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Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 9 februari 2022 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op … februari 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  

Cees Rutgers - havenbeheer 

 

Afwezig (met bericht) 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19:45. 

 

2. Vaststellen agenda  

 De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering  

Aanvulling mededelingen. Vz neemt aan het einde van zijn termijn afscheid. 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

- Vrijdag 11 februari vindt de oplevering plaats van de 1e fase van het  

havenonderhoud. De TD is hierbij aanwezig; er wordt ook iemand van de  

klankbordgroep bij betrokken. 

- De rekening van de aannemer Van der Poel kan betaald worden. 

- Als dank voor hun geweldige inzet nodigt het bestuur de TD uit voor een maaltijd  

 in het clubhuis 
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5. Ontvangen en uitgegane post 

- Bericht van overlijden van Frans Mens. Er wordt een boeket gestuurd namens de  

vereniging. 

- Verzoek van VNM om het aantal leden door te geven. 

 

 

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).  

Is afgerond, zie begeleidend schrijven bij jaarrekening. 

 

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

bels en lost dit op (havenbeheer).  

Het probleem wordt opgepakt door de TD 

 

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

heer).  

Er wordt in het jaarverslag van havenbeheer weer een oproep gedaan. Daar-

naast gaan CeesR en Cok een brief opstellen voor 65+-ers. 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer).  

Dit punt blijft nog staan 

 

- Cees Rutgers wikkelt het verwijderen van de boot met ligplaats L26 af (ha-

venbeheer). 

Er wordt een brief opgesteld en aangetekend verstuurd. 

 

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

elektriciteit kan worden aangepast met oog op de stijgende energieprijzen 

(technische commissie).  

Seysener reageert niet op verzoeken, Dit punt heeft wel prioriteit, want de ener-

gieprijzen stijgen flink… 

 

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

sche commissie).  

In ontwikkeling…Blijft staan. Gedacht wordt nog om dit uit te besteden 

 

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

met Cees Rutgers (secretaris en havenbeheer).  

Is geregeld en kan van de lijst… 
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- Cok komt met een uitgewerkt aanpassingsvoorstel van het huishoudelijk 

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

Is verstuurd naar de notulist…kan van de lijst 

 

- Lorenzo neemt het aanpassingsvoorstel van Cok door vanuit juridisch 

oogpunt (notulist).  

Blijft staan… 

 

- Cok benadert E-captain en informeert naar de mogelijkheid een cursus voor 

3 man. 

 

- De TD gaat de wasmachine en de droger naar binnen halen. 

 
- Jacoline en Cok gaan, zodra dat kan, een lijst maken met tarieven die in de 

haven gehanteerd worden. Deze lijst wordt op de site gepubliceerd en in 

teksten op de site wordt steeds naar de tarievenlijst verwezen. 

 
- Joop zoekt naar de lay-out van een menukaart (voor clubhuis) 

 

7. Commissies 

 

A. Secretaris 
 

- ter voorbereiding van de ALV vraagt de secr. de volgende stukken: 

Voorwoord van de voorzitter 

Jaarverslag van de Penningmeester (reeds aanwezig) 

Jaarverslag van de technische commissie 

Jaarverslag van de ledenadministratie (secretaris) 

Jaarverslag van de ligplaatsadministratie (Laura) 

Jaarverslag van havenbeheer (reeds aanwezig) 

Jaarverslag van de hellingploeg (Rien) 

Jaarverslag van de commissie zelfwerkzaamheid (Mark) 

Overzicht van jubilarissen (reeds aanwezig) 

Rooster van aftreden (reeds aanwezig) 

Hoofd TD en secr zijn herkiesbaar; pennmr 2 treedt volgend jaar af; wil graag de 

opvolger tijdig inwerken.  

Notitie voortgang havenonderhoud. (volgt tzt in een extra ALV) 

Notitie verhoging tarieven (reeds aanwezig) 

 

B. Technische commissie 
 

Cees B heeft de TD op de hoogte gebracht van het feit dat hij de komende tijd 

beperkt beschikbaar is. De oplossing wordt gezocht binnen de TD. 
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C. Havenbeheer 
 

De benodigde onderdelen voor de hellingwagen zijn binnen. Twee man van de 

TD gaan ze monteren op de hellingwagen. 

De walkanten zijn afgewerkt met een platte strook hout. Als blijkt dat deze glad 

wordt bij regen, dan wordt er actie ondernomen. 

 

D. Penningmeester 
 

De penningmeester geeft uitleg bij de jaarrekening. De energiekosten laten een 

forse stijging zien. Het resultaat is ondanks de coronaperikelen positief. De kas-

commissie kan aan de slag met de kascontrole. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

Het washok staat blank, de vuile was van het clubhuis levert problemen op. Kan 

er een oplossing komen voor dit probleem? (zie actielijst) 

Hennie is voornemens om van de oude vingersteigers een jeu-de-boullesbaan te 

maken. Die baan moet dan naast het clubhuis gerealiseerd worden. Voor de aan-

leg ervan wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid. 

Het clubhuis is bijna helemaal opnieuw in de verf gezet. 

 

 

8. Rondvraag 

Rien: Soms moet er een dringende uitgave worden gedaan om de werkzaamheden 

in de haven niet te vertragen. Voorgesteld wordt om de commissies toestemming te 

verlenen om in voorkomende gevallen een uitgave te doen zonder overleg vooraf 

van max €300,00.  E.e.a. moet later wel verantwoord worden; zelf voorschieten en 

later declareren d.m.v. indienen van een factuur … 

CeesR: mag de aanhanger opgeknapt worden? (bodem en zijkanten vervangen door 

betonplex) Vergadering gaat akkoord, mits de eigenaar de aanhanger niet direct op-

eist. 

 

9. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 9 maart om 19.30 uur. CeesR is tot 2 

mei afwezig 

 

10. Sluiting vergadering 

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

22:30 de vergadering. 


