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Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 19 januari 2022 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 22 januari verzonden aan het bestuur. 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Rien den Hoed - eerste penningmeester 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Cees Bakker - voorzitter technische commissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

Telefonisch aanwezig 

Cees Rutgers - havenbeheer 

 

Afwezig 

Jacoline den Hoed - tweede penningmeester 

 

 

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 kondigt aan dat hij op termijn zal verhuizen naar Kampen en dat hij de ha-

ven zal gaan verlaten.  Hij dient zijn termijn als voorzitter uit tot de ALV van 2023. 

- Cees Rutgers geeft aan dat er een complicatie is opgetreden bij de levering van 

de balken. Zodra de balken geleverd zijn, worden deze gemonteerd. 
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5. Ontvangen en uitgegane post 

Cok heeft een voorstel gekregen van de tussenpersoon van de aansprakelijkheids-

verzekering om de overeenkomst te verlengen onder gelijke voorwaarden en een be-

tere premiestelling. De verzekeraar functioneert zodanig naar behoren om in te 

stemmen met dit voorstel. 

 

 

6. Actiepuntenlijst 

 

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

sen van tarieven i.v.m. prijsstijgingen en stellen een onderbouwd voorstel 

op (penningmeesters).  

De penningmeesters hebben zich over het plan gebogen dat in stemming kan 

worden gebracht op de algemene ledenvergadering. De penningmeesters stellen 

voor om de tarieven eenmalig te verhogen ten belope van het indexcijfer en een 

bijkomende verhoging van 5%. Hiervan zijn het lidmaatschapsgeld en de prijzen 

van het clubhuis uitgezonderd. De rechtvaardiging voor deze verhoging zijn de 

prijsstijgingen en de financiering van de reserveringen voor de toekomst.  

 

- Cees Rutgers onderzoekt wat de bron is van het smelten van de stroomka-

bels en lost dit op (havenbeheer).  

Cees Rutgers geeft aan dat dit probleem voor nu is opgelost. Cees Bakker bena-

drukt dat op de lange termijn de kabels vervangen moeten worden. Hij neemt het 

op in zijn vervangingslijst en maakt een plan voor de vervanging van de elektri-

sche kasten. 

 

- Cees Rutgers zet zich in voor het vinden van havenmeesters (havenbe-

heer).  

Ondanks vernieuwde interesse blijft dit punt van zorg. Cees blijft hier zelf mee 

bezig en daarmee kan dit actiepunt van de lijst. 

 

- Cees Rutgers draagt zorg voor het afsluiten van een onderhoudscontract 

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

Cees heeft contact gehad over het onderhoudscontract, maar de aannemer komt 

niet over de brug met een voorstel. Overwogen wordt om de klus aan een ander 

bedrijf uit te besteden. Cees Rutgers en Cees Bakker onderzoeken die optie. 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer).  

Het blijft vooral een prioriteit om een reanimatiecursus te organiseren. Het actie-

punt blijft nog staan om door Cees Rutgers te worden uitgevoerd. Voorgesteld 

wordt om binnen de vereniging te peilen of er leden zijn met relevante ervaring 

op dit punt. 

 



 
WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN 

@notulist    3 

- Cees Bakker onderzoekt of het systeem met de vijftigcentmuntjes voor de 

elektriciteit kan worden aangepast met oog op de stijgende energieprijzen 

(technische commissie).  

De douchetijd is aangepast. De stroompalen moeten nog worden opgepakt. 

 

- Cees Bakker maakt een begin met een meerjarig onderhoudsplan (techni-

sche commissie).  

Cees Bakker heeft een begin gemaakt met een meerjarig onderhoudsplan, maar 

hij heeft hierbij ook informatie nodig over de verschillende zaken op het vereni-

gingsterrein en expertise m.b.t. de levensduur van die zaken. 

 

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

met Cees Rutgers (secretaris en havenbeheer).  

Cok is hiermee aan de slag gegaan. Het punt blijft vooralsnog staan. 

 

- Cok komt met een uitgewerkt aanpassingsvoorstel van het huishoudelijk 

reglement o.b.v. de in de vergadering besproken aanpassingen (secretaris).  

Cok heeft het bestuur een uitgewerkt aanpassingsvoorstel van het huishoudelijk 

reglement toegestuurd. Naar aanleiding hiervan wordt een aantal discussiepun-

ten besproken zoals het bedrag dat besteed kan worden zonder instemming van 

de algemene ledenvergadering. Gerelateerd daaraan is het wenselijk dat er een 

meerjarigonderhoudsplan komt dat jaarlijks aan de leden voorgelegd kan worden. 

Cok vult dit plan aan met de opmerkingen van de bestuursleden. 

 

- Lorenzo neemt het aanpassingsvoorstel van Cok door vanuit juridisch 

oogpunt (notulist).  

Dit punt wordt opgepakt in februari. 

 

7. Commissies 

 

A. Secretaris 
 

Besproken wordt dat het archief zo compleet mogelijk gemaakt zal worden met 

een centrale rol voor de ALV-besluiten.  
 

Daarnaast wordt opgemerkt dat bestuursleden en functionarissen van de vereni-

ging niet zomaar toezeggingen kunnen doen aan leden en niet-leden, maar dat 

zij hen in het kader van overzichtelijk bestuur doorverwijzen naar de verantwoor-

delijke bestuursleden – bijvoorbeeld bij het opzeggen van een ligplaats. Cok zal 

in de nieuwsbrief aan de leden communiceren dat bestuursleden en functionaris-

sen niet zomaar toezeggingen kunnen doen. 
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B. Technische commissie 
 

Op donderdag 20 januari staat weer een online bijeenkomst op het programma 

tussen de technische commissie en de klankbordgroep, waarbij ook Joop aan-

wezig zal zijn. Op de agenda staat het bespreken van de voortgang van het ha-

venonderhoud. Vanuit het bestuur is de inzet om tijdens de komende ALV op 25 

maart een buitengewone ALV aan te kondigen t.b.v. de instemming met de vol-

gende fase van dit havenonderhoud. 

 

C. Havenbeheer 
 

Besloten is dat de boot met ligplaats L26 uit de haven verwijderd zal worden. 
 

Daarnaast is aannemer Van der Poel begonnen met het havenonderhoud. Het 

blijkt dat veel onderdelen rotter zijn dan verwacht. 

 

D. Penningmeester 
 

Rien laat namens de penningmeesters weten dat het jaarverslag bij de volgende 

bestuursvergadering gepresenteerd zal worden. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

Het clubhuisbeheer hoopt dat de kantine zo snel mogelijk weer open kan. De 

prijzen worden licht verhoogd om te compenseren voor het feit dat die jarenlang 

gelijk zijn gebleven. Hennie zal hiervoor een prijslijst opstellen. 

 

 

8. Rondvraag 

Er komen geen noemenswaardige punten aan bod bij de rondvraag. 

 

9. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 9 februari om 19.30 uur.  

 

10. Sluiting vergadering 

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

21.35 uur de vergadering. 


