WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 9 november 2021
Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”.
Het conceptverslag is op 19 november verzonden aan het bestuur.

Aanwezig
Joop Schmit
Cok van der Meij
Rien den Hoed
Jacoline den Hoed

- voorzitter
- secretaris
- eerste penningmeester
- tweede penningmeester

Cees Rutgers
Hennie Vonk

- havenbeheer
- voorzitter kantinecommissie

Cees Bakker
Lorenzo Nieuwenburg
Jan Fokke

- voorzitter technische commissie
- notulist van het bestuur
- lid technische commissie

Afwezig
1.

Opening
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.50 uur. Jan Fokke is
aanwezig om mee te praten over agendapunten 7 en 8.

2.

Vaststellen agenda
Er ligt een aangepaste agenda voor. De agenda wordt conform vastgesteld.
Agendapunten 7 en 8 worden als eerste besproken.

3.

Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

4.

Mededelingen
- Medegedeeld wordt dat de VNM-bijeenkomst niet doorgaat i.v.m. corona.
- Er wordt een verkennend gesprek gevoerd over de tarieven met de pachter.

5.

Ontvangen en uitgegane post
-

@notulist

Cok heeft een aantal berichten binnengekregen. De beantwoording en
afwikkeling worden opgepakt door de verantwoordelijke bestuurders.
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6.

7.

Actiepuntenlijst
-

Cees draagt zorg voor het afsluiten van een onderhoudscontract t.b.h. het
hek (havenbeheer).
Dit actiepunt wordt opgepakt.

-

Cees komt met een kostenraming m.b.t. de doorloopzeilen t.b.h. werkplaats
naast de tractorstalling (havenbeheer).
Cees Bakker heeft dit opgepakt. De zeilen kunnen op de korte termijn worden
gemonteerd.

-

Cees ziet erop toe dat er uiteindelijk bordjes worden opgehangen m.b.t. het
cameratoezicht bij de toegangshekken (havenbeheer).
Dit punt wordt opgepakt door Cees Bakker.

-

Lorenzo zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement worden aangepast
m.b.t. het aspirant-lidmaatschap (notulist).
Dit punt wordt opgepakt door Cok.

-

Cok gaat zich verdiepen in een cloud-dienst t.b.v. een digitaal
verenigingsarchief (secretaris).
Cok stelt – alles overwegende – voor om voor de cloud-dienst Google Drive te
kiezen. Het bestuur stemt daarmee in.

-

Rien en Jacoline verdiepen zich in de eventuele noodzaak tot het
aanpassen van tarieven i.v.m. prijsstijgingen (penningmeesters).
De penningmeesters stellen voor om de tarieven te verhogen ten belope van het
indexcijfer en een bijkomende verhoging van 5%. De rechtvaardiging voor deze
verhoging zijn de prijsstijgingen en de financiering van de reserveringen voor de
toekomst. De penningmeesters zullen komen met een onderbouwd voorstel voor
de eerstvolgende ALV.

-

Hennie regelt een bordje “Pinnen Graag” voor in het clubhuis
(clubhuisbeheer).
Het bordje is binnen voor het clubhuis. Hennie zorgt ervoor dat er ook een bordje
wordt gemaakt voor het havenkantoor.

Voorstel klankbordgroep over rol en samenwerking met bestuur, technische
commissie en aannemer
De klankbordgroep havenonderhoud is van start gegaan. Deze groep houdt toezicht
op het onderhoud en denkt daarnaast mee over eventuele alternatieven. Het bestuur
heeft een document van de klankbordgroep ontvangen m.b.t. haar rol en de

@notulist
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samenwerking met het bestuur, de technische commissie en de aannemer. In dit
document stelt de klakbordgroep expliciet geen onderdeel te zijn van de besturing
van het havenonderhoud. De adviesfunctie van de groep behelst gevraagd en
ongevraagd advies. Het bestuur stemt in met het ontvangen document.
8.

Schouw van de aannemer t.b.v. het havenonderhoud

A. Constatering
Nadat de technische commissie de rotte palen van de steigers al had
geïnventariseerd, heeft er nu ook een schouw plaatsgevonden door de
aannemer. Hier is geconstateerd dat een groter aantal palen vervangen moet
worden dan bij de inventarisatie voorzien. Er zitten wel palen tussen die nog een
aantal jaren mee kunnen.

B. Waardering
Het uitgangspunt voor het bestuur is altijd om binnen de opdracht en begroting te
blijven die is goedgekeurd door de ALV. In dat kader stelt het bestuur zich op het
standpunt om alle palen van steiger B en enkele palen van steiger A te
vervangen in deze eerste fase van het havenonderhoud. De aannemer heeft
aangegeven dat dit haalbaar is. De overige palen worden later vervangen.
De aannemer wordt gevraagd om een volledige schouw van alle steigers uit te
voeren om de gehele situatie in kaart te brengen. In overeenstemming met haar
rol evalueert de klankbordgroep in de eerste fase het vervangen van de palen
van steiger B en de eerst te vervangen palen van steiger A.

C. Besluitvorming
In het licht van de ontstane situatie waarin meer palen vervangen zullen moeten
worden, zal het bestuur beginnen met het uitvoeren van de eerste fase. Voor de
latere fases zal het bestuur weer terugkomen bij de ALV voor instemming. De
geplande ALV in maart zal te vroeg komen. Om die reden is het bestuur
voornemens om een extra ALV bijeen te roepen in de zomerperiode. Hier zal
naar alle waarschijnlijkheid een aangepast voorstel worden voorgelegd voorzien
van een bijgaand advies van de klankbordgroep.
9.

Commissies

A. Secretaris
Besloten wordt om het aantal mensen op de wachtlijst openbaar te maken op de
website van de vereniging. Dit verschaft inzicht aan de wachtenden.

@notulist

3

WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN

B. Technische commissie
Cees Bakker heeft geconstateerd dat niet alleen sprake is van lekkage in het
washok, maar ook verrotting. Het gaat dus niet alleen om het dak. Ook de vloer
én de palen zouden vervangen moeten worden. Dit betekent dat het washok
geheel aan vervanging toe is. Het voorstel van Cees Bakker is om te
onderzoeken of een container kan worden aangeschaft ter vervanging van het
washok. Dit gaat hij oppakken.
Daarnaast stelt Cees Bakker voor om een grondig plan op te stellen voor een
meerjarig onderhoud. Joop heeft weet van het bestaan van een oud plan. Hij
zoekt het op en stuurt het door aan Cees Bakker.
Ook vraagt Cees Bakker zich af hoeveel leden weten hoe er moet worden
omgegaan met de AED. Cees Rutgers laat weten dat deze AED pas onlangs is
geïnstalleerd. Het bestuur is het er hoe dan ook mee eens dat het niet
onwenselijk is als vrijwilligers bekendheid zouden hebben met zowel de AED als
EHBO en reanimatie in het algemeen. Dit valt niet af te dwingen, maar het zou
goed zijn als de mogelijkheid geboden werd om hierin een cursus te volgen.
Cees Rutgers pakt dit op en neemt eventueel contact op met de GGD. Concreet
zou er een cursusbijeenkomst kunnen worden georganiseerd in het clubhuis. Te
zijner tijd neemt Hennie de communicatie naar de kantinemedewerkers voor zijn
rekening.

C. Havenbeheer
Cees Rutgers geeft aan dat het havenkantoor blijft ondanks de coronasituatie
toegankelijk voor iedereen.
Daarnaast heeft Cees Rutgers signalen ontvangen vanuit de hellingploeg dat de
balk voor het hellen van de boten niet goed toegerust zou zijn op die taak. De
noodzaak moet hier worden afgewogen tegen de kosten. Cees Rutgers gaat
navraag doen. Bij een eventuele vervanging is groen licht van de
penningmeesters nodig.

D. Penningmeester
De penningmeesters presenteren de kwartaalcijfers en lichten deze toe. Vanuit
de kascontrolecommissie is een aantal opmerkingen binnengekomen. Deze
worden besproken door de bestuursleden.
In het bijzonder wordt tijdens de vergadering kort stilgestaan bij de opmerking dat
de kantine verlieslatend is. Ten eerste geven de penningmeesters aan dat hier
sprake is van een vertekend beeld. De kantine is dit kalenderjaar door corona
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pas drie maanden geopend, terwijl deze wel de vaste kosten van het gehele
kalenderjaar draagt. Ten tweede geeft Joop aan dat winstgevendheid geen doel
is van de kantine. De kantine is een voorziening voor de leden; niet
noodzakelijkerwijs een bron van inkomsten.
Een tweede punt dat kort wordt aangesneden is dat de hoge energieprijzen een
aanmoediging zouden moeten zijn om zuiniger om te gaan met de energie. De
doucheduur zou bijvoorbeeld korter kunnen en zo mogelijk moet er worden
verduurzaamd – bijvoorbeeld door de de lampen te vervangen door duurzamer
alternatieven.
De voorzitter bedankt de penningmeesters voor hun inspanningen en het
duidelijke overzicht.

E. Clubhuiscommissie
De QR-handhaving verloopt goed. Het overgrote merendeel doet mee.
10.

Rondvraag
Bij de rondvraag komen geen punten aan bod.

11.

Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 7 december om 19.30 uur.

12.

Sluiting vergadering
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en concrete inbreng en sluit om
21.45 uur de vergadering.

@notulist
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