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Algemene Ledenvergadering d.d. 25-11-2022
Notulen

1. Opening. 
  Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, er wordt gevraagd of er niet leden aanwezig  
  zijn, dit is niet het geval. 

2. Voorstellen nieuwe leden. 
  Eerst wordt het bestuur voorgesteld, vervolgens stellen de volgende nieuwe leden zich voor: 
  Roeileden: Els van Rijswijk, Pieter van Rijswijk, Jolanda van Hoek, Hestia Kamphuis,  
  Jacomijn van Berkel, Arja Sebens, Mieke Elfers, Wiljo Struik. 
  Marco Benschop (surfer) opzoek naar een beginners windsurf set 

3. Huishoudelijke Mededelingen en absentielijst. 
  Geen huishoudelijke mededelingen 
 
  Bericht van verhindering: 
  Marianne Lubbers, Yvonne schouten, Lieke Dernison, Martien Hagoort, Wichard Noorloos 
  Niels Kamphuis, Jasper Kuijs, Mike van Bergeijk, Willem Lubbers , Simone van Heiningen,  
  Wim Bouman, Marga Oerlemans, Teo en Brenda vd Maaden  

4. Ingekomen stukken. 
  Geen ingekomen stukken 

5. Vaststellen van de agenda. 
  Er zijn geen nieuwe punten vanuit de aanwezige in Bolzicht en uit de ingezonden stukken blijkt  
  niet dat we iets toe moeten voegen, de agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

6. Goedkeuring van de notulen van de ALV op 6 mei 2022. 
  Kascontrolecommissie er staat Chris Verburg en Martien Hagoort Er zit een verschil in met de   
  agenda. Dit wordt gecorrigeerd in de agenda. 
  De Notulen worden verder onveranderd vastgesteld. 

7. Benoeming van de kascontrolecommissie boekjaar 2022. 
  - Zittend lid: Chris Verburg 
  - Aftredend lid: Arne Mans 
  - Voorstel bestuur: Gijsbert v Helden 
  De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Gijsbert als lid van de  
  kascontrolecommissie 

8. Leden mutaties. 
  Stand van zaken per 21-11-2022. 
  Vorig jaar zaten we aan leden quotum (231) 
  Momenteel hebben we 257 leden met name te danken aan de roeiers. 
 
  Wachtlijst: 
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  Momenteel hebben we alleen een wachtlijst voor ligplaatsen. 
  Voor Hellingleden zitten we bijna op het punt om een wachtlijst te hanteren. 
  Voor de roeiers is er nog voldoende ruimte. 

9. Voorstel contributies en bekendmaken van de tarieven 2023. 
  Marleen legt uit dat we normaal gesproken indexeren met het prijsindexcijfer van het CBS.  
  Hiervoor worden de cijfers van augustus tot augustus gebruikt. 
  We hadden van augustus 2021 tot augustus 2022 12% inflatie. 
  Met name energie is duur geworden. Daarom willen we geen 12% indexatie toe passen op alle  
  tarieven. Het lidmaatschap blijft gelijk aan afgelopen jaar. De meeste te verhogen tarieven zijn  
  vastgesteld op 5%. Energie is verhoogd naar met 137% dat is nog lager dan het prijspeil dat we  
  zelf momenteel betalen. 
  We teren dan wel wat in op onze reserves maar met het uitstellen van de grote plannen moet dit  
  kunnen. 
  Koos vroeg hoe dit gaat met de muntmeters langs de steiger. Hier is nog niks mee gedaan maar  
  daar zal wel naar gekeken worden. Verder zijn er geen op en/of aanmerkingen, dus worden de  
  prijzen vastgesteld. 

10. Royement. 
  De heer Bouter en de heer Dröge hebben niet aan hun financiële verplichtingen voldaan. 
  Voorts hebben ze ook niet op de brieven en aanmaningen, die conform de regels verstuurd zijn,  
  gereageerd waardoor we over willen gaan tot royement. 
  De vergadering gaat hiermee akkoord. 

11. Bestuursverkiezing. 
  Bernita van Wijgerden is een nieuwe uitdaging aangegaan waardoor de werkzaamheden van het  
  secretariaat er eigenlijk niet meer bij kunnen, ze treed dus voortijdig af. 
  Bernita wordt hartelijk bedankt voor haar werk als secretaris van onze vereniging en er wordt met  
  een applaus, een prachtige bos bloemen en een fles (bestuurs)wijn afscheid van haar, als  
  secretaris, genomen. 
  Voorstel bestuur Corné van Beek, er zijn geen tegenkandidaten gemeld. 
  De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Corné tot secretaris. 

12. Pauze. 
  De pauze wordt uitgesteld tot na punt 13. 

13. Toelichting status statuten en HH regelement. 
  Willem Hornstra geeft uitleg over de voortgang van de nieuwe statuten. 
  We zijn bezig met nieuwe statuten omdat er wettelijk nogal wat veranderd (WBTR) en we hebben  
  ruimte nodig om de roeileden lid te kunnen laten worden i.v.m. het ledenquotum. In het voorjaar  
  is er al toestemming gegeven om de statuten aan te gaan passen. 
 
  Beter goed gejat dan slecht verzonnen hebben we de basis statuten gebruikt geleverd door het  
  watersportverbond. Verder is er nog wat maatwerk aan toegevoegd om de ligplaatshouders  
  betere bescherming te geven. Komende maanden wordt het laatste stukje uitgewerkt, de notaris  
  gaat dan de concept statuten opstellen en die zullen ter stemming in de voorjaars ALV worden  
  aangeboden. 
 
  Er moeten nogal wat leden aanwezig zijn om de statuten te kunnen aanpassen, 75% van de stem 
  gerechtigde leden dient de ALV dan bij te wonen. Mocht dit niet lukken dan volgt binnen  
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  4 weken een nieuwe ALV waar dan een gekwantificeerde meerderheid nodig is. 
  Koos wil vragen of de roeileden aangemeld worden bij het watersportverbond: Nee 
  Hoe zit het met de verzekering van opvarende roeileden? Dat volgt onder de WA verzekering. 
  Chris vraagt zich af of het zinvol is om de statuten te delen voordat dit in stemming wordt  
  gebracht? We zullen dit zeker meenemen. 

14. Mededelingen. 
 - We zijn al enige tijd opzoek naar iemand die volgend jaar het stokje van Mary, die dan aan het  
  einde van zijn termijn zit, over wil nemen. Wie zich geroepen voelt is van harte welkom. 
  Mary legt uit wat hij allemaal doet: 
   Hij zorgt ervoor dat storingen worden opgelost. 
   Dat de leidingen worden doorgespoeld om legionella te voorkomen 
   Geldautomaten legen voor de stroom voorzieningen 
   Het organiseren van de werkzaterdagen. 
   Regelen dat de toiletten worden schoongemaakt. 
   Containers worden leeggemaakt, kortom alle technische en praktische zaken. 
  Marleen wil de leden erop wijzen dat bestuursleden niet oneindig in deze samenstelling blijven  
  zitten. Er zal een verantwoordelijkheid vanuit de leden moeten zijn om een bestuursfunctie te  
  vervullen. 
  Koos wil weten of die praktische zaken niet gedelegeerd kunnen worden aan iemand anders?  
  Dat kan maar we hebben wel een bestuurder nodig. 
 
 - Zaterdag 12 november was er onder de bezielende leiding van Mary weer onze jaarlijkse  
  opruimzaterdag, er is door een aantal leden keihard gewerkt om alles rond en in de haven er weer  
  piekfijn uit te laten zien,  
  Begin december wordt er onderhoud gepleegd aan de giek, die is dan een tijd niet te gebruiken. 
 
 - Wij vrezen voor het voortbestaan van de mooie, haast monumentale, Es op de krip. In de voorste  
  stam, die deels uitgehold is, zit een enorme zwam. 
  De boomchirurg gevraagd ernaar te komen kijken, even afwachten dus. 
 
 - A.s. zondag is er voor het eerst sinds de komst van Corona weer een zondagmiddagborrel,  
  iedereen heeft hier al een uitnodiging voor ontvangen. 

15. Eventuele extra uitgave elektronisch sluitplan in aanvulling eerder goedgekeurd  
  mechanisch plan. 
  Zoals bekend is het besluit genomen en opgenomen in de begroting van dit boekjaar om de   
  haven te voorzien van nieuwe cilinders en bijbehorende sleutels, reden hiervoor is dat de sleutels  
  en cilinders van het Multi lock systeem aan het einde van hun levensduur zijn gekomen,  
  bovendien zijn er veel sleutels niet ingeleverd waardoor de controle ver weg is en onbevoegden  
  toegang tot het terrein hebben. Recent betrapten we nog een niet lid die zijn boot via de helling 
  uit het water aan het halen was, hij had de sleutel te leen gekregen van een lid die hem wel even  
  vooruit wilde helpen, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling! Alhoewel dit ook kan met de Batch  
  sleutelhangers, maar die kunnen we zo nodig uit het systeem verwijderen. 
 
  Om deze sleutelvervuiling tegen te gaan is er de mogelijkheid over te gaan op een deels  
  elektronisch sluitsysteem, gezien de hoge kosten wilden we dat beperkt toe gaan passen, dit zou  
  qua kosten naast het nieuwe mechanische systeem voor de hellingpoort, looppoort van het  
  haventerrein, en Bolzicht, incl. 300 st unieke batch sleutelhangers, op een bedrag van € 7.253.95  
  komen 
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  Om het echt goed te doen zouden de looppoort en de deur van de loods ook meegenomen  
  moeten worden. We hebben dit laatste afgelopen week nog eens onder de loep genomen, maar  
  dit zou zo maar een verdubbeling van de genoemde kosten worden, en omdat we dit bedrag   
  niet genoemd hebben in het voorstel wat als bijlage ter inzage op de website te zien is, kunnen  
  we dus hiervoor ook geen akkoord aan de voorjaars ALV vragen. Op ALV van 2023 kunnen we dit  
  doen. Gezien de slechte staat van het Multi lock systeem gaan we wel alvast kijken of we die  
  kunnen vervangen Ook willen we, als er binnen het bestuur voldoende draagvlak voor dit plan is,  
  nog bij meerdere partijen een offert aanvragen. 
 
  Nils: Kan met het elektrische systeem toegang aan gasten worden gegeven: JA 
   
  Ernest: hoe gaat het met de sleutel van de hellingpoort, nu lijkt het erop dat de helling niet meer  
  gebruikt kan worden omdat alleen hellingleden toegang krijgen en hij heeft een boot die hij 
  zelf in het water laat en uit het water haalt  via de helling. Tot nu toe mocht je als ligplaatshouder 
  de helling gewoon gebruiken. 
 
  Michiel Kamphuis vraagt zich af of we dat nog in de statuten moeten regelen. 
 
  Mensen die nu nog het recht hebben raken dat recht niet zomaar kwijt. We gaan kijken of er een  
  overgangsregeling gerealiseerd kan worden. 
 
  Clovis vindt dat ieder lid gebruik moet kunnen maken van de helling.  

16. Mutaties binnen de verschillende commissies en plannen voor 2023. 
  - Evenementen 
   Plannen 2023: plannen worden herhaald van 2022, behalve het jubileumfeest. 
   Het jubileum feest op de haven dat spreekt wel aan om dat in 2023 te herhalen. 
   Komend jaar geen nieuwjaarsduik omdat 1-1-2023 op zondag valt. 
   Samenstelling blijft gelijk, maar ze willen nog graag een 5e lid, liefst een jeugdig lid. 
 
  - Jeugd 
   Niemand aanwezig. 
 
  - Wedstrijd: 
   Vertrekkend commissieleden: 
    Harold Wijgers 
    Willem Hornstra 
   Aantredend: 
    Koen de Nooijer 
    Clovis Buijs 
   Afgelopen jaar hebben we weinig deelnemers gehad. Daar willen we graag van de leden  
   horen hoe we dit kunnen opkrikken.  
   Programma wordt redelijk herhaald van 2022 
 
  - Vis 
   Niemand aanwezig 
 
  - Roei 
   Peter sanders gestopt 
   Wiljo heeft het overgenomen 
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   Plannen 2023:  
   Formaliseren reglementen sloeproeien en Baksmeester taken regelen 
   Boten wagen aanpassen 
   Voorjaar formele overdracht van de Willem van Oranje van school naar Trident  
   Roei clinics en natuurlijke groei roeileden 
   Deelname aan tochten, afgelopen jaar 3 tochten gevaren. 
   Organisatie Alten Regatta (1-7-2023) 
   Onderzoek bouw 2e skiff door Willem van Oranje College 
   We wachten nog op antwoord van de school. 
 
  - Redactie clubblad 
   We hebben de nieuws artikelen op de website bijgehouden. 
   We gaan kijken of we deze winter weer een glossy kunnen maken. 
 
  - Tenslotte hebben we nog een winnaar van onze avondwedstrijden serie 2022. 
   Annemiek en Henk v.d. Broek. Na de laatste wedstrijd moesten ze snel naar huis om Jim op  
   te halen bij de oppas. Ze hadden er geen idee van dat ze de onbetwiste kampioen  
   seizoen 2022 waren geworden. De trofee werd overhandig met een bosje bloemen voor  
   zijn (stuur)vrouw. 

17. Rondvraag. 
  - Michiel 
   Aantal jaar geleden gevraagd over zonnepanelen. Is er enige vooruitgang? 
   We moeten daar handen en voeten aan gaan geven, dit heeft onder meer ook met  
   budgettaire redenen te maken. Verder hebben we 2 aansluitingen en we zijn aan het  
   kijken of we dat samen kunnen salderen. 
 
   Kees van Helden: Is er een mogelijkheid om een lening via de gemeente te krijgen? 
   Voorzover bekend is dit niet het geval. 
 
   TL buizen in de werkloods en bergingsloods vervangen door LED 
   Dit is al gedeeltelijk gebeurd in de werkloods. In het voorjaar als de boten eruit zijn,  
   worden de overige tl-buizen vervangen. 
 
   Is Trident voornemens mee te doen aan de glasvezel vraagbundeling? 
   We hebben binnen het bestuur besloten dat aan te vragen. 
 
   De links op de website naar oudere agenda’s en notulen werken niet (overal) 
   Cees zal dit oppakken en repareren waar nodig. 
 
  - Mijna wil graag in de app worden opgenomen van het roeien. 
   Dit hoort buiten de vergadering en is daarbuiten ook met haar besproken. 
 
  - Marco Benschop wil graag meehelpen in de vereniging, graag technische zaken. 
   Wij danken hem voor dit aanbod en nemen dat graag aan. 

18. Sluiting. 
  Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en in breng, speciaal dank voor Jopie die als  
  gewoonlijk ons voorzien heeft van een drankje. En de vergadering wordt gesloten.


