid 19 Justitie en 

Veiligheid) is de mogelijkheid geschapen op een andere wijze te vergaderen dan via een 

fysieke vergadering waarbij (aspirant) leden en bestuur aanwezig kunnen zijn. 

Zoals gemeld in een eerdere update van het bestuur was de overweging om dit te doen via 

een vergadering over het internet en de mail. 

Een vergadering over een livestream verbinding of iets dergelijks gaf in de ogen van het 

bestuur te weinig mogelijkheden gezien de omvang van het leden bestand om op die wijze 

zinvol te vergaderen. 

Het bestuur heeft derhalve gekozen voor de volgende werkwijze om de zaken waarover de 

leden een beslissing dienen te nemen conform de statuten aan de leden voor te leggen en 

hen hierover door stemming te laten beslissen. 

Gezien de uitwisseling van vergaderstukken en het mogelijk doen zijn om hierover vragen te 

stellen, opmerkingen te maken en daarna over de diverse punten te kunnen stemmen, 

strekt de vergadering zich over een langere periode uit zodat er tijd is voor zorgvuldig 

behandelen van de inhoud van het aan de leden voorgelegde. 

 

14 november 2020: 

Vooraankondiging Algemene ledenvergadering 

 

23 november 2020: 

Opening vergadering door het aanbieden aan de (aspirant) leden van de agenda met te 

behandelen punten binnen deze vergadering 

 

Periode 24 tm 28 november 2020: 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen ter zake van de 

diverse vergaderpunten. Leden en aspirant- leden kunnen vragen stellen en opmerkingen 

richten aan het bestuur. 

 

Periode 29 november tm 4 december 2020: 

Beantwoording door het bestuur van de ingezonden vragen cq gemaakte opmerkingen 

 

 

7 december 2020: 

Toezending van het stemformulier waarop door de leden hun stem per vergaderitem kan 

worden uitgebracht door middel van het aangeven van voor of tegen het voorstel van het 

bestuur. 



Wordt door een lid niet gestemd, dan wordt het lid geacht in te stemmen met de voorstellen 

van het bestuur. Alleen leden zijn stemgerechtigd conform de bepalingen in de statuten, 

 

10 december 2020: 

Mededeling door het bestuur over de uitkomst van de stemming, sluiting van de vergadering 

door de (waarnemend) voorzitter. 

 

 

 

Presentie: 

 

Aanwezig namens het bestuur: 

Hans Kreté, penningmeester, Kees Karelse, Technisch havencommissaris, Richard van der 

Koppel, commissaris Jeugd en zeilen, Stan Pompen, interim algemeen havencommissaris. 

 

Aanwezige leden: 

Alle leden en aspirant- leden worden via het door hen verstrekte mailadres bij deze 

algemene ledenvergadering geacht aanwezig te zijn tenzij het betreffende (aspirant) lid zich 

schriftelijk over de mail heeft afgemeld. De lijst van leden en aspirant – leden met hierop 

vermeld de ontvangen afmeldingen geldt derhalve als presentielijst en zal bij de notulen van 

deze vergadering worden gevoegd. 

 

 

Opening door de (waarnemend) voorzitter: 

 

In verband met het tussentijds terugtreden van de voorzitter Jos van den Enden, zal Hans 

optreden als voorzitter van deze algemene ledenvergadering 

 

Het wordt zoals hiervoor is aangegeven een bijzondere vergadering. Bijzonder in eerste 

aanleg doordat het bestuur van een aantal leden tussentijds afscheid heeft moeten nemen 

en hiernaast een vergadering die helaas niet de fysieke aanwezigheid van een groot aantal 

leden kent die actief kunnen mee vergaderen. De procedure van deze vergadering is 

hiervoor toegelicht. We zullen dit jaar moeten improviseren. 

 

Allereerst wil de waarnemend voorzitter stilstaan bij het overlijden van Jaap Glasbergen, tot 

voor diens recente terugtreden uit het bestuur sedert maart 2018 als secretaris deel 

uitmakend van het bestuur. De (aspirant) leden worden verzocht in gedachten een korte tijd 

stil te staan bij dit overlijden en de persoon van Jaap. 

 

Zoals eerder gemeld aan de (aspirant) leden heeft ook Jos van den Enden tussentijds te 

kennen moeten geven terug te treden als voorzitter van de WSV Heusden. 

Onder dankzegging voor hun diensten ten behoeve van de WSV heeft het bestuur zowel Jos 

als Jaap bedankt voor hun inzet ten behoeve van de WSV. 

 

 

 

 



Het is een bijzonder en bewogen jaar 2020 geweest voor de WSV als voor eenieder in privé. 

Covid 19 heeft een bijzondere impact gehad op ieders leven en ook op de WSV. Het zag er in 

eerste instantie naar uit dat de opening van het zomerseizoen zou moeten worden 

uitgesteld. Gelukkig kwam er snel de mogelijkheid om onder het nemen van een aantal 

maatregelen toch de haven te kunnen openen met wat beperkingen maar we konden aan de 

slag. Uiteindelijk was het toch mogelijk. Hier en daar met wat beperkingen, van het 

zomerseizoen te genieten. 

Ten tijde van het voorbereiden van deze ALV is er weer sprake van een beperkte lock down 

en moet weer eenieder zich in acht nemen. Ook hier zullen we doorheen moeten. Het zal 

mogelijk ook in de komende maanden een impact hebben op het verenigingsleden maar het 

is zoals het is. Zo snel als mogelijk hopen we weer onder normale omstandigheden alle 

activiteiten te kunnen vervolgen. 

 

Vergaderpunten: 

 

Formele gedeelte: 

 

 

1: Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 23 september 2019. 

 

Leden en aspirant- leden kunnen deze vinden op het besloten deel van de website van de 

WSV Heusden. Eén ieder heeft via zijn inlogcode toegang tot dit besloten deel. 

 

Vragen en opmerkingen over deze notulen kunnen worden gesteld cq verwoord zoals 

aangeven onder de procedure in de aanhef. 

 

2: Verslag van de penningmeester en vaststellen van de jaarstukken 2019 en begroting 

2020 

 

Het verslag van de penningmeester alsmede de financiële stukken over het jaar 2019 en de 

begroting 2020 zijn in verband met het noodzakelijke uitstel van de ALV reeds in een eerder 

stadium gepresenteerd aan de (aspirant) leden. Teneinde alle (aspirant) leden kennis te 

doen nemen van dit verslag van de penningmeester wordt dit hieronder nogmaals aan u 

gepresenteerd. De tekst is in zoverre aangepast dat het hier geen voorlopige cijfers meer 

betreft. 

U kunt de presentatie van jaarstukken 2019 en begroting 2020 vinden op het besloten deel 

van de website. 

 

De op de Algemene ledenvergadering aanwezige leden zijn eraan gewend om tijdens de 

vergadering een uitgebreide presentatie van de cijfers over het voorliggende boekjaar te 

krijgen met een toelichting hierop. Tevens wordt dan de begroting van het nieuwe boekjaar 

gepresenteerd. De niet aanwezige leden nemen hier dan kennis van via de besloten pagina’s 

van de Website. 

Door de “Corona- crisis” is noodgedwongen de geplande ALV van eind maart niet 

doorgegaan en zijn we eveneens in een heel andere wereld terecht gekomen met onder 

andere een tijdelijke sluiting van de haven en opvolgend beperking in de mogelijkheden van 

ontvangst passanten. 



 

Om de leden enerzijds te informeren over de financiële stand van zaken na afloop van het 

boekjaar 2019 en anderzijds inzicht te geven hoe de huidige stand van zaken is in deze 

Corona tijd en hoe het bestuur denkt de WSV hier doorheen te loodsen is besloten de leden 

en aspirant leden via deze presentatie van de (voorlopige)cijfers 2019, thans de definitieve 

cijfers, de begroting jaar 2020 alsmede een meerjaren begroting 2020- 2025 van informatie 

te voorzien. Per onderdeel zal er een nadere toelichting worden gegeven op wat zaken. 

In deze vergadering zal de meerjarenbegroting als apart item behandeld worden 

 

Toelichting op de voorlopige jaarcijfers 2019, begroting jaar 2020 en meerjarenbegroting 

2020-2025. 

 

Financieel verslag 2019 versus begroting 2019: 

 

(zoals gepresenteerd aan de (aspirant) leden in juni 2020 via plaatsing op het besloten deel 

van de website van de WSV Heusden.) 

 

A: Resultaat 2019: 

Inkomsten begroot op € 219.800; gerealiseerd € 221.800 

 

Terugloop in 2019 contributies en opbrengst werkkaarten t.o.v. begroting. Oorzaak 

opzegging lidmaatschap door niet meer varende leden. 

Wachtlijstgelden hoger door meer inschrijvingen wachtlijst 

 

Exploitatie haven- leden ca € € 1.000 lager dan begroot; bezetting zomer was hoger qua 

omzet; opzet om een hogere opbrengst winter te realiseren werd in de afgelopen winter nog 

niet gerealiseerd. 

 

Exploitatie haven- passanten: 

Opbrengsten ca € 2.000 hoger dan begroot. 

 

Uitgaven begroot op € 242.500; kosten pakket is uitgekomen op € 258.350 

 

Enige posten belicht: 

 

- Personeelskosten hoger dan begroot door o.a. het vanaf 2019 volgen van de Hiswa 

cao alsmede reservering nog uit te betalen uren. Meeruitgaven € 4.000 

- Afschrijvingen hoger dan begroot, voornamelijk gelegen in de keuze aanvangsdatum 

starten met afschrijvingen op nieuwe investeringen gereedgekomen in het boekjaar € 

3.000 

- Bestuurs- en verengingskosten € 1.200 hoger. Mede veroorzaakt door wat verschoven 

posten van 2018 naar 2019. 

- Eenmalige kosten € 5.700 hoger dan begroot. Te splitsen in € 1.300 

behandelingskosten opname financiering steiger 8 en € 4.500 kosten verbonden aan 

arbitrageprocedure met Rijksvastgoed in het kader van de vaststelling huur Haven 

voor de komende jaren. Deze is zoals gemeld inde ALV van september 2019 positief 

verlopen voor de WSV zodat dit geld zich terugverdient in de komende jaren. 



 

 

B: Begroting 2020:  

 

Bijdrage leden aanzienlijk hoger dan opbrengst 2019. Dit vloeit voort uit het in de ALV van 

september 2019 genomen besluit om ernaar te streven om de status van contractant uit te 

faseren en de bestaande contractanten en nieuwe ligplaats aanvragers uit te nodigen cq 

direct binnen de vereniging de status te verkrijgen als lid respectievelijk aspirant lid. Hieruit 

voortvloeiend is er een stijging van de opbrengst contributies en bijdrage werkkaarten met 

hiertegenover een daling van de opbrengst zomer liggelden. 

Ten opzichte van het resultaat 2019: 

Bijdrage leden > € 12.600 

Omzet exploitatie haven- leden < € 7.600 

Omzet haven-passanten < € 28.500 (zie onder) 

 

In de sfeer van de kosten is maar in beperkte mate te bezuinigen; waar mogelijk en deels ook 

voortvloeiend uit de huidige Corona situatie zijn besparingen ingepland.  

 

Per saldo sluit de begroting voor 2020 op een negatief resultaat van € 49.000. 

 

C: Toelichting op begroting en Corona invloeden op de financiën. 

 

In de afgelopen jaren is sprake geweest van een negatief exploitatieresultaat. De trouwe 

bezoekers van de ALV weten van hun penningmeester dat die zich daar niet te veel zorgen 

over maakte. Dit negatieve resultaat werd en wordt veroorzaakt tm 2020 door de forse 

afschrijvingen over de gedane investeringen in de haven. Om fiscale redenen is ervoor 

gekozen om deze invetseringen af te schrijven gedurende 10 jaar. Door het veelvoud van 

investeringen in de afgelopen jaren, doorlopend uiteindelijk tot in 2021, is deze post erg 

hoog. Betekent wel dat als vereniging niet belastingplichtig worden in de komende tijd. In 

2019 is dit negatieve exploitatieresultaat wat hoger geweest; oorzaken zijn benoemd en voor 

een groot deel incidenteel dan wel een wat hogere afschrijvingspost. 

 

Op basis van de cijfers 2019 etc. lag er uiteraard al eerder een begroting voor het jaar 2020 

ter presentatie op de geplande ALV in maart jl. 

Alleen toen kwam Corona en lag alles weer anders. Op dat moment was geen planning meer 

te maken. Het kon gaan van geheel niet open voor passanten in 2020 tot aan een uitgestelde 

opening voor passanten maar wanneer. 

 

Gelijk is een noodscenario in werking gesteld; is bezien van welke overheids- en overige 

maatregelen gebruik zou kunnen worden gemaakt etc. etc. 

 

Laten we echter wel vastgesteld hebben dat een jaar zonder passanten redelijk desastreus 

had kunnen zijn. Het drukte de penningmeester maar daarbij dus de hele WSV Heusden met 

de neus op de feiten dat onze exploitatie toch wel voor een aanzienlijk deel is gebaseerd op 

de passanten- inkomsten. Dat is een keuze die gemaakt is en ons als leden geen windeieren 

heeft gelegd, maar ontstaat er dan een situatie als in dit voorjaar dan komt dit wel even hard 



aan. Het is goed dat wij ons allen dit heel goed beseffen. We zijn een vereniging maar hebben 

feitelijk een commerciële exploitatie. 

 

Eén ieder heeft in de diverse publicaties kennis kunnen nemen van de overheidsmaatregelen 

die zijn genomen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Daar is binnen de bestaande 

voorwaarden een beroep op gedaan voor de periode april Tm juni; Baten hieruit zitten 

voorzichtigheidshalve niet in de begroting als opbrengst omdat ze eerst nog in definitieve 

vorm moeten zijn toegekend in de loop van dit jaar. Voor een tweede ronde van steun zal de 

WSV zoals nu is te overzien, niet in aanmerking komen. (Nb: het is bij nadere beschouwing 

nog te bezien in hoeverre de WSV uiteindelijk kan profiteren van de NOW regeling) 

Bij onze verhuurder en bij de Gemeente Heusden is een verzoek neergelegd voor eerstens 

uitstel van betaling en tweedens waar mogelijk een tegemoetkoming door reductie, Het 

eerste werd direct toegezegd; het tweede nog niet. 

Dit heeft er in ieder geval in geresulteerd dat de penningmeester een financiële buffer had 

(en heeft) om tm juli aan alle verplichtingen te voldoen. 

Uiteraard moeten in principe de betalingen alsnog in juli worden voldaan. 

Hiernaast heeft de Rabobank uitstel van betaling van de aflossingen op de leningen gegeven 

voor een periode van 6 maanden. 

Gelukkig kwam er rond 1 mei het bericht dat zij het onder voorwaarden de haven weer open 

mocht voor passanten; Op basis van dat feit is er opnieuw gekeken naar de begroting voor 

het jaar 2020 alsmede naar de meerjarenbegroting 2020-2025. 

Vooralsnog zijn de passanten- inkomsten voorzichtig ingeschat ook voor de zomermaanden. 

Een en ander kan dus resulteren in een aanzienlijk negatief exploitatieresultaat. Afhankelijk 

van de passantenstroom kan dit nog meevallen maar ook tegenvallen. Het verloop in de 

komende maanden zal dit leren. 

 

Geeft een en ander reden voor directe zorg. 

Neen, maar er is wel alle reden voor een voorzichtig beleid en vooralsnog ziet het er naar uit 

dat we zonder grote ingrijpende maatregelen verder kunnen. 

Het negatieve exploitatieresultaat 2020 wordt opgevangen doordat dit bestaat uit de 

afschrijvingen. Die moeten ten minste dekken dit negatieve resultaat én de 

aflossingsverplichting. Die is in 2020 per saldo slechts € 20.000. 

Evenwel, de leningen lopen daardoor een half jaar langer. 

 

Er ligt nog een investeringsschema voor de periode tm maart 2021 (steiger 8) De technisch 

havencommissaris is al tezamen met de havenmeester aan het rekenen wat er nog te 

bezuinigen is hierop. Op basis van de huidige begroting ziet het er naar uit dat de 

investeringen doorgang kunnen vinden. De liquiditeitspositie blijft vooralsnog wat krapjes 

dus ruimte voor extra plannen zal er niet zijn voorlopig. In de afgelopen tijd zijn er de douches 

en de damestoiletten stilletjes tussendoor geschoven maar zeker die laatste had nu niet in 

het plaatje gepast. Positief is dat het er heel mooi uitziet. 

Mogelijk komt er nog een voorstel vanuit het bestuur om een post van circa € 30.000 aan 

liquiditeiten te vinden maar dat is afhankelijk van hoe de exploitatie 2020 daadwerkelijk zal 

worden afgesloten. Dat is in het begin van het najaar te overzien. 

 

 

 



D: Nog enige feiten en cijfers: 

 

In het najaar 2019 zijn alle contractanten uitgenodigd om lid resp. aspirant-lid te worden: 

 

De lijst bestond op dat moment uit 97 personen: 

24 personen hebben ervoor gekozen om contractant te blijven 

27 contractanten zijn op basis van de overgangsregeling lid geworden. 

8 personen hebben op basis van de drie jaar regeling het lidmaatschap aangevraagd 

38 contractanten zijn aspirant lid geworden en worden na verloop van de respectievelijke 3 

jaars termijnen lid. 

 

Alle nieuwe aanvragers van een ligplaats worden automatisch ook aspirant- lid; de status 

van contractant kent een uitsterfbeleid dus er komen geen nieuwe contractanten meer bij, 

 

Een en ander verklaart de hiervoor genoemde verschuiving in de inkomsten stromen van de 

WSV. 

 

Afsluitend: 

 

- Voor de goede orde, deze cijfers en de administratieve verantwoording over het 

boekjaar zijn nog niet beoordeeld en geaccordeerd door de Kascommissie. De cijfers 

2019 zijn dus onder dat voorbehoud. 

- We mogen erop hopen dat veel mensen hun vakantie zullen doorbrengen in eigen 

land en dat we naast toch wel wat noodzakelijke regen, gezegend worden met veel 

mooi weer in de komende maanden. We hebben als WSV een volle haven nodig. 

Geeft soms wat overlast voor de vaste ligplaatshouders maar één ieder ziet dat dit 

een noodzakelijk iets is.  

 

 

Tot zover het in eerste instantie met de (aspirant) leden gedeelde financiële verslag. 

Inmiddels hebben we het zomerseizoen 2020 achter de rug en kunnen de cijfers in de 

eerdere begroting 2020 nader worden bezien. 

 

 

E: Begroting 2020 nader bezien: 

 

 Voorzichtig als de penningmeester hoort te zijn, is toch voor 2020 te voorspellen dat het 

eerdere begrote negatieve resultaat voor 2020 ten minste € 20.000 kan gaan meevallen. Dit 

heeft gelijk ook weer invloed op de liquiditeitspositie van de WSV waardoor de 

penningmeester hoogstwaarschijnlijk gevrijwaard blijft van het zoeken naar extra 

geldmiddelen. 

 

Nog een aanvulling op het voornoemde verslag; Na de eerste uitnodiging aan de 

contractanten om (aspirant) lid te worden resteerden er nog 24 ligplaatshouders die er 

bewust maar vaak ook onbewust voor hadden gekozen om contractant te blijven. Uitvloeisel 

van het in de ALV van 23 september 2019 afgesproken beleid, vertaald in het aangepaste 

huishoudelijk reglement, zou zijn dat bij de toewijzing van een ligplaats voor zomer 2021, 



nieuwe aspirant- leden (vanuit de wachtlijst) voorrang zouden krijgen bij toewijzing op een 

ligplaats. Het bestuur heeft alle contractanten nogmaals uitgenodigd om alsnog aspirant- lid 

te worden, hetgeen er in heeft geresulteerd dat op een contractant na (niet zeker of hij blijft 

varen), allen hebben gekozen voor het (aspirant) lidmaatschap. 

Iedere zomer-ligplaatshouder heeft vanaf zomerseizoen 2021 de status van (aspirant) lid. 

Hiermee is de uitdrukkelijk uitgesproken wens van de leden in de ALV van september 2019 

gerealiseerd. 

 

F: definitieve cijfers verslagjaar 2019: 

Het eerder gepresenteerde verslag over het jaar 2019 is nu (ongewijzigd) definitief en 

beoordeeld door de kascommissie. De hierin opgenomen begroting 2020 is ongewijzigd 

gebleven; voor de geactualiseerde cijfers op basis van de nu bekende resultaten worden de ( 

aspirant) leden verwezen naar de verderop in de vergaderstukken behandelde meer-jaren 

begroting 2020-2025. 

 

3: Verslag van de kascommissie: 

 

De kascommissie, bestaand uit de leden Mevrouw Ans Nijssen en de heer Noud van der Ham 

heeft conform de bepalingen in de statuten van de WSV Heusden de boeken van de 

penningmeester onderzocht.  

Hun conclusie is als volgt: 

 

De leden van de kascommissie  

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op de exploitatie over de 

periode 1 januari tot en met 31 december 2019 en de balans en de resultatenrekening per 

31 december 2019 van Watersportvereniging Heusden steekproefsgewijs te hebben 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurders décharge te verlenen voor het 

over de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 gevoerde beleid. De vastlegging van 

hun bevindingen is te vinden op het besloten gedeelte van de website onder financiën. 

 

In de stemronde wordt de leden gevraagd hun instemming te geven aan de financiële 

verslaglegging. 

 

Overige verslagen: 

In verband met de omstandigheid dat door het tijdsverloop vanaf einde verslagjaar 2019 

enerzijds en de diverse mutaties in het bestuur anderzijds heet het bestuur er vanaf gezien 

om een verslag in de ALV te presenteren van de secretaris, algemeen havencommissaris, 

technisch commissaris en commissaris jeugd en zullen zij na het formele deel van deze ALV 

kort een en ander presenteren over de ontwikkelingen op hun gebied in 2020 en een korte 

schets van de verwachte activiteiten in het jaar 2021. 

 

4: Goedkeuring van de leden op de aanpassingen van het huishoudelijk reglement. 

 

Het huishoudelijk reglement behoefde een update onder ander voortvloeiend uit de in de 

ALV van september 2019 genomen besluiten rondom de status van contractant en aspirant 



lid. Een en ander is verwoord in een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement zoals 

deze, met hierin opgenomen het voorbehoud van alsnog goedkeuring in de eerstkomende 

ALV door de leden, is geplaatst op het besloten deel van de website van de WSV. 

De leden worden verzocht de wijzingen te beoordelen; in de stemronde zal aan de leden 

worden gevraagd hun instemming hieraan te verlenen. 

 

5: omzetting aspirant lidmaatschap in volledig lidmaatschap. 

 

Dit punt wordt behandeld met het voorbehoud dat de stemgerechtigde leden in de 

stemronde instemmen met de inhoud van het gewijzigde huishoudelijk reglement. 

 

De navolgende aspirant- leden komen volgens het huishoudelijk reglement alsdan in 

aanmerking voor omzetting van hun aspirant- lidmaatschap in een volledig lidmaatschap. 

Zij zijn drie jaar contractant resp. aspirant- lid geweest. 

Conform de nieuwe bepalingen in het huishoudelijk reglement behoeft er geen formele 

aanvraag te worden gedaan voor het lidmaatschap, ondersteund door ten minste 5 leden 

maar ligt het oordeel in eerste instantie bij het bestuur die op deze wijze de betreffende 

personen voordraagt voor het volledige lidmaatschap. Het bestuur ziet geen redenen om de 

betrokkenen niet voor te dragen 

De uiteindelijke beslissing ligt evenwel bij de stemgerechtigde leden in de ALV. 

 

De volgende aspirant- leden worden door het bestuur voorgedragen voor het volledige 

lidmaatschap: 

 

Henk Bioch 

Grad Damen 

Marc van den Elzen 

Peter Fuhren 

Ronald van Gils 

Harko Jan Huizenga 

Davey Kivits 

Noud Lagrouw 

Erik van Oyen 

Herman Pessers 

Louis van Teeffelen 

John van der Vliet 

Richard Zoet 

Richard de Wit 

Wout Lievens 

 

 

Na goedkeuring door de ALV worden deze personen volledig lid op basis van de met hen 

overeengekomen financiële voorwaarden in de overgang van contractant naar aspirant- lid. 

In de stemronde wordt de leden gevraagd deze toetreding als volledig lid te accorderen. 

 

 

 



6: Bestuur samenstelling 

 

A: In de ALV van 23 september 2019 kon het bestuur nog geen formeel voorstel doen om 

Stan Pompen te benoemen als bestuurslid- algemeen havencommissaris. Met instemming 

van de aanwezigen heeft Stan ad interim deze functie op zich genomen. 

Het bestuur vraagt u bij de stemronde om in te stemmen met het formeel opnemen in het 

bestuur van Stan voor een eerste termijn van vier jaar. 

 

B: In de ALV van maart 2016 is Kees Karelse door de ALV benoemd als bestuurslid- technisch 

havencommissaris. Zijn termijn zou aflopen in de eerste ALV die in 2020 zou worden 

gehouden. Uiteraard is Kees met verve in functie gebleven.  

Het bestuur vraagt u bij de stemronde om Kees te herbenoemen voor een termijn van vier 

jaar. 

 

C: Het bestuur kan en zal in deze ALV verder niet komen met een bindende voordracht voor 

nieuwe bestuursleden. Er zijn meerdere oproepen gedaan maar van uit de leden zijn geen 

voordrachten gedaan die voldoen aan de vereisten in statuten en huishoudelijk reglement. 

Het zittende bestuur is cq gaat hopelijk binnenkort in gesprek met een aantal potentiele 

kandidaat bestuursleden en hoopt bij de eerstvolgende ALV in 2021 een aantal kandidaten 

te kunnen introduceren bij de leden.  

De zittende bestuursleden hechten eraan in het kader van een dan homogeen bestuur een 

potentiele nieuw voor te stellen voorzitter ook mede te betrekken in de verdere invulling 

van de diverse functies.  

Het huidige bestuur gaat hiermee, zo snel als mogelijk, maar binnen de mogelijkheden die 

op dit moment de maatregelen van Covid 19 bieden, zo snel mogelijk aan de slag. 

 

Einde van het formele deel van de vergadering. 

 

 

Informatie vanuit het bestuur: 

 

8: Toelichting op de meerjarenbegroting door de penningmeester: 

 

Op basis van de thans bekende cijfers is de meerjarenbegroting 2020-2025 bijgesteld; deze 

geeft nu een iets optimistischer beeld dan de eerste versie die in het begin van de Covid 19 

periode aan de leden is gepresenteerd ter info. 

Toen was het noodzakelijk zeer terughoudend te begroten, niet wetende hoe het zou gaan 

met het open zijn van de haven en het bezoek van passanten. Tot ieders opluchting is alles 

een beetje meegevallen; qua inkomsten zullen we achterlopen bij 2019 maar uiteindelijk 

komen we naar verwachting voor 2020 tot een acceptabel resultaat. 

Deze cijfers zijn om alle leden een indicatie te geven; het is onmogelijk om exacte cijfers 

2020 weer te geven en ook is een vergelijking maken met de eerdere gepresenteerde cijfers 

2019 met begroting 2020 niet zinvol. De penningmeester houdt zich thans maar vast aan een 

positieve liquiditeitspositie en zo snel als dat kan in 2021 zullen de leden verder worden 

geïnformeerd. 

 

 



9: Van de algemeen havencommissaris: 

Los van het gesloten zijn van de haven in de maand april, heeft het seizoen zich toch positief 

ontwikkeld met een paar prachtige zomermaanden. Havenmeester Gerard en zijn team van 

assistenten en vrijwilligers hebben alles wat mogelijk was gedaan om het vaste liggers en 

passanten in het zomerseizoen naar de zin te maken. Chapeau.  

De haven heeft in het zomerseizoen goed vol gelegen met vaste liggers. 

Inmiddels zijn de aanvraagformulieren voor de winter plaatsen 2020/2021 en de 

zomerligplaatsen 2021 weer verzonden. Gezien ook de aanwezige wachtlijst van nieuwe 

aspirant- leden die een ligplaats willen is de verwachting dat ook in zomer 2021 de haven 

weer goed gevuld zal zijn. 

 

Vrijwilligers:  

Een vereniging kan alleen een vereniging blijven met behulp van en dankzij vrijwilligers. Los 

van diegene die hun bijdrage leveren (waarvoor onze dank) hebben we er te weinig. Te 

weinig vrijwilligers betekent dat we diensten moeten gaan inkopen en dat betekent meer 

kosten en om die te dekken moet ……. Kortom wij hebben jullie nodig. 

 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die als assistent havenmeester willen bijdragen 

aan de WSV. Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die mee willen helpen om het sociale 

leven op de WSV verder vorm te geven.  

 

Laat ons weten of je wilt helpen. Een paar dagen betekent een hoop voor de vereniging, 

daarnaast maken veel handen veel werk licht. Wij rekenen op jullie. 

 

 

 

 

10: Van de technisch havencommissaris: 

De technische ploeg heeft in het voorjaar de vernieuwing van de damestoiletten kunnen 

afronden en het is mooi geworden, Dit heeft geleid tot veel complimenten van onze leden 

en passanten. Die zijn altijd leuk om te ontvangen en maakt ons trots op onze mooi 

geoutilleerde haven. 

Tevens is het laatste deel van steiger 9 vervangen; er zijn nog een aantal technische ingrepen 

nodig maar dan is ook deze steiger af en zijn alle steigers in de haven vervangen. 

Ondertussen zijn we drukdoende met het verkrijgen van de laatste goedkeuringen voor de 

vervanging van steiger 8. Zoals het er nu bijstaat zullen de werkzaamheden hieraan direct na 

einde zomerseizoen 2020 kunnen beginnen.  

Het besluit heeft moeten vallen om steiger 8 toch op dezelfde plaats neer te leggen als nu 

het geval is. Verplaatsing stuit op dit moment op teveel praktische problemen. Bijkomend is 

nog dat deze optie van verplaatsing in zich zou hebben een grotere investering. Beide zaken 

bij elkaar hebben geleid tot het besluit om steiger 8 te vernieuwen op de huidige plek. 

Inmiddels zijn de noodzakelijke materialen besteld en kan de vaste bouwploeg beginnen aan 

haar laatste grote klus. Naar verwachting zal de oplevering en in gebruikstelling van de 

vernieuwde steiger 8 rond het midden van de maand april 2021 plaatsvinden. 

In verband met Covid 19 zijn er op dit moment ook voor najaar 2020 geen werkdagen 

gepland. In het voorjaar 2021 wordt hier uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen Covid 



19 een plan de campagne gemaakt en worden de ( aspirant) leden uitgenodigd hier aan deel 

te nemen. 

 

 

11: Van de jeugd en zeilcommissie: 

Met wat hindernissen en een latere start dan normaal, zijn de jeugdzeillessen toch opgestart 

geworden en hebben de deelnemers met veel enthousiasme weer de lessen gevolgd, 

gegeven door even enthousiaste vrijwillige instructeurs. 

Ook hebben vanaf juli de zeilwedstijden doorgang kunnen vinden, uiteraard, met in 

achtneming van alle Corona regels, maar niet met minder plezier.  

 

 

Tot zover het eerste deel van deze toch enigszins bijzondere Algemene leden vergadering; 

opvolgend is het woord aan de (aspirant) leden voor vragen en opmerkingen. Hierop zal 

door het bestuur worden gereageerd zoals aangegeven in de aanhef onder “Procedure”. 

Hierna volgt de stemronde. 


