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Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 11 mei 2022 

 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast”. 

 

Het conceptverslag is op 11 mei verzonden aan het bestuur. 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Jan Fokke - interim-voorzitter technische commissie 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Rien den Hoed - eerste penningmeester 

Jacoline den Hoed - tweede penningmeester 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

Telefonisch aanwezig 

Cok van der Meij  - secretaris 

 

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 

- Betreffende de pachtovereenkomst heeft de pachter laten weten het gesprek 

voort te willen zetten in wederzijdse vriendschappelijkheid. 

- Na Van der Poel ontvangen te hebben op de haven is gekeken naar het vervolg 

van het havenonderhoud. Cees en Jan hebben samen met Van der Poel een 

plan opgesteld voor de steigers en damwanden. Er volgt zo spoedig mogelijk een 

offerte. Er wordt vanaf het land gewerkt met rijplaten. Dat scheelt tijdelijke af-

braak van steigers. 

Wat blijkt is dat de aanvankelijke fasering van vijf jaar niet mogelijk meer is. Dat 

betekent dat de te presenteren vervolgaanpak gewijzigd moet worden. Op de 

korte termijn volgt weer een gesprek met Van der Poel. 
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5. Ontvangen en uitgegane post 

- Een belangengroep voor bestuursaansprakelijkheid heeft het bestuur er per e-

mail op gewezen dat het van belang is om jaarlijks netjes decharge aan te vra-

gen. De gang van zaken is momenteel conform dit advies. 

- Er wordt een individueel opzeggeval besproken. 

 

6. Actiepuntenlijst 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Dit punt blijft staan. Het wordt na de zomer opgepakt. 

 

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 is opgepakt door Jan Fokke. De penningmeesters zijn akkoord met de 

door hem aangevraagde offerte. Het aantal te bestellen munten zal minstens dui-

zend zijn. 

 

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

sche commissie). 

Cees Bakker neemt het initiatief op dit plan onder toezicht van de technische 

dienst. Hij wordt benaderd om een stand van zaken te geven. 

 

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

(technische dienst). 

Dit plan is gewijzigd. De reparatieoptie blijkt toch uitvoerbaar. Het hok wordt mo-

gelijk opgeknapt. 

 

- Er wordt een tarievenlijst opgesteld voor op de website (tweede penning-

meester en secretaris). 

Jacoline en Cok hebben een lijst gemaakt met tarieven die in de haven gehan-

teerd worden. Deze lijst wordt op de site gepubliceerd en in teksten op de site 

wordt steeds naar de tarievenlijst verwijzen. 

 

7. Commissies 

 

A. Secretaris 

 

De secretaris heeft geen aanvullende opmerkingen. 
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B. Technische commissie 
 

Jan Fokke geeft een stand van zaken over de stroomkasten. Er wordt gekozen 

voor het bestellen van een schakelkast. 

 

C. Havenbeheer 

 

- Cees is bijeengekomen met Cok en andere leden om een vernieuwd systeem 

voor de zelfwerkzaamheid uit te denken. Hierna is dit systeem geïmplemen-

teerd, waarbij het resultaat direct merkbaar was. De onderliggende tekst wordt 

volgende vergadering voorgelegd, opdat deze vervolgens op de Algemene 

Vergadering kan worden voorgelegd ter goedkeuring. 

- Cees geeft een stand van zaken over de boten aan de kant. 

- Het probleem met de havenmeesters is opgelost. 

- Overeengekomen wordt dat de post zoveel mogelijk naar de penningmeester 

als centrale figuur moet worden gestuurd. 

- De eerste penningmeester snijdt een individueel geval m.b.t. de ligplaatsad-

ministratie aan. Hierover wordt een besluit genomen. 

 

D. Penningmeester 

 

- Jacoline en Cok nemen de gang van zaken rondom de postbus door. 

- Jacoline merkt op dat het verstandig is om het groen te beheren overeenkom-

stig de regelgeving daarvoor. 

 

E. Clubhuiscommissie 
 

- Volgende week wordt begonnen met het aanleggen van een jeu de boule-

baan. 

- Aanstaande zaterdag is de opening van het vaarseizoen. 

- Het afhuren van het clubhuis loopt goed. De vraag komt ter tafel of niet-leden 

ook het clubhuis kunnen afhuren. Mits ze ook lid worden en inschrijfgeld beta-

len, bestaat hier geen bezwaar tegen. 

 

8. Rondvraag 

Cees merkt op dat het wenselijk is als er meer papiergeld in kas is in het havenkan-

toor. De € 300,- wordt met instemming van de penningmeesters opgehoogd naar  

€ 500,- om hieraan tegemoet te komen. 

 

9. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 8 juni om 19.30 uur.  
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10. Sluiting vergadering 

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

22.05 uur de vergadering. 


