Conceptverslag Algemene Leden Vergadering WSV De Zandmeren
Plaats: Columbus Kerkdriel, Vrijdag 11 juni 2021 Aanvang: 19.45 uur
Aantal leden aanwezigen 41
Aantal leden aangemeld 44
Aantal leden stem gerechtigde 34
Aantal leden afgemeld 14

Opening van de vergadering
De voorzitter opent de vergadering na 1 minuut stilte voor overleden Thijs van Hooft.
Vaststellen van de agenda
Geen aanvullingen.
Notulen en Actiepunten ALV 11-9-2020
•
•
•

Frank van der Voort merkt op dat zijn naam verkeerd gespeld is. Dit nog aanpassen excuus
gemaakt.
Geert Meijer merkt op dat zijn vraag niet vermeld is en wat er op besloten is. Deze moet nog
aangevuld worden.
Mark Bussman merkt op dat het jaartal bij 50 jarig bestaan pagina 7 niet klopt. Dit moet zijn
2023. Wordt aangepast.

Ingekomen stukken
Geen
Financieel
a. Verslag door penningmeester
Penningmeester ligt het financiële verslag toe.
Kees Burmanje ligt de jaarrekening toe. Toelichting op de details. De vereniging is financieel
gezond
b. Verslag kascommissie
Er zijn verschillen tussen de boekhouding tussen Buro Burmanje en E captain maar dit is
toegelicht
Sponsering blijft achter door
Avalkosten
Verhoogde administratie kosten zijn opvallen maar toegelicht
Toeristen belasting is de hoogte van deze belasting nog wel terecht.
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid
Voorzitter roept de leden op of dat iemand op wil staan om weer de sponsorwerving wil
gaan doen voor de toekomst. Vrijwilliger(s) kunnen zich melden bij de secretaris. Dit is een
waardevolle rol voor de vereniging.

De toeristenbelasting. We vinden het als vereniging redelijk dat open boten dit niet hoeven
te betalen. Maar dit moeten we dan overleggen met de gemeente. Frank gaat contact
opnemen met de gemeente. Voor de vereniging maak dit niks
Ron van Lieshout stelt voor om een voorstel te maken hoe we mogelijk anders om gaan of
we dat op een andere manier kan vorig jaar
c. Goedkeuring jaarcijfers 2020 en voorstel decharge penningmeester
Decharge wordt verleend
d. Benoeming nieuw lid kascommissie
Ron van Lieshout (voorzitter)
Nico Stip
Jeroen Vermeulen Reserve
Steye van Eekert stopt
Onderwerpen en mededelingen bestuur:
a. Evaluatie BTW verrekening factuur 2021
In 2020 is er meer BTW afgedragen dan betaald. Dus daarom geen teruggave
b. Winterwerkplicht
John bedankt Maarten en alle mensen (vooral Aspirant leden ) die mee gewerkt hebben
Er komt een voorstel voor de winterwerkplicht in te vullen in een werk weekend waarin we
in 2 dagen gaan werken.
Leden kunnen zich men aanmelden bij de secretaris om deel te nemen
John hangt een lijst in het clubhuis en op de website met werkzaamheden die uit gevoerd
moeten worden.
4 steigers zijn gereed. John gaat de kosten op de site zetten inclusief de uren die er in gaan
om te laten zien wat we “verdienen/ besparen” aan de werkzaamheden.
c. Plannen voor 2021 en 2022
Vervangen staalkabels
d. Nieuwbouw loods met sanitair ruimte
Voorzitter licht toe waar we staan met het de nieuwbouw. Licht toe dat de tent weg moet
maar deze laten staan tot we klaar zijn met de nieuwbouw. Met name ook om de steiger af
te kunnen bouwen. Er staat geen ultimatum op de brief van de gemeente dus tot die tijd
blijft de tent staan.
Wens voor de nieuwbouw is winter 2020 2021
Maarten geeft toelichting op de ideeën van de nieuwbouw
Verklaart de maten en de vorm van de nieuwbouw en de toepassingen
Geeft een doorzicht of de sfeer van de bouw.
We moeten het traject in met de Gemeente en Rijkswaterstraat.
Financiering
Frank deelt mee dat we de kosten van de bouw niet kunnen delen in de bouw gezien deze
informatie mogelijk invloed heeft op het offerte traject.
De vereniging is gezond dus we kunnen een deel uit ons eigen vermogen betalen. Voor het
restant willen we een financiering aan gaan. Frank laat een aantal financiële mogelijkheden
zien.

De voorzitter vraagt aan de leden toestemming of het bestuur een financiering mogen
aangaan.
Hiervoor wordt een stappenplan gepresenteerd.
Toelichting op de financiering en de risico’s
De vraag van de leden is wel of het mogelijk is om mee te financieren. Waardoor het wellicht
interessant kan zijn dit moeten we onderzoeken. Er worden verschillende opties gegeven
door de leden. Het bestuur geeft aan deze optie serieus te onderzoeken.
e. Voortgang bouw nieuwe steigers
6 lijnen zijn vervangen en er moeten er nog 6 gedaan worden en enkele zijn urgent
Vervangen van de B steiger gaat verder.
We gaan de gemeente vragen of we meer water kunnen pachten omdat

Benoeming aspirant-lid tot lid
Volgende Aspirant leden worden benoemd tot Lid
•
•
•
•
•
•
•

Gerard Bruning
Wilgert van de Graaf
Steye van Eekert
André Kouwenhoven
Tom van Vonderen
Ron van Lieshout
Rein Mutsaars (Wegens vakantie niet aanwezig)

Bestuursverkiezing volgens aftreedschema
a. Bestuursverkiezing
•
•
•
•

Verkiezing Vice Voorzitter
- Han van Doorn stelt zich herkiesbaar
Verkiezing Secretaris
- Mark Bussman stelt zich herkiesbaar
Verkiezing Activiteitencommissaris
- Hendrik-Jan Riezebos stelt zich herkiesbaar
Verkiezing Penningmeester
- Steye van Eekert stelt zich beschikbaar

Voor zittende bestuursleden zijn geen tegen kandidaten en deze blijven der halve zitten. Voor de
Penningmeester functie stelt Steye van Eekert kandidaat en de vergadering stemt met handen
unaniem voor Steye als Penningmeester.
Voorzitter bedankt Steye voor het invullen van deze rol.
Steye stelt zich kort voor aan de leden van de vergadering.
Maarten Hulsenboom zal de voorbereiding van de nieuwbouw op zich nemen en stopt als bestuurslid

Maarten wordt bedankt voor zijn jaren lagen inspanning als bestuurslid. Maarten is het langs zitten
de bestuurslid van WSV de Zandmeren.
Pauze
Benoeming commissievoorzitters door bestuur volgens aftreedschema
a. Zeilcommissie vacant
b. Voorzitter onderhoudscommissie
Verslag commissies:
a. Communicatiecommissie
Cindy van Dinther
Hard gewerkt aan de website. Verzoek aan de leden om soms een foto te maken of iets te
melden wat er op de haven gebeurd.
We vragen om actieve feedback om het steeds beter te krijgen
Wilma is de huisfotograaf. Als je niet op foto wil moet je dit melden dan houden de
commissie hier rekening mee.
Ze roep ook op voor een sponsor werver. Wellicht zelfs een sponsor
Clubblad gestopt nu volledig online
b. Evenementencommissie/ Zeilcommissie
Rick v.d. Heijden
Er is eigenlijk niks te melden omdat we niks mogen.
c. Introductiecommissie
Frank van de Voort
Vraagt de leden om ook aandacht te geven aan de aspirant leden. Het is niet alleen de
verantwoordelijkheid van het nieuwe lid om inspanning te leveren. Verder geeft Frank aan
blij te zijn met een groot deel van de nieuwe aspirant leden. Ze zijn erg actief!
d. Onderhoudscommissie
Maarten Stout
Ankerkabels zijn klaar gemaakt
We moeten nog een schutting zetten
We hebben nog een ploeg nog die voor de steigers
Voortgang steigers. Gaat goed maar nog veel werk te doen.
De onderhoudscommissie zal een lijst gaan maken met werkzaamheden die nog moeten
gaan gebeuren zodat leden die vast willen werken hier klussen vanaf kunnen halen.
e. Barcommissie
Jacomien Schungel
Er is nog niet veel te melden maar we zijn weer open de havendiensten zijn gestart. Dus we
hopen op een mooie zomer.
Uitslagstemming
Frank van de Voort merkt op dat de tekst op het stem biljet niet klopt. Hierbij vastgelegd dat we
stemmen voor het stappenplan van uit de Powerpoint. Hieronder nog extra weergegeven.
Penningmeester Steye van Eekert.
1 tegen
33 voor
Toestemming voor het bestuur voor het stappenplan nieuwbouw
2 tegen
30 voor

2 ongelding
Stappenplan nieuwbouw;
1. Overleg gemeente ivm strook grond dat van Gent nu in gebruik heeft
2. Bouwvergunning aanvragen
3. Offerte financiering aanvragen
4. Bestek en tekeningen definitief maken
5. Aanbesteding houden
6. ALV met doel definitieve goedkeuring bouwproject (incl. financiering)

Rondvraag
Arie: Is het mogelijk om het afval te gaan scheiden? Mogelijk levert dit besparing op. Goed idee
mogelijkheden onderzoeken?
Cor: Kunnen de containers weer terug naar de oude plek?
De voorkeur blijft om de locatie voor minimaal een jaar te laten staan en daarna dit te evalueren.
Vorig jaar is de beslissing op basis van de ALV genomen om de containers te verplaatsen. Er is ook
onderzocht of er een ombouw om de containers kon maar dat was toen te duur.
Sluiting.
Voorzitter Frank Hagemans sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng

