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Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 november 2019. 
 

Aanwezig van het bestuur: Andries van der Pol, Marleen van Ballegooijen, Mary Versteeg, 

Mike van Bergeijk, Peter Jannichsen, Cees van Berkel en Bernita van Wijgerden. 

 

Aanwezig 30 leden en een niet lid  

 

 

Afwezige met bericht van afwezigheid: Michiel Kamphuis, Niels Kamphuis, Ron Meurs, 

Zeger Lubberdink, Wout Bouman, Bas van der Pol, Harold Wijgers, Brenda van der Maaden 

Edwin Droge, Huib Bouman, Joep vd Pol, Willem Lubbers, Paul van der Pol en Nils 

Jannichsen  

 

1. Opening: Voorzitter Andries van der Pol opent de vergadering, en vraagt of er niet leden 

aanwezig zijn. Nicole Timmermans is als niet lid aanwezig, om verslag te doen namens de 

evenementencommissie.  

2. Huishoudelijke Mededelingen en absentielijst                                                                                                       

Bernita leest de absentielijst voor. 

3. Ingekomen stukken, geen  

4. Vaststellen van de agenda: 

Punt 6 vervalt deze staat er dubbel op de agenda, verder wordt de agenda aangenomen. 

5. Goedkeuring van de notulen van de ALV op 3 mei 2019: De notulen van 3 mei 2018 

worden onveranderd goedgekeurd. 

6. Ingekomen stukken: vervalt  

7. Benoeming van de kascontrole commissie boekjaar 2019 

a Zittend lid: Bas van der Pol  

b Aftredend lid: Maurice Schoenmaker wordt bedankt voor zijn inzet 

c Voorstel van het bestuur is om komend jaar Martien Hagoort te benoemen als 

kascontrole lid, de vergadering gaat hiermee akkoord.  

8. Leden mutaties.  

a Stand van zaken per 21-11-2019.   

We hebben op dit moment 235 leden waarvan 4 ereleden en 27 jeugdleden, dat 

maakt dat het aantal leden met stemrecht op 204 staat. 

Tot nu toe hebben zich in 2019, 9 nieuwe leden aangemeld en 5 leden afgemeld. 

b Wachtlijst:  

De wachtlijst geldt bij een ledenaantal groter dan 2 keer het aantal ligplaatsen, 

wat op 2x 102= 204 neerkomt. Op de wachtlijst staan op dit moment 3 nieuwe 

leden, die zoals het er nu uitziet allemaal met ingang van 1 januari 2020 lid kun-

nen worden.  



 

 

 

c Voorstellen nieuwe leden: Er is een nieuw lid aanwezig, Andries stelt het bestuur 

aan hem voor en daarna stelt Arian Vos zichzelf voor aan de vergadering.   

 

 

9. Toeristenbelasting, Marleen vertelt hoe het er op dit moment voor staat. 

Dit jaar zijn we nog vrijgesteld voor het betalen van de toeristenbelasting voor de vaste 

ligplaatshouders van buiten de gemeente. De gemeente wil eerst een forfait vaststellen, 

waarvoor er een onderzoek door een onderzoeksbureau ingesteld is. Voor dit onderzoek 

kunnen de vaste ligplaatshouders, die van buiten de gemeente komen, benaderd worden.  

Volgend jaar zullen we er niet onderuit kunnen om te gaan betalen, zoals afgesproken 

zullen we dan de pijn met alle leden dragen. 

10. Voorstel contributies en bekendmaken tarieven 2020, vanaf 07-11-2019 op de website 

te zien. Marleen doet verslag:  

We hebben naast een indexatie van 2.8 % zoals afgesproken, vanwege de 

toeristenbelasting 5 euro op de contributie toegepast. Het uurtarief om de 

instandhoudingkosten terug te kunnen verdienen is van 10 naar naar 12,50 euro verhoogd, 

ook het uurloon voor vrijwilligers is van 4,50 euro verhoogd naar 5 euro. Dit is conform de 

verhoging van het wettelijk voorgeschreven maximale uurloon voor vrijwilligerswerk, 

waar we ons aan willen conformeren. De vergadering gaat akkoord met het voorstel voor 

de contributie, waardoor het voorstel voor de tarieven 2020 aangenomen is.  

11. Royement 

Iets wat we liever niet doen is een lid royeren, echter ziet het bestuur geen andere 

oplossing dan dit nu wel te doen. Doordat een lid na herhaaldelijk herinneren en 

aanmaningen te hebben ontvangen zijn contributie voor 2019 niet betaald heeft. Waarop 

het bestuur dit lid geschorst heeft, in een laatste poging royement af te wenden heeft 

Andries telefonisch contact gehad met betreffende lid. Die helaas aangaf geen 

mogelijkheid te zien zijn lidmaatschap alsnog te voldoen. Waardoor we uiteindelijk als 

bestuur niet anders konden dan dit lid vanavond voor te dragen voor royement. De 

vergadering gaat akkoord met het royement.  

Hieraan voegt Andries toe, dat als er ooit iemand problemen mocht hebben zijn of haar 

rekening te voldoen er altijd de mogelijkheid is om bij het bestuur aan te kloppen. Zodat 

we kunnen kijken of we samen een oplossing kunnen vinden, zodat een royement 

voorkomen kan worden.  

12. Aanpassingen Havenreglement artikel 3 

Peter meldt dat er een aanpassing gedaan is aan het havenreglement artikel 3. Deze 

aanpassing is gedaan naar aanleiding van een vraag die we kregen van een lid of hij een 

botenlift mocht plaatsen op de steiger. Op grond van het reglement konden we deze 

aanvraag niet afwijzen, het probleem loste zichzelf op omdat het lid er zelf vanaf zag. Om 

dergelijke problemen in de toekomst voor te blijven is het havenreglement aangepast, 

zodat het bestuur allesbehalve een opstap op een steiger kan weigeren. 

13. Pauze, waar we een gratis drankje van de vereniging nuttigen.  

Voor we weer overgaan tot de tweede helft van de vergadering, vraagt het bestuur aandacht 

voor Andries die dit jaar 25 jaar lid van Trident is. Omdat de rest van het bestuur de vorige 

ALV op dit gebied een steek heeft laten vallen, willen zij graag Andries op deze manier in 

het zonnetje zetten. Maria is in de pauze ook aangeschoven en is er getuige van dat 

Andries toegesproken wordt door Cees, een bloemetje ontvangt van Bernita en een speldje 

krijgt opgespeld door Marleen.  

14. Mededelingen  

De Revisievergunning van Rijkswaterstaat is binnen, hierin zijn de plannen voor het 

clubhuis en sanitair gebouw opgenomen. 



 

 

 

  

Zoals iedereen inmiddels wel gezien en gehoord heeft hebben we de Skiff van het Willem 

in gebruik, er is een clinic geweest om te kijken of er interesse is. Voor deze clinic hadden 

11 mensen zich opgegeven om te gaan roeien. Altena regatta gaat wedstrijden organiseren, 

ook daar kunnen we aan mee doen. Voorlopig gaan we kijken hoe het zich ontwikkelt, als 

het roeien een succes wordt gaan we kijken hoe we het organisatorisch op gaan zetten. 

Eenieder die interesse heeft is van harte welkom om zich op te geven bij Willem Lubbers 

die die de kar van dit project gaat trekken. Schroom niet om het gewoon eens te proberen 

en geef je op.  

 

Komend jaar hebben we weer een kroonjaar, we vieren dan dat we 75 jaar bevrijd zijn. 

Zoals gebruikelijk willen we dan ook weer een gondelvaart organiseren. We vonden het 

toepasselijk om deze op 5 mei te organiseren. Nu zijn we opzoek naar mensen die de 

organisatie op zich willen nemen. Mike & Koos geven aan zich wel in te willen zetten, dus 

wil je helpen of heb je leuke ideeën meld je dan.  

 

Masterplan,  

Elke 5 jaar brainstormen we met een aantal vrijwilligers, om te kijken waar we vijf jaar 

later met onze vereniging willen staan. Daaruit ontstaat dan een masterplan, een schema 

hoe wij de vereniging verder willen ontwikkelen. Het bestuur wil op deze manier heel 

graag zijn leden betrekken, en zodoende een breed draagvlak voor de plannen creëren. 

 

Cees neemt ons even mee terug naar de ALV van april 2018 waar het masterplan 

gepresenteerd werd. Voor diegenen die daar niet bij waren, blikken even terug naar de 

plannen zoals die er toen lagen. 

Een groot aantal actiepunten zijn inmiddels verwezenlijkt, zoals het belonen van 

vrijwilligers en commissieleden. Iedereen krijgt nu iets meer, omdat we het belangrijk 

vinden om de actieve leden te stimuleren. Bolzicht is nu na 9 uur toegankelijk, Jopie merkt 

hierover op dat het fijn zou zijn als iedereen die het koffiezetapparaat gebruikt, dit ook uit 

zou schakelen en schoonmaakt.  

Ook het beschikbaar stellen van Trident vloot, wat op de website staat is afgerond en het 

plaatsten van het speeltoestel is op een kleinigheid na verwezenlijkt. 

 

Plan Bolzicht/ baggeren  

 

In het masterplan hebben we toentertijd een gefaseerde planning gemaakt om al onze 

plannen op termijn te kunnen verwezenlijken. Die plannen zagen er als volgt uit: 

 

Fase 1: 
•Baggeren 
  
Fase 2: 
•Verplaatsen Bolzicht 
•Nieuwe jas Bolzicht (dakgevel) 
•Schuifpui bij terras 
•Eventueel extra ruimte voor opslag 
  
Fase 3: 
•Nieuw sanitair gebouw bouwen 
•Oud sanitair gebouw afbreken 
Fase 4: 



 

 

 

•Terras maken boven talud 
•Verplaatsen van Bolzicht voor toiletgebouw 
  
Fase 5: 
•Parkeerterrein verharden. 
 

 

In het masterplan hadden we het baggeren van de haven dus als eerste willen aanpakken, 

helaas hebben we deze plannen aan moeten passen. Door de problemen met o.a. pfas/pfoa, 

ligt de baggerwereld stil. Ook worden er geen offertes uitgebracht, omdat zij niet weten 

waar zij met het slib heen moeten. Daarbij komt nog dat we pas een vergunning en 

eventuele subsidie kunnen aanvragen als er een opdracht ligt. We zullen dus het baggeren 

uit moeten stellen tot 2020-2021.  

 

Bolzicht en sanitair gebouw,  

Rijkswaterschap en waterschap zijn akkoord. Alleen de vergunning van de gemeente moet 

nog aangevraagd worden. Omdat we nu niet kunnen beginnen met het baggeren wat we als 

eerste wilden doen, stelt het bestuur voor om fase 4 naar voren halen en eerst het terras te 

maken boven talud en bolzicht daarop te zetten. Door deze naar voren te halen zorg je 

ervoor dat Bolzicht maar 1 keer verplaatst hoeft te worden. De vergadering staat hier niet 

onwelwillend tegenover. Als er concrete plannen zijn zal het bestuur met een voorstel 

komen, eventueel zal daarvoor een extra ALV ingepland worden.     

 

Financiering door Peter.  

 

Om al onze plannen te kunnen verwezenlijken gaat de voorkeur van het bestuur uit om 

geld te lenen, omdat anders alle plannen pas over 10 jaar kunnen zijn verwezenlijkt.  

Het bestuur is daarom met een aantal leden die hierin thuis zijn om tafel gaan zitten, om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn. Op dit moment valt de optie obligaties af, omdat dit een 

grote administratieve last met zich mee brengt. Een hypotheek is op dit moment moeilijk, 

omdat veel banken niet in zee gaan met een vereniging. We onderzoeken verder of er 

andere banken zijn die wel die welwillend zijn om een vereniging een hypotheek te 

verstrekken. Ook houden we de optie om geld te lenen bij de leden open, omdat dit door de 

lage rentestand interessant kan zijn.  

 

15. Mutaties binnen de verschillende commissies en plannen voor 2020. 

 

Bernita doet verslag namens de jeugdzeil commissie: 

Het jeugdzeilen was het afgelopen seizoen weer een groot succes. Er zijn 10 zeillessen 

georganiseerd en vrijwel iedere zondag was het prachtig weer. 

De vaste instructeurs van dit seizoen waren Job en Coen de Nooijer en Eva Benschop. Ook 

hebben Nils Jannichsen en Thijmen van Beek een aantal lessen gegeven. 

Voor de rescue heeft de commissie hulp gekregen van een aantal vrijwilligers. Dit was erg 

prettig, zij worden daarvoor bedankt.  

Er hebben dit jaar maar liefst 28 kinderen meegedaan aan de zeillessen. Nieuw was dit jaar 

de Splash-groep, doordat een aantal kinderen de overstap hebben gemaakt van de O’pen 

Bic naar een eigen Splash. 

Ook is er dit jaar weer een jeugdweekend georganiseerd in het weekend van de 

Poederoijentocht. Het weer liet ons ook dit weekend niet in de steek waardoor we zelfs op 

zondagochtend buiten konden ontbijten. 

De commissie neemt dit jaar afscheid van commissielid Berthine Bol, gelukkig komt 



 

 

 

Ingrid Dröge de commissie volgend jaar versterken. 

 

Nicole Timmermans doet verslag namens de evenementencommissie: de commissie kijkt 

terug op een goed evenementen seizoen, waar weer veel georganiseerd is. Komend jaar 

zullen vergelijkbare evenementen georganiseerd worden. Volgend jaar neemt Mike 

afscheid van de commissie. De commissie vindt het jammer dat Mike vertrekt, en bedankt 

hem voor het vele werk dat hij voor de commissie heeft verricht. Door Mike zijn vertrek is 

de commissie opzoek naar een vervanger.  

 

Corné van Beek doet verslag van de wedstrijdcommissie, en vertelt over de vele leuke en 

succesvolle wedstrijden van het afgelopen jaar. 

Komend jaar zal een aantal avondwedstrijden verschuiven richting het weekend zodat 

meer mensen in staat zijn om deel te nemen. Door de bestuurlijke perikelen van WV de 

Merwede gaan we er vanuit dat het Pinkstervertier niet doorgaat, in plaats daarvan is er een 

lange afstandswedstrijd gepland. Het Trident weekend zal plaatsvinden op 5 en 6 

september, waardoor de Maasbruggenwedstrijd naar juni is verplaatst.   

De commissie neemt afscheid van Clovis Buijs, die bedankt wordt voor zijn inzet en 

vrolijke noot bij het palaver of prijsuitreiking. Maar ook zijn creatieve ideeën voor 

bijvoorbeeld de Poederoijen tocht. De commissie is dus opzoek naar versterking, en roept 

op om je te melden als je interesse hebt de commissie te gaan versterken door een mailtje 

naar de wedstrijdcommissie te sturen. 

 

16.  Rondvraag: 

Cees van Helden vraagt waarom hij als lid niet binnen in de loods mag staan. Volgens het 

stallingsreglement is dit niet mogelijk, omdat alleen leden die een ligplaats hebben binnen 

mogen staan. Het bestuur zegt toe hiernaar te gaan kijken, en komen erop terug. 

Cees van Genderen klaagt over overlast van jeugd van de bol. We gaan ervan uit dat als de 

Happetap op de Bol open is dit over is. De eigenaren van de Happetap hebben toegezegd 

dit in de gaten te houden. We hopen dan ook dat dit afneemt als er meer toezicht is.  

 

17. Sluiting: Voorzitter Andries van der Pol sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen 

voor de aanwezigheid en het constructief meedenken, Jopie wordt bedankt voor het bar 

werk, Andries bedankt zijn collega’s voor al het bestuurswerk. En meld dat er 23 

november weer een opruimdag is en dat we zondag 1-december weer bij Peter Vos in 

Bolzicht op de borrel kunnen.  

Verder is er Nieuwjaarsdag weer de Nieuwjaarsduik, en niet te vergeten de receptie die op 

vrijdag 10 januari om half acht begint. Als laatste wenst Andries namens het bestuur 

iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe.  

 

 

 

 

    Voorzitter                                       Secretaris                                             

 

 

 
   


