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Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 29 juni 2022 
 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast” 
 

Het conceptverslag is op 29 juni verzonden aan het bestuur. 
 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Jos Dullaart - beoogd penningmeester 

Cees Rutgers - havenbeheer 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

Afwezig 

Jan Fokke - plaatsvervangend voorzitter technische commissie 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.20 uur. Deze verga-

dering betreft een extra vergadering naar aanleiding van het ingekomen stuk van de 

verpachter. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er ligt een aangepaste agenda voor. De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering  

De notulen worden na een kleine aanpassing  

 

4. Mededelingen 

- Naar aanleiding van het vorige verslag weet Cees Rutgers te melden dat er een 

havenbeheerder is gevonden. Die zal met hem meelopen dit najaar. 

- Binnenkort moet het formulier voor de droge winterstalling er weer uit. De hel-

lingploeg kan aan de slag. Nog wel moet er een coördinator bereid worden ge-

vonden. 
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5. Pachtovereenkomst 

Voorzitter Joop Schmit heeft contact gezocht met de verpachter teneinde te controle-

ren of er over de essentiële aspecten van de concept-pachtovereenkomst kloppen. 

Het bestuur is clausule voor clausule doorgenomen. We accepteren de stelling van 

de verpachter dat wij hem onder de nieuwe pachtovereenkomst niets meer verschul-

digd zijn voortvloeiend uit de oude overeenkomst. 

 

Naar aanleiding van de bespreking van de reactie van de verpachter worden twee 

actiepunten vastgesteld. Ten eerste willen wij de pachtovereenkomst tussen de ver-

pachter (Recreatiecentrum Vlietland B.V.) en de provincie Zuid-Holland voor de ter-

mijn van 107 jaar inzien. Daarnaast is besloten dat Jos Dullaart onderzoek zal doen 

naar een geschikte partner om een marktconformiteitsonderzoek.  

 

Besloten wordt om de reeds dienstdoende jurist in te schakelen om de gerezen vra-

gen met betrekking tot de clausules van de concept-pachtovereenkomst beantwoord 

te krijgen. 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1916.bv2017lv-

VG01/b_NL.IMRO.1916.bv2017lv-VG01_rb51.pdf 

 

6. Rondvraag 

Bij de rondvraag komen geen vragen aan bod. 

 

7. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 10 augustus om 19.30 uur.  

 

8. Sluiting vergadering 

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

21.30 uur de vergadering. 

 

 

Besluitenlijst 
 

1. Besloten wordt om de reeds dienstdoende jurist in te schakelen om de gerezen vragen 
met betrekking tot de clausules van de concept-pachtovereenkomst beantwoord te krij-
gen (secretaris). 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1916.bv2017lv-VG01/b_NL.IMRO.1916.bv2017lv-VG01_rb51.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1916.bv2017lv-VG01/b_NL.IMRO.1916.bv2017lv-VG01_rb51.pdf

