Watersportvereniging Ouder Amstel
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Afwezig:

28 leden (volgens presentielijst)
83 leden, waarvan afwezig met bericht;
F. Kuiper, M. Droog, E. Egter, A. Markus, R. Panhuijsen, H. Leenders, M. v.d. Akker,
W. de Graaf, D. Hoetmer en W. Gasee
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0

Opening

1.1

Pieter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zegt terug te zien op een mooi
vaarseizoen. Het jaar eindigt treurig met het overlijden van Ben van Draanen. Hij vraagt een
moment stilte voor Ben en wenst José heel veel sterkte toe. Pieter zegt dat zij altijd welkom
blijft op de haven.

2.0

Notulen vorige vergadering d.d. 29 maart 2013

2.1

Teun de Haan vraagt hoe het staat met de herhalingscursus AED. Harry zegt dat er voor 9
april 2014 een herhalingscursus staat gepland. Dit is middels een e-mailbericht aan de
cursisten medegedeeld. Teun zegt dat dit hem niet bekend is en dat hij ook niet kan. Er zal
gekeken worden of er meerdere deelnemers zijn die niet kunnen anders moet de herhaling
voor hem naar volgend jaar opschuiven. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

3.0

Mededelingen en ingekomen stukken

3.1
3.2

Er is buiten de normale post en de 10 afmeldingen geen belangrijke correspondentie
binnengekomen.
Voorstel wijziging Huishoudelijk- en Havenreglement WSV Ouder Amstel 2014 d.d.28 maart

4.0

Verslag Secretaris

4.1
4.2
4.3
4.4

Voor de vergadering van vanavond hebben zich 10 leden afgemeld.
Op 29 maart 2013 is de vorige vergadering gehouden. Hierbij waren 32 leden aanwezig.
Er zijn na de vorige ALV, 7 bestuursvergaderingen gehouden.
In 2013 zijn we gestart met 113 leden en er zijn per vandaag 111 leden, waarvan 60 een
ligplaats hebben en 24 op de wachtlijst staan. Er zijn geen nieuwe leden ingeschreven en 2
leden hebben opgezegd.
Het bestuur bestaat tot vanavond uit Cheryta Krone, Pieter Borsjes, Joris Spauwen, Harry
Stuijt, Jan de Haan en Hans van den Berg. Vanavond zullen Cheryta, Joris en Harry
aftreden en zijn niet meer herkiesbaar.

4.5

5.0

Verslag Havencommissie

5.1

Hans van den Berg zegt dat het laatste stukje beschoeiing is aangebracht. De extra
zwemtrappen bij de sloepensteigers zijn gereed en worden de komende weken
aangebracht. Vorig seizoen is er iemand in het water gevallen en die kon er niet op eigen
kracht uitkomen, vandaar deze extra zwemtrappen (veiligheid voor alles).

5.2

5.3

Kees Stuijt is nu 1 jaar in functie als hovenier en grasmaaier en Bert van Wendel de Joode
heeft al het lakwerk gedaan in het "kabelgat". Hans zoekt nog een vrijwilliger voor het
schilderwerk in de haven. Tevens meld hij dat er in het bestuur nog wordt gebrainstormd
over eventuele aanpassingen of vervanging van het "kabelgat".
Jan de Haan zegt dat hij twee leden van de wachtlijst een ligplaats heeft kunnen toewijzen.
Het gaat om R. van Huystee en R. Zepeda. Het aantal leden op de wachtlijst komt hierbij
op 23.

6.0

Verslag Kascommissie

6.1

Marco Cupedo en Nico Markus hebben de kas gecontroleerd. Marco doet hiervan het verslag
en meldt dat zij geen malversaties hebben kunnen ontdekken. Er wordt decharge verleend.
De voorzitter vraagt vrijwilligers om zitting te nemen in de kascommissie. Joris Spauwen en
Jan Krone melden zich aan. Teun de Haan zegt dat hij zich vorig jaar als reserve heeft
aangemeld. Na wat heen en weer gepraat wordt er vastgesteld dat de kascommissie bestaat
uit Teun de Haan en Joris Spauwen. Jan Krone is beschikbaar als reserve lid.

7.0

Verslag Penningmeester

7.1

Joris Spauwen zegt dat er het afgelopen jaar toch nog veel werkzaamheden in de haven zijn
uitgevoerd en hij vraagt applaus voor Hans van den Berg. Vorig jaar is het een heel goed
passanten jaar geweest er zijn veel inkomsten gegenereerd. Mede daardoor is het jaar
positief afgesloten. Ook hier vraagt hij applaus voor de havenmeester Gerrit Vuurmans
en zijn assistente José van Draanen.
De penningmeester zegt dat er in de komende jaren geen grote kosten zijn te verwachten en
dat er binnen het bestuur is afgesproken om het eigen vermogen van de vereniging niet
verder te laten oplopen. In de begroting van 2014 kun je dan ook zien dat er meer geld is
opgenomen voor de post evenementen en de post voorzieningen is naar beneden gegaan.
De penningmeester merkt nog op dat het aantal leden elk jaar terug loopt waardoor er
minder contributie binnenkomt. Hij kan zich voorstellen om er over na te denken om de
ledenstop op te heffen. Pieter zegt dat dit punt nog binnen het bestuur besproken moet
worden.

7.2

8.0

Goedkeuring begroting 2014.

8.1

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de begroting 2014. Er zijn geen vragen waarna
de begroting wordt goedgekeurd.

9.0

Voorstel tarieven 2015

9.1

De voorzitter vraagt of de nieuw vastgestelde tarieven voor 2015 akkoord zijn? De tarieven
worden goedgekeurd.

10.0

Voorstel aanpassingen Huishoudelijk- en Havenreglement d.d. 28 maart 2014

10.1

De voorzitter stelt het agenda punt aanpassingen Huishoudelijk- en Havenreglement aan de
orde en verwijst naar het schriftelijke voorstel d.d.28 maart 2014, welke is rondgedeeld in de
vergadering. Hij zet uiteen dat het niet logisch is dat de betalingen van de contributie en
havengeld en het verkrijgen van een ligplaats, na de ALV gedaan wordt. Nu is het voorstel om
zowel de contributie als het havengeld voor 1 maart te betalen.

Marja Markus vraagt of er is nagedacht om alle leden te verplichten een automatische
incasso te ondertekenen waardoor deze discussie niet nodig is.
Lex van de Breggen stelt voor om alle correspondentie alleen via de e-mail te versturen. De
penningmeester zegt dat een automatische incasso niet nodig is met dit aantal leden. Op de
vraag van Lex meld hij dat de manier van betalen is vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement. Dat de rekeningen per post worden verstuurd staat ook in het reglement want
er zijn leden die niet over een computer beschikken. De voorzitter vraagt of er iemand tegen
dit voorstel is. Niemand heeft bezwaar en het voorstel wordt bij deze aangenomen. Een
aangepast Huishoudelijk- en Havenreglement zal worden verstuurd per e-mail en wordt op
de website gezet.
11.0

Bestuursverkiezingen

11.1

Pieter Borsjes zegt dat er vorig jaar door Cheryta Krone, Joris Spauwen en Harry Stuijt is
aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden. Hij bedankt Cheryta die 15 jaar in
het bestuur heeft gezeten voor de bewezen diensten en vraagt om een applaus en
overhandigt haar een boeket bloemen. Joris en Harry hebben 9 jaar in het bestuur gezeten.
Joris als penningmeester en Harry met een dubbele functie als secretaris en havenmeester.
Ook zij worden bedankt voor hun inzet en krijgen ook het applaus en de bloemen.

11.2

Pieter zegt dat er gelukkig vervanging is geregeld. Bert van Wendel de Joode heeft na een
stage periode het penningmeesterschap op zich genomen. Gerrit Vuurmans heeft
aangeboden om de functie van havenmeester te willen uitvoeren en Nico Markus heeft
aangegeven om het secretariaat te willen doen. Pieter vraagt de nieuwe bestuursleden om
achter de bestuurstafel plaats te nemen daarna vraagt hij de leden of zij akkoord kunnen
gaan met de nieuwe bestuursleden. Willem de Jong zegt dat deze vraag nogal laat gesteld
wordt omdat de nieuwe leden al achter de tafel zitten! Pieter geeft toe dat de volgorde
misschien niet goed is. Waarop Willem zegt dat de nieuwe leden dan toch maar moeten
blijven zitten. De gehele vergadering gaat hiermee akkoord.

11.3

Teun de Haan zegt dat het bestuur nu uit 6 personen bestaat hij vraagt of dit zo blijft? Pieter
antwoordt dat het bestuur uit minimaal 5 leden moet bestaan en dat het inderdaad de
bedoeling is om met 6 leden verder te gaan.

12.0

Vaartochten en Evenementen

12.1

Jan de Haan wil nog even terugkijken op de tochten van vorig jaar.
De Openingstocht viel in het Pinksterweekend en ging naar de verkeerspost Dordrecht. Deze
tocht was met 15 schepen en 3 leden die met de auto waren gekomen, erg goed bezocht.
De kosten van deze tocht waren € 815,05.
De Openboten tocht werd geannuleerd door de slechte weersomstandigheden.
De Zomertocht ging naar het IJsselmeer waar wij de vuurtoren van Marken bezochten. Deze
tocht was met 11 schepen en 4 leden die met de auto waren gekomen. Ook deze tocht
inclusief BBQ die door Arie de Haan werd verzorgd, was erg goed bezocht. De kosten van
deze tocht waren € 1.089,64
De Puzzeltocht/Najaarstocht is doordat er geen organisatie was, niet doorgegaan.

De Verre vaartocht ging naar de Randmeren, Huizen, Zeewolde en Amersfoort. Hier hebben
14 schepen aan deelgenomen. De kosten van deze tocht waren € 509,45.
Het Najaarsevenement was een Golfclinic bij de golfclub "De Houten Vier" in Abcoude. Deze
werd door 33 personen bezocht en was een groot succes. De kosten voor de club bedroegen
€ 1.200,00.

12.2

Op de agenda van dit jaar staan weer 5 tochten gepland. Voor de Openboten tocht en de
Verre vaartocht zijn de organisatoren bekend. Jan vraagt of er iemand is die een tocht wil
organiseren. Teun de Haan en Marcel Burger melden zich spontaan aan voor de Zomertocht
(Pinksteren). Jan zegt dat het steeds lastiger wordt om mensen te vinden die een tocht
willen organiseren. Daarom stelt het bestuur voor om het aantal tochten terug te brengen
naar 3 per jaar. Het voordeel hiervan is dat het budget ruimer is en er meer mogelijkheden
zijn om de tochten aantrekkelijker te maken. Er komt een discussie op gang. Dick Bos vindt
de Zomertocht niet zo aantrekkelijk om dat deze te laat in het seizoen is. Alie de Haan zegt
dat het samenhorigheidsgevoel weg is bij de Verre vaartocht omdat niet iedereen meekan
i.v.m. de snelheid. Zij stelt voor om de snelheid terug te brengen naar 10 km/uur waardoor
iedereen weer meekan. Jan de Haan zegt dit een goed voorstel te vinden en stelt voor om
deze aanpassing door te voeren. Teun de Haan zegt dat 3 tochten misschien wel genoeg is
maar als iemand nu toch nog iets wil, hoe flexibel is het bestuur? Jan zegt dat als er iemand
plannen heeft, dit altijd bespreekbaar is. Marcel Burger vraagt of een eendaags evenement
mogelijk is. Jan zegt dat dit weleens eerder gedaan is en alle goede plannen zijn welkom.
Joris Spauwen stelt voor om een extra open botentocht te organiseren. Hans van den Berg
stelt voor om de 5 tochten op de agenda te laten staan en dan zien we wel welke er
doorgaan. Het voorstel is vooralsnog om volgend jaar 3 tochten op de agenda te zetten,
te weten: Openingstocht, Open botentochten de aangepaste Verre Vaartocht.

12.3

Jan de Haan meldt dat hij contact heeft gehad met de Gemeente Ouder Amstel inzake de
bediening van de Benningh brug. Er is hem verzekerd dat de brug vanaf 15 april 2014
bediend wordt.

13.0

Rondvraag

13.1

Alie van der Linden vraagt waarom Pieter de vorige notulen niet gelezen heeft. Hierin staat
dat Teun de Haan reserve kas commissielid is. Pieter biedt hiervoor zijn excuus aan.

14.0

Sluiting

14.1

Niets meer aan de orde zijnde vraagt de voorzitter decharge aan de vergadering. Deze wordt
verleend, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

N.C. Markus
(secretaris)

