
 
WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN 

@notulist    1 

 

Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 10 augustus 2022 
 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast” 
 

Het conceptverslag is op 11 augustus 2022 verzonden aan het bestuur. 
 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Jos Dullaart - beoogd penningmeester 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

Afwezig met kennisgeving 

Jan Fokke - plaatsvervangend voorzitter technische commissie 

Cees Rutgers - havenbeheer 

 

 

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 bestuursvergadering worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

- Hennie gaat contact opnemen met de Vrienden van Zuydtwijck om te informeren 

naar hun watergebruik. 

- Jos vult de vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek in. 

- Joop heeft actie ondernomen in de vorm van het bijeenroepen van de klankbord-

groep. Naar aanleiding van het gesprek zal een notitie worden gemaakt ten be-

hoeve van de Algemene Ledenvergadering. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 
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Secretaris Cok van der Meij noemt de ontvangen en uitgegane post op. Naar aanlei-

ding hiervan wordt het onderwerp van de hoge elektriciteitsprijs aangesneden. Er 

wordt een  

 

6. Actiepuntenlijst 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

- Cok schakelt de jurist in m.b.t. de mail van de verpachter (secretaris). 

Dit actiepunt is afgerond. 

 

- Joop en Cok willen pachtovereenkomst tussen de verpachter (Recreatie-

centrum Vlietland B.V.) en de provincie Zuid-Holland voor de termijn van 

107 jaar inzien (voorzitter en secretaris). 

Dit onderwerp wordt besproken onder agendapunt 7. 

 

- Jos doet onderzoek naar een geschikte partner om een marktconformi-

teitsonderzoek (penningmeester). 

Dit actiepunt is afgerond. 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer; na de zomer). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

- Cees Rutgers ziet erop toe dat Jan Fokke het systeem met de vijftigcent-

muntjes voor de elektriciteit aanpast (havenbeheer). 

Dit actiepunt wordt opgepakt. Joop treedt met Cees in overleg hierover. 

 

- Cees Rutgers ziet erop toe dat er een begin gemaakt wordt met een meerja-

rigonderhoudsplan (havenbeheer). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

- Jos Dullaart stelt een pro-formarekening op t.b.v. politie (penningmeester). 

Dit actiepunt is afgerond. 

 

- Voorzitter Joop Schmit de zienswijze van de vereniging kenbaar maakt bij 

de gemeente en houdt daarbij de termijnen strak in de gaten (voorzitter). 

Dit actiepunt is afgerond. 

 

- Alle bestuursleden sturen de functieomschrijving van hun eigen bestuurs-

functie op naar de secretaris vóór de bestuursvergadering van augustus 

(bestuur). 
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Dit onderwerp wordt besproken onder agendapunt 7 en verdwijnt als actiepunt. 

 

- Cok informeert de leden per mail over het feit dat er een interim-

penningmeester is gevonden in de persoon van Jos Dullaart. Tevens wor-

den de vacatures in deze mail opgenomen met een oproep te reageren bij 

interesse (secretaris). 

Dit actiepunt wordt opgepakt. 

 

7. Erfpacht 

Er heeft een onderhandeling plaatsgevonden over een nieuwe pachtovereenkomst. 

Die onderhandelingen zijn vastgelopen als gevolg van een eenzijdig gecreëerd con-

flict door RCV BV. 

 

8. Functieomschrijving van de bestuursfuncties 

Alle bestuursleden sturen een functieomschrijving naar Cok ten behoeve van de con-

tinuïteit van de vereniging op de lange termijn. 

 

9. Voorbereiding algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering wordt gepland op 23 september op 19.30 uur. Het 

betreft een buitengewone algemene ledenvergadering. De agendapunten zijn ha-

venonderhoud, de erfpachtovereenkomst en de vernieuwing van de statuten. Daar-

naast moet nadrukkelijk stilgestaan worden bij de vacatures binnen het bestuur. 

 

De stukken ten behoeve van de algemene ledenvergadering moeten uiterlijk op 15 

september verstuurd worden. Deze betreffen een notitie over het havenonderhoud, 

de vorderingen van de onderhandelingen over de erfpachtovereenkomst, de ver-

nieuwde statuten en reglementen, mededelingen en vacatures. Wat betreft dat laat-

ste punt moet in overleg met de leden worden nagedacht over het invullen van die 

vacatures. 

 

10. Commissies 

 

A. Secretaris 

Cok snijdt het punt van het vastrecht aan. 

 

B. Technische commissie 

Vanuit de technische commissie rijzen geen punten. 

 

C. Havenbeheer 

Vanuit havenbeheer worden geen punten aangesneden. 
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D. Penningmeester 

Jos informeert de het bestuur dat hij goed ingewerkt raakt als penningmeester. 

De andere bestuursleden zijn daarmee er tevreden. 

 

E. Clubhuisbeheer 

Clubhuisbeheerder Hennie geeft aan dat het clubhuis vaker dan gewenst dicht is 

geweest in de zomerperiode. Dit heeft te maken met een onderbezetting qua 

vrijwilligers, die in deze periode veelal op vakantie zijn. Hennie gaat in overleg 

met penningmeester Jos een nieuwe begroting opstellen ten behoeve van het 

clubhuis. 

 

11. Rondvraag 

Bij de rondvraag wordt een bestuursdiner onder voorbehoud geprikt op vrijdag 18 

november om 19.00 uur. 

 

12. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 7 september om 19.30 

uur.  

 

13. Sluiting vergadering 

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

21.30 uur de vergadering. 

 

 

Besluitenlijst 
 

1. Er is een besluit genomen betreffende de schriftelijke communicatie met de erfverpach-

ter. 

 


