
Uitslag stemming Najaars ALV 2021 gehouden januari/februari 2022 
 
Sluitingsdatum 7 februari 24:00 
Finale uitslag 

 Ja Nee Blanco 

Notulen voorgaande vergaderingen 
 

   

Ik ben akkoord met de notulen van de vergadering van 22-11-2019 
 

42 0 9 

Ik ben akkoord met de notulen van de vergadering van oktober 2020 
 

42 0 9 

Ik ben akkoord met de notulen van de vergadering van mei 2021 
 

44 0 7 

Benoeming lid kascontrolecommissie 
 

   

Ik ben akkoord met de voordracht van Chris Verburg als lid van de 
kascontrolecommissie 
 

43 0 8 

Contributies 2022 
 

   

Ik ben akkoord met de contributies 2022 van € 91 voor volwassen 
leden en € 42,50 voor partner- en jeugdleden. (Verhoging resp. € 2,- 
en € 1,-) 
 

49 0 2 

Verankering roeien binnen wzv Trident 
 

   

Ik ben akkoord met het voorstel tot herziening van het huishoudelijk 
reglement om het roeien binnen de vereniging te verankeren zoals 
voorgesteld door het bestuur 
 

45 3 3 

Ik ben akkoord met het loslaten van het huidige ledenquotum om aan 
meer leden plaats te bieden waarbij statutair de rechten van 
ligplaatshouders gewaarborgd zullen blijven 
 

43 4 4 

Voorstel voorbereiding statutenwijziging 
 

   

Ik ben akkoord dat het bestuur nieuwe statuten voorbereidt (die in 
een volgende alv worden voorgelegd) 
 

48 1 2 

 

Conclusie 

Brede steun binnen de vereniging voor de door het bestuur voorgestelde wijzigingen! 
Dank daarvoor. Het bestuur zal zich inspannen om de voorstellen te verwezenlijken. 
  



Gemaakte opmerkingen en/of vragen: 

• Complimenten en dank voor jullie toewijding  

• Ik heb op de kascontrole blanco gestemd omdat er geen voorstel stond wie Chris Verburg is.; 

Wellicht handig om bij de tarieven lijst te definiëren wat bijv een kleine/middel en grote 

botenwagen is?  Wellicht ook wat de mate van aangroei is. Hiermee kan je 

discussies/onduidelijkheden voorkomen.; ; verder mij complimenten hoe ondanks alle 

beperkingen eea voor elkaar is gekregen!   

• Met dank aan het bestuur voor de organisatie van deze bijzondere vergadering en stemming. 

• Goed werk verricht bestuur en andere betrokkenen. 

• Prima voorbereiding van de digitale ledenvergadering. 

• Ik kan het niet eens zijn met het voorstel roeien vanwege het feit dat uurtarief compensatie 

instandhoudingskosten verwisseld is hoop ik denk ik met vrijwilligerstarief.; Waarom kunnen 

roeiers maar 25 Euro, nog niet eens een dagdeel &quot;terugverdienen&quot; met 

&quot;uurtarief compensatie instandhoudingskosten&quot; daar waar de te betalen kosten 

stukken hoger zijn dan leden met een kleine boot in de haven?; Instandhoudingskosten, 

betreft dat een optelsom ( een lid met een ligplaats in de haven, met een winterligplaats en 

die ook nog roeit? betaalt die 100 + 25 + 25 aan instandhoudingskosten?; In het voorstel 

roeien wordt gesproken over vrijwilligers vergoeding, volgens mij moet het hier gaan over 

uurtarief compensatie instandhoudingskosten 

• Mooi gedaan Marleen 

• Waarom heeft een jeugdlid met een zomerligplaats geen stemrecht? Zij betalen wel 

entreegeld, lidmaatschap en instandhoudingskosten.; Binnen ons gezin zijn er straks 3 leden, 

indien deze allemaal een entreebedrag, lidmaatschap en instandhoudingskosten moeten 

gaan betalen is dat wel erg veel. In het voorstel van de roeiers stelt men voor het 

partnerlidmaatschap te laten vervallen en eventueel in te ruilen voor een gezinskorting. Hier 

wordt echter verder nog niets over gezegd. Hoe staat het met dit voorstel? 

• Hierbij mijn opmerking betreffende bij mijn ja-woord op 'met het loslaten van het huidige 

ledenquotum om aan meer leden plaats te bieden waarbij statutair de rechten van 

ligplaatshouders gewaarborgd zullen blijven'. Het is wellicht goed om meer mensen lid te 

laten worden van WZV Trident. Wel hoop ik van harte dat de rust en veiligheid van de haven 

niet in het gedrang komt. Verder: Graag zie ik camera-bewaking bij de boxen buitenzijde 

haven links en rechts van de kribbe 'kijkend' naar de haven (i.v.m. privacy-wetgeving), bij de 

entree bij havenkantoor en de hekken, ook bij de werkloods/ winterstalling lijkt mij een 

veilige en rustgevende gedachte.; De kostprijs van dergelijke bewakingssystemen zijn enorm 

gedaald de laatste jaren, dus zeker de moeite waard om mee te nemen voor stemming in de 

volgende ALV en budgettering 2022~2023. Tijdspanne tussen factuur winterstalling en nieuw 

vaarseizoen: Omtrent facturatie van winterstalling en lidmaatschapsgeld + liggeld 

zomerseizoen het volgende: Het lijkt mij reëel om de facturatie van het lidmaatschapsgeld en 

liggeld zomerseizoen te verplaatsen naar medio april van het nieuwe vaarseizoen. Dan liggen 

de boten er net in en betaalt men dus binnen 30 dagen na opening vaarseizoen. Werkloods: 

Graag zie ik verwarming (elektrisch) geplaatst in de werkloods zodat we ook bij koud weer in 

najaar en voorjaar veilig en verwarmd aan onze (stalen)-scheepjes kunnen werken. 

Ondergetekende wenst het bestuur veel wijsheid toe met de verwerking van deze positief 

bedoelde feedback! 

• Als het maar zeilvereniging blijft heten. 


