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/Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 12 oktober 2021 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 8 november verzonden aan het bestuur. 

 

 

Aanwezig 

Cok van der Meij  - secretaris 

Rien den Hoed - eerste penningmeester 

Jacoline den Hoed - tweede penningmeester 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

Joop Schmit - voorzitter 

Cees Bakker - beoogd voorzitter technische commissie 

 

Afwezig 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 20.05 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 

- Te gast is Cees Bakker, die het bestuur ziet als een beoogd voorzitter van de 

technische commissie. Het bestuur is erg blij dat iemand bereid is het voorzitter-

schap van de technische commissie op zich te nemen. In het kader van zijn aan-

wezigheid wordt de besturing van het havenonderhoud besproken. 
 

Het havenonderhoud valt onder de technische commissie. De technische com-

missie is de uitvoerder onder leiding van de voorzitter van de technische com-

missie. De projectleider binnen de technische commissie is Jan Fokke. Vanuit het 

bestuur wordt toezicht gehouden op de voortgang en doelmatigheid van de uit-

gaven door de voorzitter en de penningmeester. Daarnaast is er een onafhanke-
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lijke controle vanuit de klankbordgroep, die gevraagd en ongevraagd advies ver-

leent en toeziet op het project. 
 

- Er kan geen persoonlijke of zakelijke post van leden worden bezorgd op de ha-

ven. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

De ontvangen en uitgegane post is ter tafel gebracht. De afhandeling hiervan is be-

sproken. 

 

6. Actiepuntenlijst 

 

- Cees draagt zorg voor het afsluiten van een onderhoudscontract t.b.h. het 

hek (havenbeheer). 

Dit punt blijft staan. 

 

- Cees komt met een kostenraming m.b.t. de doorloopzeilen t.b.h. werkplaats 

naast de tractorstalling (havenbeheer). 

De kostenraming wordt momenteel gemaakt. Dit punt blijft staan. 

 

- Cees zorgt ervoor dat de intercom wordt weggehaald en het bord met het 

mobiele telefoonnummer duidelijker in beeld wordt gezet (havenbeheer). 

Het gaat hier niet om een mobiel telefoonnummer, maar om het nummer van het 

havenkantoor. Dit punt is afgerond. 

 

- Cees ziet erop toe dat er uiteindelijk bordjes worden opgehangen m.b.t. het 

cameratoezicht bij de toegangshekken (havenbeheer). 

De vereniging heeft twee bordjes. Dat betekent dat er nog één moet worden bij-

besteld. Ze worden zo snel mogelijk opgehangen. Dit punt blijft staan. 

 

- Lorenzo zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement worden aangepast 

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

Dit punt blijft staan. 

 

- Cok legt een cameraprotocol voor ter besluit (secretaris). 

Cok stelt voor om het oude protocol te handhaven en te verwerken in het haven-

reglement. Het bestuur is het daarmee eens. 

 

- Cok nodigt de kandidaat voor het voorzitterschap van de technische com-

missie uit voor de vergadering (secretaris).  

Cees Bakker is aanwezig als kandidaat. 

 

- Cees draagt er zorg voor dat de zitmaaier wordt besteld (havenbeheer). 

De zitmaaier is besteld.  
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- Cok past de website zodanig aan dat de ledenstop daaruit duidelijker blijkt 

(secretaris). 

Besproken wordt dat de website op sommige punten duidelijker zou kunnen, bij-

voorbeeld de zoekfunctie. Het zou wellicht een hoop schelen als de aanvraag-

formulieren makkelijker te vinden zijn. Als het bestuur tegen andere concrete 

problemen aangaande de website aanloopt, worden die gedeeld met de secreta-

ris. 

 

- Cok gaat in afstemming met Rien de nodige berichten sturen en inlichtin-

gen ophangen op de haven m.b.t. het hellen van de boten zal (secretaris). 

Er zijn formulieren opgehangen. 

 

- Cok gaat zich verdiepen in een cloud-dienst t.b.v. een digitaal verenigings-

archief (secretaris). 

Cok is hiermee nog bezig. Het punt blijft staan. 

 

- Cees zorgt ervoor dat het lekke dak van het washok gerepareerd wordt 

(technische dienst). 

Er is een dakdekker binnen de vereniging. Dit punt is dus onder behandeling. 

 

- Cees probeert weer in contact te komen met het lid dat interesse had in het 

havenmeesterschap (havenbeheer). 

Dit is geregeld. 

 

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

commissies in de boekhouding tot uitdrukking gaat worden gebracht 

(clubhuiscommissie en penningmeesters). 

Het is wenselijk dat er per commissie een eindejaarsoverzicht van in- en uitgaven 

komt. Dit punt is daarmee afgerond. 

 

- Hennie gaat zich erin verdiepen of en hoe allergenen kenbaar moeten wor-

den gemaakt door de medewerkers van het clubhuisbeheer (clubhuiscom-

missie). 

Hennie gaat bij het samenstellen van het nieuwe menu de allergenen kenbaar 

maken. Dit punt is daarmee afgerond. 

 

- Cees zoekt uit hoe het kan dat er trailers op het terrein staan die er niet ho-

ren te staan en hoe gehandeld moet worden (havenbeheer). 

De trailers zijn aan de ketting gelegd. De eigenaren zijn nog niet geïdentificeerd. 

 

- Jacoline vraagt e-herkenning aan voor de vereniging t.b.v. de aangifte voor 

de omzetbelasting (penningmeesters). 

Jacoline is hiermee bezig. Het punt verdwijnt van de actiepuntenlijst. 
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- Cees zorgt ervoor dat er borden met een snelheidsmaximum in de haven 

worden geplaatst (technische dienst). 

De borden worden geplaatst. Het punt verdwijnt van de actiepuntenlijst. 

 

- Cok stuurt een brief naar de roeivereniging over roeiers op ons haventer-

rein (secretaris). 

Deze brief is verstuurd, maar er is nog geen reactie gekomen. Het punt verdwijnt 

van de actiepuntenlijst. 

 

- Hennie en de penningmeesters gaan een voorstel maken m.b.t. de bestuur-

dersvergoeding (clubhuisbeheer en penningmeesters). 

De argumenten vóór en tégen een bestuurdersvergoeding worden op een rijtje 

gezet. 

 

7. Verantwoordelijkheden hellingploeg en havenbeheer 

Er is een functioneel onderscheid in verantwoordelijkheden van de hellingploeg en 

havenbeheer. Het bezit van het materieel ligt bij havenbeheer en het gebruik ligt bij 

de hellingploeg. Het structurele onderhoud ligt daarmee bij havenbeheer en het cor-

rectieve onderhoud bij de hellingploeg. 

 

8. Commissies 

 

A. Secretaris 
 

Cok merkt op dat er nog een aantal plekken leeg is bij de natte winterstalling. Hij 

ziet hier mogelijkheden tot verhuur. Hier staat tegenover dat de ruimte de ko-

mende periode nodig zal zijn i.v.m. het havenonderhoud. 
 

Daarnaast gaat Cok zich verdiepen in de polisvoorwaarden t.a.v. aansprakelijk-

heid bij de droge winterstalling. 
 

Gezien de stijgende prijzen van onder andere gas is het denkbaar dat de tarieven 

daarop moeten worden afgestemd. De tarieven worden vastgesteld door de ALV. 

De penningmeesters verdiepen zich hierin. 
 

Ten slotte geeft Cok aan dat de statuten bij de tijd kunnen worden gebracht, on-

der andere wat betreft de bepalingen aangaande de surfvereniging. Hoewel deze 

bepalingen niet tot concrete problemen leiden, is de aanstaande statutenwijziging  

een mooie gelegenheid om de statuten verder te actualiseren. 

 

B. Technische commissie 
 



 
WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN 

@notulist    5 

De technische commissie is zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan met het 

onderhoud. Er is een plan van aanpak. Daarnaast is er een akkoord gegeven 

door de penningmeesters voor het aanschaffen van gereedschap t.b.v. het ha-

venonderhoud. Het is van belang dat er een goede afstemming is tussen de 

technische commissie en aannemer Van der Poel. 

 

C. Havenbeheer 
 

Eigenaren van boten die eventueel verplaatst kunnen worden krijgen daarover 

bericht van de havenmeesters. 

 

D. Penningmeester 
 

De penningmeesters merken op dat geld storten tegenwoordig erg onpraktisch is. 

Om die reden geven zij aan dat zij graag een bordje “Pinnen Graag” in het club-

huis zouden zien. Het bestuur is het daarmee eens. 
 

Verder wordt opgemerkt dat er wordt nagedacht over een vergoeding voor de no-

tulist. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

Hennie geeft namens clubhuiscommissie aan dat er een aantal activiteiten aan-

komt. Na de hellingdagen is er livemuziek in het clubhuis. Bij de biljartdagen zijn 

weer accordeonspelersaanwezig. 
 

Op 21 november vindt de sinterklaasviering plaats, waarvoor de evenementen-

commissie €400,- vraagt. Op 19 december is er kerstbingo. Op 9 januari, ten slot-

te, vindt de nieuwjaarsborrel plaats. Deze vangt aan om 14.00 uur en er zal weer 

een shantykoor optreden. 

 

9. Rondvraag 

Bij de rondvraag komen geen punten aan bod. 

 

10. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 10 november om 20.00 

uur. Later is de vergaderdatum aangepast naar dinsdag 9 november. 

 

11. Sluiting vergadering 

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

22.30 uur de vergadering. 


