
 
WATERSPORTVERENIGING LEIDSCHENDAM EN OMSTREKEN 

@notulist    1 

 

Verslag van de bestuursvergadering op woensdag 9 november 2022 
 

Locatie: kantine clubhuis “De Landvast” 
 

Het conceptverslag is op 13 december 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 

Jos Dullaart - penningmeester 

Jan Fokke - plaatsvervangend voorzitter technische commissie 

 

Afwezig met kennisgeving 

n.v.t.  

 

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 

- Er wordt gesproken over de functie van de voor de grasmaaier bestemde garage. 

Bij het bestuur zijn klachten binnengekomen over de invulling van die garage.  

- Binnenkort wordt de boiler uitgeschakeld. Hierdoor wordt het onmogelijk om te 

douchen. 

- Er is een mogelijke kandidaat om een meerjarigonderhoudsplan op te stellen. 

- De penningmeester gaat samenkomen met de kascommissie. 

 

5. Ontvangen en uitgegane post 

- Cok neemt de ontvangen post door. 
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6. Actiepuntenlijst 

 

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

ningmeester). 

Cok heeft dit inmiddels gedaan 

 

- Vz TC ziet erop toe dat er een begin gemaakt wordt met een meerjargon-

derhoudsplan (havenbeheer). 

Dit wordt opgepakt. 

 

- Havenbeheer informeert bij andere wsv-en over de te verzekeren Whaley 

(havenbeheer). 

Dit wordt opgepakt. 

 

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

commissies (secretaris). 

Dit is uitbesteed en er blijft toezicht op vanuit de secretaris. 

 

- Secretaris biedt statuten aan bij een notaris en deponeert deze daarna bij 

de Kamer van Koophandel. 

De secretaris heeft contact gelegd. 

 

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

(secretaris). 

De secretaris heeft contact gelegd. 

 

- Secretaris nodigt John van der Hulst uit voor een kennismakingsgesprek 

(technische dienst) 

Het bestuur heeft een kennismaking gehad met een geschikte kandidaat voor de 

technische dienst. Graag laat het bestuur hem binnenkort overleggen met de 

technische dienst. 

 

- Commissies leveren in december een begroting in voor 2023 (alle bestuurs-

leden). 

Het is van belang dat dit een gedegen begroting is. 

 

7. Commissies 

 

A. Secretaris 

Ten eerste heeft de secretaris een bezoek gebracht aan Van der Spek. Hij komt 

een kopje koffie drinken met het bestuur. 

Daarnaast gaat de secretaris samen met havenbeheer kijken naar een stalver-

zoek van een tweede boot van een lid, dat niet in de haven ligt. 
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B. Technische commissie 

Vanuit de technische commissie zijn twee mededelingen. De schakelkasten op 

het parkeerterrein worden gereedgemaakt. Het hek werkt daarnaast weer goed. 

Vastgesteld wordt dat de kandidaat-voorzitter van de TD zal worden uitgenodigd 

voor de volgende bestuursvergadering 

 

C. Havenbeheer 

Havenbeheer heeft het walkantenplan t.b.v. het groot havenonderhoud gemaakt. 

Daarnaast is er een aanmelding voor havenmeester. 

 

D. Penningmeester 

De penningmeester heeft de vereiste stukken, waaronder en met name de ba-

lans, aangeleverd bij de bank. Die is daar tevreden over. 

De penningmeester draagt er daarnaast zorg voor dat er voor het begin van het 

nieuwe kalenderjaar een nieuwe conceptbegroting wordt opgesteld. 

Vastgesteld wordt dat formulieren duidelijker moeten worden ingevuld, waardoor 

duidelijk wordt welke vrijwilliger onder welk eindverantwoordelijk bestuurslid res-

sorteert. 

 

E. Clubhuisbeheer 

Op 12 november staat de medewerkersavond op het programma. Het verzoek 

aan de bestuursleden is om daarbij op tijd aanwezig te zijn. 

Op 18 november vindt er een bestuursdiner plaats, dat zal aanvang om 19.00 

uur. 

Op 20 november verwelkomt onze vereniging Sinterklaas en zijn Pieten. 

Er wordt een algemene ledenvergadering gepland in de derde week van maart. 

 

8. Rondvraag 

- Bij de rondvraag komen geen verdere punten aan bod. 
 

9. Vaststellen volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 14 december om 19.30 

uur.  

 

10. Sluiting vergadering 

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

21.50 uur de vergadering. 
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Besluitenlijst 

 

Vastgesteld wordt dat declaratieformulieren duidelijker moeten worden ingevuld, waardoor 

duidelijk wordt welke vrijwilliger onder welk eindverantwoordelijk bestuurslid ressorteert. 

 


