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Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 9 maart 2022 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 9 maart verzonden aan het bestuur. 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Rien den Hoed - eerste penningmeester 

Jacoline den Hoed - tweede penningmeester 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

Afwezig 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Cees Bakker - voorzitter technische commissie 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.45 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 

- De offerte voor het onderhoud van het hek is toegestuurd. Met instemming van 

Cees Rutgers geeft Joop de opdracht aan de aannemer. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

- Er zijn allerlei initiatieven die ons benaderd hebben, zoals de Participatieraad, de 

Grote Clubactie en een waterconferentie. 

- De vereniging heeft een nieuwe buurman. Er wordt gezocht naar een gelegen-

heid om hem kennis te laten maken met de vereniging. 
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6. Actiepuntenlijst 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Dit punt blijft staan. 

 

Cees Bakker onderzoekt of het systeem met de vijftigcentmuntjes voor de 

elektriciteit kan worden aangepast met oog op de stijgende energieprijzen 

(technische commissie) 

Dit punt blijft staan. 

 

- Cees Bakker maakt een begin met een meerjarigonderhoudsplan (techni-

sche commissie). 

Dit punt blijft staan. 

 

- De technische dienst gaat de wasmachine en de droger naar binnen halen 

(technische dienst). 

Dit punt blijft staan. 

 

- Lorenzo neemt het aanpassingsvoorstel van Cok door vanuit juridisch 

oogpunt (notulist).  

Lorenzo pakt dit op. 

 

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

drie man (secretaris). 

Er wordt een cursus gedurende een dagdeel voor drie personen aangeboden 

door e-captain à € 450,-. Van deze optie maken we nog geen gebruik. 

 

- 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 (penning-

meesters). 

Dit punt wordt opgepakt na de ALV. 

 

- Joop zoekt naar de lay-out van een menukaart (clubhuisbeheer). 

Dit punt blijft staan. 

 

 

7. Commissies 

 

A. Secretaris 
 

- Cok heeft op vier verslagen na alle jaarverslagen binnen. 

- Er wordt een verkiezing uitgeschreven voor de kascontrolecommissie. 
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- Er vindt een uitwisseling van standpunten plaats over de vrijwilligerslijst. 

- Het bestuur licht de situatie rondom de erfpacht toe op de ALV. 

 

B. Technische commissie 
 

De technische commissie is afwezig. 

 

C. Havenbeheer 
 

Havenbeheer is afwezig. Wel worden het omvallen van de boten als gevolg van 

de storm en het inhuren van een kraan kort besproken. 

 

D. Penningmeester 
 

Het bestuur besluit dat er geld uitgetrokken kan worden voor de opening van het 

vaarseizoen. Verder wordt een aantal punten voor de ALV besproken. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

De clubhuiscommissie heeft geen verdere mededelingen. 

 

8. Rondvraag 

Cok meldt dat hij de website bijwerkt na instemming van de rest van de bestuursle-

den. 

 

9. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 13 april om 19.30 uur.  

 

10. Sluiting vergadering 

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

22.15 uur de vergadering. 


