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Verslag van de bestuursvergadering op maandag 10 oktober 2022 
 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast” 
 

 

 

Aanwezig 

Joop Schmit - voorzitter 

Cok van der Meij  - secretaris 

Jos Dullaart - beoogd penningmeester 

Hennie Vonk - voorzitter kantinecommissie 

Jan Fokke - plaatsvervangend voorzitter technische commissie 

Cees Rutgers - havenbeheer 

 

Afwezig met kennisgeving 

       Jos Dullaart - penningmeester 

       Lorenzo Nieuwenburg - notulist van het bestuur  

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.23 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

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

 

3. Vaststellen notulen van de vorige bestuursvergadering  

Er wordt een tekstuele wijziging van de vorige notulen voorgesteld en geaccordeerd. 

De notulen van de vorige bestuursvergadering worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

Secretaris behandelt de ontvangen en uitgaande post. 
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6. Actiepuntenlijst: 

 

- Joop overlegt met Jan hoe het proces van het aanpassen van het elektrici-

teitssysteem met vijfitgcentmuntjes kan worden versneld (voorzitter). 

Dit punt is begroot door Jan Fokke. Hij weet de prijzen en geeft aan dat ombou-

wen lastig is. Om munten te kunnen aanschaffen is een inschrijvingsbewijs van 

de Kamer van Koophandel noodzakelijk. De vraag is hoe we de munten distribu-

eert. Jan kijkt naar de kosten van een muntautomaat. In principe is het bestuur 

akkoord met de uitgave voor muntproevers en muntjes 

 

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

informatieavond te organiseren (havenbeheer). 

Dit punt wordt opgepakt in het najaar van 2023. 

 

- Hoofd TD ziet erop toe dat er een begin gemaakt wordt met een meerjagon-

derhoudsplan (havenbeheer). 

 

- Cees Rutgers informeert bij andere wsv-en over de te verzekeren Whaley. 

 

- Cok werkt het organisatieplan bij op basis van de inbreng bestuur en com-

missies. 

 

- Statuten moeten bij een notaris aangeboden worden. Cok zoekt info (just-

notarissen) waar en hoe. Daarna deponeren bij de Kamer van Koophandel. 

 
- Cok neemt contact op met Frank de Vogel om een afspraak te maken. 

 
- Cok nodigt John van Hulst uit voor een kennismakingsgesprek (TD) 

 
- Commissies leveren in december een begroting in voor 2023. 

 

7. Nabespreking algemene ledenvergadering 

De vergadering is in een rustige sfeer gehouden. Dit kwam mede doordat de bar tij-

dens de vergadering gesloten was. 

De opdracht voor het groot havenonderhoud is getekend door de voorzitter. Het werk 

wordt uitgevoerd door de firma Van der Poel. Het langetermijnonderhoud wordt een 

taak van de TD. 

De TD-ruimte is alleen toegankelijk voor leden van de TD en dienstdoende haven-

meesters. Dit moet nog eens goed gecommuniceerd worden met belanghebbenden. 

Er is een nieuw lid voor de kascommissie. De commissie wordt gevraagd de naam te 

bevestigen. 
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8. Commissies 

 

A. Secretaris 

De secretaris heeft geen verdere punten. 

 

B. Technische commissie 

Momenteel zit er een tijdslot zit op de stroomkasten op de parkeerplaats, gaat na 

het uitschakelen van die stroom de beveiligingscamera uit en gaat ook het hek 

niet meer open. Er wordt toestemming gegeven om dit in orde maken. De kosten 

worden geschat op €200,- 

Ook is het noodzaak een aantal lantarenpalen te vervangen. De voorzitter wijst 

erop dat dit in de toekomst in een meerjarigonderhoudsplan terug te vinden moet 

zijn 

 

C. Havenbeheer 

Bij de zelfwerkzaamheid zaten er wat fouten in de oproeplijst. Bestuursleden c.q. 

voorzitters van commissies wordt gevraagd de secretaris op de hoogte te stellen 

zodra er een nieuwe vrijwilliger in functie komt of als er iemand stopt met zijn 

vrijwillige werkzaamheden. 

Het hellen is in goede banen geleid door Rob Kloosterman en Rob Schulte. 

Voordat firma Van der Poel kan beginnen met de walkanten, moet er de nodige 

werkruimte gecreëerd worden. Na de laatste hellingdag wordt de eerste serie bo-

ten verplaatst.  

 

D. Penningmeester 

De penningmeester is afwezig met kennisgeving. 

 

E. Clubhuisbeheer 

De boiler wordt op 20 graden gezet. 

 

9. Rondvraag 

Het is nodig de Excellijst leden en beroepen volledig maken. 

 

10. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt gepland op 9 november 2023 

 

11. Sluiting vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:14 
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Besluitenlijst 
 

1. De boiler wordt op 20 graden gezet. 

2. Het tijdslot op de stroomkasten op de parkeerplaats wordt in orde gemaakt. Hiermee is 

zo’n € 200,- gemoeid. 


