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Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 7 september 2022 
 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast” 
 

Het conceptverslag is op 7 september 2022 verzonden aan het bestuur. 
 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

Cees Rutgers - havenbeheer 

 

Afwezig met kennisgeving 

Jos Dullaart - beoogd penningmeester 

Jan Fokke - plaatsvervangend voorzitter technische commissie 

 

 

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 

De vrijwilligersavond wordt verplaatst naar zaterdag 12 november. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

- Cok bespreekt de binnengekomen post en verzoeken. Dit punt wordt 

afgehandeld. Daarnaast bespreekt het bestuur de faciliteiten die de vereniging 

heeft die terug zullen komen op de kaart die het VNM gaat opstellen.  

 

6. Actiepuntenlijst 
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- Hennie gaat contact opnemen met de Vrienden van Zuydtwijck om te 

informeren naar hun watergebruik (clubhuisbeheer). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

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

(penningmeester). 

Dit is afgehandeld. 

 

- Joop ziet toe op het proces van het aanpassen van het elektriciteitssysteem 

met vijfitgcentmuntjes kan worden versneld (voorzitter). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

- Jan ziet erop toe dat er een begin gemaakt wordt met een 

meerjarigonderhoudsplan (havenbeheer). 

Dit actiepunt blijft staan. 

 

- De bestuursleden sturen een functieomschrijving naar Cok (bestuur). 

Dit pakken de bestuursleden. 

 

7. Voorbereiding algemene ledenvergadering 

De agendapunten voor de algemene ledenvergadering van 23 september zijn 

havenonderhoud, de erfpachtovereenkomst en de vernieuwing van de statuten en 

het huishoudelijk reglement. Daarnaast wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de 

vacatures binnen het bestuur. De stukken t.b.v. de vergadering worden naar de 

leden gestuurd, waaronder een notitie m.b.t. het havenonderhoud. De strekking van 

deze notitie is het havenonderhoud in één keer afronden. 

 

In de vergadering wordt een oproep gedaan aan de leden met de vraag of er een 

kleine sloep beschikbaar is voor de vereniging t.b.v. het onderhoud. 

 

8. Commissies 

 

A. Secretaris 

De secretaris heeft geen verdere punten. 

 

B. Technische commissie 
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De technische commissie is langzaam bezig de lopende zaken weer op te 

pakken nu de meeste medewerkers weer terug zijn of terugkomen van hun 

vakanties. 

 

C. Havenbeheer 

Cees en Joop hebben vergaderd met drie leden van de hellingploeg.  

 

D. Penningmeester 

De penningmeester is afwezig en heeft tevoren geen punten ingebracht. 

 

E. Clubhuisbeheer 

Hennie stelt voor om in de winter de openingstijden aan te passen. Op 

doordeweekse dagen is er mede gezien de hoge kosten en het tegenvallende 

bezoek geen rechtvaardiging meer om open te blijven op de dinsdagen, 

woensdagen en donderdagen. 

 

9. Rondvraag 

- Bij de rondvraag wordt het punt van procesbeschrijvingen per bestuursfunctie 

aangesneden. Vastgesteld wordt dat het wenselijk kan zijn deze samen te 

stellen, opdat de vereniging een duurzame documentatie heeft wat betreft de 

verantwoordelijkheid en taken van bestuursleden. Dit is mede in het licht van 

scheidende bestuursleden een belangrijk punt. 

- Cok geeft aan dat er voor maximaal vijf boten plaats in de natte winterstalling. 
 

10. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag 10 oktober om 19.30 uur.  

 

11. Sluiting vergadering 

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

21.50 uur de vergadering. 

 

 

Besluitenlijst 
 

1. Besloten wordt dat tijdens het havenonderhoud vanaf 1 januari 2023 geen parkeerruimte 

wordt aangeboden op het parkeerterrein. 

2. De openingstijden van het clubhuis worden aangepast. Gedurende de wintermaanden 

blijft het clubhuis op dinsdagen, woensdagen en donderdagen dicht. 

 


