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Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 13 april 2022 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 05-05-2022 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 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Jan Fokke - interim voorzitter technische commissie 

Cees Bakker - scheidend voorzitter technische commissie 

 

Afwezig (met bericht) 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19:30. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering  

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

- ALV: de microfoons zijn gerepareerd; snoertjes werken nu goed. 

- Leden van verdienste waren niet uitgenodigd; er was te laat besloten wie daar-

voor in aanmerking zouden komen. Voortaan in dec. agendapunt ‘voordracht 

leden van verdienste’ . 

- Tijdens de vergadering de bar sluiten. 

- Welkom scheidend vz TD. Vz dankt Cees B voor zijn bijdrage van de afgelopen 

periode. Jan F neem tijdelijk de honneurs waar. 
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- Volgende stap havenonderhoud. Voorstel om Jan Fokke aan te stellen als ver-

antwoordelijke voor het havenonderhoud. ALV misschien digitaal om wat tijd-

winst te boeken. Van der Poel vragen naar deadline om werk uit te voeren. 

- In de nog te organiseren extra ALV komen de volgende onderwerpen aan de 

orde: het havenonderhoud en de zelfwerkzaamheid, huishoudelijk reglement.  

- Pachtgeschil: het bestuur wacht op een ingebrekestelling van de verpachter. 

Vooralsnog zijn we van mening dat we jaarlijks aan onze betaalverplichtingen 

voldoen. 

- Bestuurlijke bezetting: pm2, voorzitter en havenbeheerder treden het volgende 

jaar af volgens het rooster van aftreden en zijn allen niet herkiesbaar. 

Om te voorkomen dat er een bestuurlijk gat zal vallen, wordt er een speciale 

commissie ‘werving nieuwe bestuursleden’ in het leven geroepen (1e penning-

meester, secretaris en clubhuisbeheer).  

 

 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

 
- Brief van de verpachter.  

- E-mail naar verpachter ten einde in gesprek te blijven. 

- Discussienota van de Vz 

- Inspectierapport Van der Poel 

- Aanvraag lidmaatschap met oogmerk commerciële activiteiten te gaan ontplooi-

en. 

 

6. Actiepuntenlijst 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Iedere vrijwilliger kan hieraan meedoen. 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 wordt door Jan F overgenomen. Nieuwe automaten voor munten… offer-

te wordt opgevraagd. 

 

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

sche commissie). 

Dit punt blijft staan. TD houdt overzicht; Cees B neemt initiatief 

 

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

(technische dienst). 



 
WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN 

@notulist    3 

Jan F neemt dit punt over. Repareren mogelijk?? Jan spreek W. van Schoor 

 

- 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). 

Alleen de passantentarieven nog op de site 

 

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

Clubhuisbeheer heeft een alternatieve oplossing. Dit punt kan eraf. 

 

 

7. Commissies 

 

A. Secretaris 

Vraagt goedkeuring om de oproeplijst zelfwerkzaamheid te publiceren op 

e-captain 

 

B. Technische commissie 
 

Waterpalen en lichtpalen op de steigers worden vervangen/ gerepareerd. 

 

C. Havenbeheer 
 

Zelfwerkzaamheid komt nog niet op de site. Plan van aanpak besproken; leden 

waren enthousiast. Stukje voor het HHR samen met secr. maken. Tekst moet 

duidelijk en kort en krachtig. 

Etentje georganiseerd voor TD. Ook organiseren voor de havenmeesters. 

Grasmaaiploeg valt onder de zelfwerkzaamheid. Er wordt ruimte gemaakt voor 

de grasmaaiers in een container. 

Cees gaat een kennismakingsgesprek aan met een beoogd havenmeester.  

 

D. Penningmeester 
 

Complimenten voor de meesters voor het financieel overzicht van het 1e kwar-

taal. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

De clubhuiscommissie vraagt een aanvullend bedrag op de begroting ad €200,- 

ten behoeve van de opening van het seizoen. Dit bedrag wordt toegezegd na 

stemming. 
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8. Rondvraag 

Riool stinkt; er wordt gezocht en er is nog niets gevonden. Wisselen van de vuilcon-

tainers: ? 

 

9. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 11 mei 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. 

 

Secretaris 1 en 2 zijn de volgende vergadering afwezig 


