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                                           5256 NX HEUSDEN  

     

     
 

 

Algemene ledenvergadering van de Watersportvereniging Heusden. 

 

Deelname aan Algemene ledenvergadering Watersportvereniging Heusden aanvangend 23 

november 2020 en eindigend op 13 december 2020 

 

Voor de ALV zijn alle leden en aspirant leden uitgenodigd te weten: 

179 leden en gezinsleden 

57 aspirant leden 

 

Afgemeld hebben zich: 

 

Bernard van Hees; later alsnog deelnemer en heeft gestemd 

Edwin Bouman: met machtiging tot stemmen van een mede – lid 

Twee leden zijn per brief aangeschreven om een mail adres door te geven wat niet geleid 

heeft tot een reactie te weten: 

Co Verbeek 

Mevrouw Renée Linssen 

Er werd geen reactie ontvangen zodat zij niet aan de ALV hebben kunnen deelnemen. 

 

Enige leden zijn uitgenodigd om het juiste mailadres door te geven: 

Geen bericht ontvangen van de leden 

 

G.P. Smits 

Bertus Merkx 

  

Ook zij hebben aldus niet aan deze ALV  kunnen deelnemen. 

 

De overige leden en aspirant leden worden derhalve geacht aan deze ALV te hebben 

deelgenomen. 

 

 

Uitslag stemronde  

 

Stemgerechtigd waren de leden; de aspirant leden zijn volgens de statuten eerst 

stemgerechtigd na verkrijgen volledig lidmaatschap. 

Lid Marcel Teurlings heeft gemeld af te zien van het gebruik van zijn stemrecht omdat hij 

onvoldoende kennis had kunnen nemen door drukke werkzaamheden van alle 

onderwerpen. 



De vigerende bestuursleden Kees Karelse, Richard van de Koppel, Stan Pompen ( ad interim) 

en Hans Kreté hebben afgezien van het gebruik van hun leden- stemrecht. 

 

Door 42 leden is een stembiljet ingeleverd. De overige hebben afgezien van het gebruik 

maken van hun stemrecht.  

 

Onderwerpen waarover is gestemd: 

 

1: Goedkeuren van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 23 september 2019. 

 

Voor hebben gestemd:   40 leden 

Tegen hebben gestemd:   2 leden 

 

 

Voorstel is derhalve aangenomen; notulen zijn goedgekeurd 

 

2: Op voordracht van de kascommissie goedkeuren van de gepresenteerde cijfers over het 

verslagjaar 2019 en decharge van het bestuur voor het over het verenigingsjaar 2019 

gevoerde beleid: 

 

Voor hebben gestemd:  42 leden 

Tegen hebben gestemd:  0 leden 

 

Voorstel van de kascommissie is derhalve aangenomen. 

 

3: Vaststellen van het gewijzigde huishoudelijk reglement conform voorstel van het bestuur: 

 

Voor hebben gestemd:  41 leden 

Tegen hebben gestemd:  1 lid 

Toegevoegde stemverklaring: Ik kan uit de mail niet opmaken over wat er gewijzigd is in het 

huishoudelijk regelement is, hierbij dus tegen. 

 

Voorstel van het bestuur is derhalve aangenomen en de aangenomen tekst van het huishoudelijk 

reglement vervangt alle eerdere versies. 

 

4: Omzetten van het aspirant- lidmaatschap naar volledig lidmaatschap van de door het bestuur 

voorgedragen aspirant- leden.  

 

Voor hebben gestemd:  42 leden 

Tegen hebben gestemd:  0 leden 

 

Voorstel van het bestuur derhalve aangenomen en de voorgestelde leden zijn derhalve vanaf 

1.1.2021 volledig lid van de Watersportvereniging Heusden. 

 

5A : Formeel benoemen tot bestuurslid ( Algemeen havencommissaris) voor een termijn van 4 jaar 

met terugwerkende kracht tot maart 2020 van Stan Pompen ( interim vanaf 23 september 2019) 

 

Voor hebben gestemd:  42 leden 

Tegen hebben gestemd:  0 leden 



Voorstel van het bestuur aangenomen en Stan Pompen is thans formeel benoemd als 

bestuurslid voor een periode van 4 jaar tot aan de Algemene Leden Vergadering van 

voorjaar 2024. 

 

5B: Herbenoemen voor een termijn van 4 jaar tot aan de reguliere Algemene ledenvergadering van 

2024 Kees Karelse ( Technisch havencommissaris). Eerste termijn liep van maart 2016 tm maart 2020.  

Voor hebben gestemd:  42 leden 

Tegen hebben gestemd:  0 leden 

Voorstel van het bestuur aangenomen en Kees Karelse is voor een tweede termijn als 

bestuurslid benoemd voor een periode van 4 jaar tot aan de Algemene Leden Vergadering 

van voorjaar 2024. 

Afsluiting van de vergadering en mededelingen: 

Nieuwe bestuursleden: 

In de afgelopen weken hebben zich een tweetal kandidaten gemeld bij het bestuur te weten 

de heer Bas Hagoort die genegen is het voorzitterschap op te nemen alsmede de heer John 

Nuyten voor het innemen van een bestuursfunctie. Het bestuur is op voorhand blij met hun 

aanmelding. 

Het zittende bestuur gaat begin 2021 met beide heren nader in overleg en hoopt hen via de 

zgn. bindende voordracht aan de leden te kunnen voorstellen als bestuurslid in de 

eerstkomende Algemene Leden Vergadering. 

 Uiteraard wil het bestuur altijd nog met andere kandidaten in gesprek komen en staat het 

uiteraard de leden vrij om andere kandidaten voor te stellen in de eerstvolgende Algemene 

Leden Vergadering conform de regels die hiervoor zijn gesteld in de statuten. 

Het bestuur verwacht aldus na de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering weer op 

sterkte te zijn. 

Jubilarissen: 

Door diverse oorzaken is het er in het afgelopen jaar niet van gekomen om jubilarissen met 

een 25 jarig, 40 jarig, 50 jarig of incidenteel 60 jarig lidmaatschap in het zonnetje te zetten 

zoals gebruikelijk tijdens de Nieuwjaarsreceptie dan wel een ALV. Ondanks al het werk wat 

hierin in het verleden bij overgang naar E Captain is gestoken, is de constatering dat het 

bestand niet helemaal compleet is. Het bestuur roept derhalve met name de wat oudere 

leden op hun kennis over eventuele jubilea van collega leden met het bestuur te delen. 

 

CBA: 



Door Covid 19 zijn na de geslaagde Nieuwjaarsreceptie en de Jaren 50 avond helaas de 

activiteiten van de CBA stil komen te liggen. Zodra de omstandigheden dit toe laten zullen zij 

met enthousiasme hun werkzaamheden weer oppakken. 

In de tussentijd komen zij graag in contact met leden dan wel aspirant leden die voor de 

diverse taken de CBA willen versterken. Neem hiervoor contact op met de coördinator CBA  

Jan van den Boom via   secretaris@wsvheusden.nl 

Vrijwilligers: 

Voor het komende seizoen zal nog meer als voorheen een beroep nodig zijn op assistent- 

havenmeesters. Melden zich onvoldoende vrijwilligers naast de bestaande ploeg dan zal dit 

tot gevolg hebben dat meer en meer extra betaalde krachten moeten worden ingeschakeld. 

Aangeven van belangstelling gaarne richten aan de algemeen havencommissaris via  

secretaris@wsvheusden.nl  

Afsluiting 

2020 is een bewogen jaar geweest. We hebben te maken gehad met Covid19, het 

genoodzaakt zijn tot terugtreden van onze voorzitter Jos van den Enden en de ziekte, 

gevolgd door overlijden van onze secretaris Jaap Glasbergen. Sommige van onze leden zijn 

helaas niet verschoond gebleven van Covid19 .  

Het nieuwe jaar 2021 staat alweer voor de deur; de eerste vooruitzichten zijn dat we ook de 

eerste maanden niet in de normale wereld zullen terugkeren. We zullen er met zijn allen het 

beste van moeten maken. 

Havenmeester Gerard heeft met zijn team en gesteund door het bestuur er ondanks Covid19 

een zo normaal mogelijk vaarseizoen van gemaakt en heeft gelukkig ook veel passanten 

mogen ontvangen. Wat 2021 weer brengt zullen we moeten afwachten; het verheugt het 

bestuur evenwel om in tegenstelling tot eerdere berichten, te kunnen melden dat, zij het 

met een wat ingekorte werkweek, havenmeester Gerard ook in 2021 van de partij zal zijn. 

Namens het bestuur wil ik bij deze formeel deze Algemene Leden Vergadering sluiten, met 

dankzegging voor ieders inbreng en als besluit alle leden en aspirant leden met hun families 

prettige feestdagen en een voorspoedig begin van 2021 toewensen. Blijf allen gezond en tot 

in het nieuwe jaar. 

 

Heusden, 13 december 2020 

Namens het bestuur. 

Hans Kreté, penningmeester en waarnemend voorzitter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


