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Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 7 december 2021 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 19 januari verzonden aan het bestuur. 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Rien den Hoed - eerste penningmeester 

Jacoline den Hoed - tweede penningmeester 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Cees Bakker - voorzitter technische commissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

Afwezig 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.30 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 deelt mede dat een nieuwe schouw na de nu geplande werkzaamheden aan 

steiger A en B zal plaatsvinden. Jan Fokke heeft gedurende deze eerste fase van 

het project de regie over de uitvoering en Cees Bakker draagt de 

eindverantwoordelijkheid. Dat betekent dat Joop zelf niet betrokken is bij de 

uitvoering van het project. Indien een afwijking ten opzichte van de planning wordt 

geconstateerd, dan wordt dat in het bestuur besproken. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

Cok bespreekt de ontvangen en uitgegane post en de probleemeigenaren gaan 

hiermee aan de slag. 
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6. Actiepuntenlijst 

 

- Joop neemt contact op met Ronald de Bruin (voorzitter). 

Dit actiepunt is afgehandeld. Daarnaast geeft Joop aan dat hij de 

kascontrolecommissie zal vragen onderzoek te doen naar de huidige 

reiskostenvergoeding. Hij hoopt hen bereid te vinden om hieromtrent met een 

advies te komen. 

 

- Rien en Jacoline verdiepen zich in de eventuele noodzaak tot het 

aanpassen van tarieven i.v.m. prijsstijgingen (penningmeesters). 

De penningmeesters willen de tariefstijging in laten gaan per 1 april. Hiervoor is 

goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig. Om die reden zullen zi j 

met een onderbouwd plan hiervoor komen. 

 

- Cees Rutgers draagt zorg voor het afsluiten van een onderhoudscontract 

t.b.v. het hek (havenbeheer). 

Cees heeft de toezegging dat er een offerte zijn kant op zal komen met 

betrekking tot het onderhoud van het hek. 

 

- Cees Rutgers verdiept zich in de mogelijkheden om een BHV-/AED-/EHBO-

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Cees heeft contact gehad met iemand van de ambulancedienst. Hij is bereid een 

AED-, EHBO- én reanimatiecursus geven. Gezien de geldende 

coronamaatregelen is het nu echter nog niet mogelijk om deze cursus te 

onderzoeken. Cees gaat inventariseren hoeveel animo er is voor deze 

cursussen. De AED- en reanimatiecursussen hebben hierbij vooral prioriteit. 

 

- Cees Rutgers doet navraag naar een andere balk voor het hellen van boten 

en bespreekt de uitkomst hiervan met Rien (havenbeheer en 

penningmeester). 

De balk is in afstemming besteld. 

 

- Cees Bakker ziet erop toe dat er uiteindelijk bordjes worden opgehangen 

m.b.t. het cameratoezicht bij de toegangshekken (technische commissie). 

Dit punt is opgepakt. 

 

- Cees Bakker onderzoekt of het washok vervangen kan worden door een 

container (technische commissie). 

Dit punt is opgepakt. Het bestuur is akkoord met het plan zoals gepresenteerd 

door Cees Bakker. 
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- Cees Bakker onderzoekt of er een aanpassing kan worden gedaan aan het 

douchemuntjessysteem met oog op de stijgende energieprijzen (technische 

commissie). 

Cees Bakker geeft aan dat dit vrij eenvoudig aangepast kan worden. De 

douchetijd zal omlaag worden bijgesteld. 

 

- Cees Bakker onderneemt actie op het punt van de gereedschappen in de 

werkplaats (technische commissie). 

Cees heeft oud, onveilig gereedschap verwijderd.  

 

- Hennie regelt een bordje “Pinnen Graag” voor in het clubhuis 

(clubhuisbeheer). 

Dit bordje is in de maak. 

 

7. Huishoudelijk reglement (secretaris) 

Cok heeft een voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement gemaakt. 

Op basis van het in de vergadering besprokene komt hij volgende vergadering me 

teen aangepast voorstel. Lorenzo zal hiernaar kijken vanuit een juridisch oogpunt. 

 

8. Commissies 

 

A. Secretaris 
 

Cok gaat aan de slag met de verschillende invulformulieren en stemt dit af met 

Cees Rutgers. 

 

B. Technische commissie 
 

Cees Bakker heeft geen punten. Alle werkzaamheden binnen zijn 

verantwoordelijkheden loopt. 

 

C. Havenbeheer 
 

- De spanning bij de droogstalling is eraf door een kortsluiting. Deze kortsluiting 

is vermoedelijk het gevolg van gesmolten stroomkabels. Havenbeheer lost dit 

probleem op en gaat op zoek naar de bron van het te grote stroomverbruik. 

- De schaarste aan havenmeesters blijft een probleem. 

 

D. Penningmeester 
 

- De penningmeester verzoekt verschillende bestuursleden om de voorraad en 

kasstanden door te geven. 

 

E. Clubhuiscommissie 
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- Terugblikkend op Sinterklaas kunnen we vaststellen dat de viering op de 

vereniging een groot succes was. Het bestuur bedankt Natasja en Miranda 

uitdrukkelijk voor het organiseren. 

- Vooruitblikkend is de clubhuiscommissie helaas genoodzaakt om de 

Kerstbingo af te gelasten. De nieuwjaarsreceptie kan vermoedelijk niet 

doorgaan. 

 

9. Rondvraag 

- Er komen geen noemenswaardige punten aan bod bij de rondvraag. 

 

10. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 12 januari om 19.30 uur.  

 

11. Sluiting vergadering 

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

22.00 uur de vergadering. 


