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Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 22 september 2021 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 6 oktober verzonden aan het bestuur. 

 

 

Aanwezig 

Cok van der Meij  - secretaris 

Jacoline den Hoed - tweede penningmeester 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

Joop Schmit - voorzitter 

 

Afwezig 

 - plaatsvervangend voorzitter technische commissie 

 - eerste penningmeester 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.  

 

2. Vaststellen agenda 

Er ligt een aangepaste agenda voor. De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering  

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

- Joop geeft aan dat er een voortgangsbericht zal worden gestuurd t.a.v. het ha-

venonderhoud. 

- Gisteren is de secretaris van VNM langsgekomen om de vergadering in ons 

clubhuis op de ochtend van 20 november voor te bespreken. Daarbij wordt ge-

zorgd voor koffie, broodjes, soep en drankjes na afloop. Ons parkeerterrein is 

niet beschikbaar. De aanwezigen zullen dus parkeren aan de overzijde van de 

haven. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

Er is geen noemenswaardige ontvangen of uitgegane post. 
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6. Actiepuntenlijst 

 

- Cees lost de problematiek rondom het hek op met de leverancier (havenbe-

heer). 

Er wordt teveel aan de instellingen van de elektronica van het hek gezeten. De 

leverancier komt met een voorstel tot een onderhoudscontract. Havenbeheer 

draagt zorg voor het afsluiten van dit contract. De technische dienst is verant-

woordelijk voor de techniek van het hek. 

 

- Cees stuit een aanpak kort met Jan Fokke en Jan Zweekhortst m.b.t. over-

dekte werkplaats naast de container naast de tractorstalling (havenbeheer). 

Cees heeft zich verdiept in het aanschaffen van doorloopzeilen. Hij komt namens 

de technische dienst met een kostenraming. 

 

- Cees bespreekt met Jan Fokke het mobiele telefoonnummer als alternatief 

voor het aanschaffen van een nieuwe intercom (havenbeheer). 

De intercom wordt weggehaald en het bord met het mobiele telefoonnummer 

wordt duidelijker in beeld gezet. 

 

- Cees stelt een brief op waarin duidelijk wordt gemaakt dat er t.a.v. zelfwerk-

zaamheid wordt gehandhaafd en zo nodig gesanctioneerd (havenbeheer). 

Cees heeft hierop de nodige handelingen verricht. 

 

- Cees stuurt een lid een brief m.b.t. het verbouwen en slopen in strijd met 

het reglement zonder voorafgaand verlof (havenbeheer). 

Ook hierop is gehandeld door Cees. 

 

- Lorenzo zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement worden aangepast 

m.b.t. het aspirant-lidmaatschap (notulist). 

Er wordt een voorstel opgesteld met de strekking dat het aspirant-lidmaatschap 

aanvangt bij aanmelding. Na een jaar in de haven gaat dit aspirant-lidmaatschap 

over op een normaal lidmaatschap. 

 

- Lorenzo past de tekst van de statutenwijziging nog op één punt aan (notu-

list). 

Het bestuur is akkoord met het voorstel tot statutenwijziging. Dit zal worden voor-

gelegd aan de leden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

 

- Cok stuurt het cameraprotocol rond (secretaris). 

Het cameraprotocol wordt volgende vergadering ter besluit voorgelegd.  

 

- Cok stuurt een eerste officiële waarschuwing aan een lid m.b.t. hondenuit-

werpselen (secretaris). 

Dit punt is afgerond. 
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- Afhandelen binnengekomen klachten (secretaris en tweede penningmees-

ter). 

De binnengekomen klachten zijn afgehandeld. 

 

7. Bordjes camerabewaking toegangshekken 

De bordjes m.b.t. de camerabewaking zullen worden opgehangen op de toegangs-

hekken. 

 

8. Nieuwe voorzitter technische commissie 

Er is een gesprek geweest met een mogelijke kandidaat voor het voorzitterschap van 

de technische commissie. Hij zal zich bij de volgende vergadering melden om verder 

te bespreken of hij de lopende termijn van de voorzitter van de technische commis-

sie zal uitdienen. Er hebben zich verder geen kandidaten gemeld. 

 

9. Zitmaaier 

Cees heeft overlegd over het bestellen van een zitmaaier. Hij draagt er zorg voor dat 

de maaier besteld wordt. 

 

10. Commissies 

 

A. Secretaris 
 

Er geldt een absolute ledenstop voor boten tot 8,5 meter en er is ook geen moge-

lijkheid tot plaatsing op de website. Cok past dit aan op de website. 
 

Met betrekking tot het hellen van de boten zal Cok in afstemming met Rien de 

nodige berichten sturen en inlichtingen ophangen op de haven. 

 

B. Technische commissie 
 

Cees merkt op dat het toegangsbeheer statutair gezien bij het clubhuisbeheer 

ligt. Daarnaast is de tractorband vervangen. Ook is er een lid aangesteld dat ver-

antwoordelijk is voor de herbevoorrading van het gas. Hennie merkt verder op 

dat het dak van het washok lek is. Cees zal dit oplossen. 

 

C. Havenbeheer 
 

Havenbeheer is bezig met het vrijmaken van ruimte voor het hellen. Er is een lid 

dat interesse kenbaar heeft gemaakt om havenmeester te worden. Cees heeft 

sindsdien geen contact meer kunnen krijgen met dit lid. 
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D. Penningmeester 
 

Hennie en (één van) penningmeesters bespreken hoe de afdracht van commis-

sies in de boekhouding tot uitdrukking gaat worden gebracht. 
 

Jacoline geeft aan dat de kassa’s moeten worden afgeroomd door het havenbe-

heer en door het clubhuisbeheer.  
 

Er staan trailers op het haventerrein die er niet horen te staan. Havenbeheer 

zoekt uit hoe dit zit en hoe er gehandeld gaat worden. 
 

Onderhands ruilen binnen de haven is niet toegestaan, omdat de ligplaatsadmi-

nistratie te allen tijde het overzicht moet kunnen hebben over de ligplaatsen. 
 

Jacoline gaat e-herkenning aanvragen voor de vereniging t.b.v. de aangifte voor 

de omzetbelasting. Hierbij wordt gekozen voor de meerjarenvariant, waardoor de 

kosten per jaar zo laag mogelijk worden gehouden. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

Hennie gaat zich erin verdiepen of en hoe allergenen kenbaar moeten worden 

gemaakt door de medewerkers van het clubhuisbeheer. 

 

11. Rondvraag 

- Opgemerkt wordt dat er op dit moment geen digitaal archief is in de cloud. Cok 

gaat zich in de mogelijkheden verdiepen. 

- Opgemerkt wordt verder dat er borden met het snelheidsmaximum geplaatst zul-

len worden in de haven. Havenbeheer pakt dit op. 

- Ten slotte wordt nogmaals onder de aandacht gebracht dat de roeivereniging een 

brief zou krijgen. Hierin worden zij geattendeerd op mogelijke schade die boten 

van onze leden hebben opgelopen door het rondvaren van de roeiers op ons ter-

rein. 

- Het onderwerp van de bestuurdersvergoeding wordt genoemd. Hennie gaat hier 

met de penningmeesters een voorstel voor opstellen. 

 

12. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 13 oktober om 20.00 uur. 

 

13. Sluiting vergadering 

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en concrete inbreng en sluit om  

23.00 uur de vergadering. 


