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 P R O J E C T      Watersportvereniging Muiderberg 
 

 W E R K N U M M E R       

 

 B E T R E F T      Algemene ledenvergadering (ALV) 
vaarseizoen 2012. 

 

 D A T U M  B E S P R E K I N G      22 april 2012 

 

 A A N W E Z I G      Erik Wiltink                                  (EW) 
Wouter Lampe                            (WL) 
Jacobien Schwietert                     (JS) 
Ted Wevers                                (TW) 
Menno Hollander                        (MH) 
Breton Keuchenius                      (BK) 
Manon Mackay                           (MM) 
Bas de Beer                               (BdB) 
Jacqueline Overbeeke               (JO) 
Madelon Dik                                (MD) 
Stefanie Gerwers                        (SG) 
Kees Dik                                      (KD) 
Martijn Balhuizer                         (MB) 
Guido Pas                                   (GP) 
Mileen Quispel                            (MQ) 
Tjacko van Olst                          (TvO) 

 

 V E R S L A G  T E V E N S  N A A R      Michiel Vetter                                  (MV) 
 

      

 
 
 
N R .  

 
V E R S L A G  

 
A C T I E  D O O R  

   

 Agenda  

   

 De agenda is van te voren kenbaar gemaakt (boekje 
jaarprogramma 2012) en toegezonden naar alle leden. De 
voorgestelde agenda wordt vastgesteld 

1. Notulen ALV 2010 
2. Jaarrekening 
3. Conclusie 
4. Kascommissie 
5. Samenstelling bestuur 
6. Programma 2012 
7. KWV 
8. WvTTK 

 

   

 Welkom en opening  

   

 Erik Wiltink heet iedereen welkom en opent de vergadering op deze 
zonnige avond in april. De keuze voor de buitenvergadering past 
uitstekend in de goede weersomstandigheden. 
 
Bas de Beer geeft aan dat het ontvangen jaarprogramma 2012 een 
top boekje is. 
 
De aanwezigheidslijst gaat rond, iedereen zet zijn handtekening. 
 

Opening 

   

1.0 Mededelingen en notulen vergadering 23 november 2010  
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 De notulen van de vorige ALV van 23 november 2010 zijn onlangs 
verspreid.  
Opmerking op verslag door BdB: Pagina 3 punt 5: Onderbouwt 
moet zijn Onderbouwd. Met in acht name van deze opmerking 
wordt het verslag vastgesteld.  

 

   

 Naar aanleiding van het verslag heeft Bas de Beer een vraag over 
punt 5 financiën. Bas wilt weten of de vereniging nu gaat stoppen 
met het betalen van contributie aan de KNWV. 
Erik geeft aan dat in de vergadering onder punt 7 hier op 
teruggekomen wordt. Als de vereniging voornemens is om de 
contributie aan het KNWV te stoppen dan moet hierover richting de 
leden gecommuniceerd worden vindt Guido, 
  
 

 

   

2.0  Jaarrekening  

   

 De jaarrekening van zowel 2010 als 2011 wordt door de 
penningmeester Manon toegelicht. 

 

   

 Het jaar 2011 is er een positief resultaat behaald. Het jaar daarvoor 
is afgesloten met een klein negatief resultaat. Dit komt onder 
andere omdat in 2010 is geïnvesteerd in gratis jeugdlessen en de 
aankoop van een tweetal optimisten.   
De reserve bedraagt circa 3.000,- euro.  
Dat deze reserve zo gering is komt grotendeels door de “forse” 
contributieafdracht aan het KNWV. De contributie aan het KNWV 
staat niet meer in verhouding tot het lidmaatschapsgeld.  
De contributieafdracht van de vereniging aan het KNWV betreft 
€16,- per hoofdlid en € 8 euro per verder lid van the gezin, Hier 
tegenover staat het inkomende lidmaatschapsgeld van de WSV € 
38 voor het hele gezin. 
 
Manon geeft aan dat er per ongeluk een dubbele incasso was 
uitgevoerd. Handmatig is deze fout hersteld. 
 
Een aantal niet betalende leden zijn geroyeerd waarbij aangegeven 
wordt dat deze leden vorig jaar ook al problematische betalers 
waren. 
 
Het bestuur heeft besloten om uit algemene middelen  de jaarlijkse 
barbecue te betalen uit de verenigingskas. Hiervoor was ruimte 
binnen het resultaat.  
  
Er is een vaste ligplaats aanwezig voor 2 Optimisten. Deze ligplaats 
wordt betaald vanuit de verenigingskas. De vereniging betaalt euro 
250,- per jaar voor deze ligplaats in de haven. 
Madelon geeft aan dat deze optimisten voor kleine kinderen zijn. 
Voor de al wat oudere kinderen zijn deze optimisten niet meer 
aantrekkelijk. De vereniging moet zich afvragen of de kosten van 
het liggeld voor twee verenigingsoptimisten verstandig is. Is het niet 
verstandiger om als vereniging te investeren in ligplaatsen voor 
bijvoorbeeld vereniging lasers of sunfishes o.i.d. . 
Het bestuur vindt het een interessante stelling en komt nog terug op 
het gebruik sunfishes en optimisten in relatie tot ligplaatsen. 
Men is wel van mening dat het gebruik van optimisten stimuleert 
wanneer er twee optimisten zijn. Als er optimist wordt gevaren dan 
vinden kinderen dit leuk wanneer zij dit met twee bootjes kunnen 
doen (wedstrijdelement/vriendje). 
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Wel kan men nadenken om een extra sunfish mogelijkheid te 
creëren met havenmeester Jeroen of Duco Snijder.  
Jacqueline en Madelon maken zich hard om de spelregels en de 
mogelijkheden in kaart te brengen. Eventuele mogelijkheden 
worden binnen twee weken aan Erik Wiltink teruggekoppeld. 
 
De evenementen zijn afgelopen jaar goed bezocht waardoor er 
voldoende inkomsten waren. Er is verder betaald aan de WA 
verzekering die noodzakelijk is voor dekking van ongevallen binnen 
de vereniging. 
 
Na diverse aanmaningen en de discussie binnen de vereniging over 
het lidmaatschap van de KNVB welke nog niet beslecht was, is 
besloten om het lidmaatschap voor het jaar 2012 te betalen.   
 
Verder zijn donaties gegeven aan de IJsselmeervereniging, 
stichting pampus en de reddingsmaatschappij. 

   

3  Conclusie  

   

 Het is niet meer duidelijk wat dit item behelst en het punt wordt 
overgeslagen. 

 

   

4 Kascommissie  

   

 Kascommissie onder leiding van Guido. Manon was 
Penningmeester. 

 

   

 De kascommissie was onlangs bij elkaar gekomen. Zij geven aan in 
te stemmen met 2010 en 2011. De kascommissie wil dat er wel een 
uitvoerig verslag komt voor de jaren 2009 en 2010. 
 
Verder stelt de Kascommissie  dat er een duidelijke splitsing 
gemaakt moet worden in inkomsten en uitgaven. De Kascommissie 
heeft een kas aangetroffen welke maar één post kende. Michiel 
Vetter dient alsnog een specificatie van de inkomsten van de 
afgelopen jaren te leveren. Onder voorbehoud van deze afspraak 
wordt de jaarrekening van 2010 en 2011 geaccordeerd.  De 
kascommissie wordt hiermee gedechargeerd van hun 
werkzaamheden. Tevens worden zij bedankt voor hun inzet!  

 

   

 Voor het nieuwe vaarseizoen wordt een nieuwe kascommissie 
gevraagd. Bas de Beer biedt zich vrijwillig aan. Merel Hollander 
steekt haar hand op waarna Erik, Mileen Quispel benoemt tot 
kascommissie. Michiel Vetter is Penningmeester. 

 

   

 Erik geeft aan dat de contributie geïndexeerd moet worden volgens 
CPB. Breton geeft aan dat volgens de statuten van de vereniging 
dit mogelijk is voor de contributie van volgend jaar 2013. Dit jaar 
blijft de contributie gelijk. Na communicatie hierover met de leden 
kan deze verhoging ingevoerd worden. 
 
Er zit in het huidige contributiebetalingssysteem nog een boete in 
van euro 5'- voor niet automatisch betalen. De groep die nog steeds 
handmatig overmaakt (niet automatisch betaalt) is gering echter wel 
aanwezig. Voorgesteld wordt om dit vanaf heden anders in te 
steken en te communiceren naar de leden. 
Andersom is namelijk beter, dit houdt in; 
“contributie met euro 5, - verhogen, een korting geven van euro 5,- 
wanneer er automatisch betaald wordt”.  
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Dit kan per direct ingevoerd worden. De inschrijfformulieren moeten 
hierop wel aangepast worden. 

   

 Voor de aftredende kascommissie Guido Pas en Tjacko van Olst                           
worden de flessen wijn uitgereikt voor de bewezen diensten. 
De kascommissie geeft als dankwoord nog een pluim aan 
penningmeester Manon Mackay voor al haar jaren lange inzet. 

 

   

 Samenstelling bestuur  

   

 Manon en Breton worden gedechargeerd voor hun 
bestuursfuncties.. 
Lampenolie en stormlamp worden uitgereikt. De stormlamp moet 
nog wel teruggebracht worden om het ingraveren van de tekst te 
laten afmaken. 
Breton geeft aan dat Eriks missie voor het jeugdzeilen is geslaagd. 
Menno en Ted worden respectievelijk als secretaris en als 
evenementencommissie binnen het bestuur aangesteld.. Hartelijk 
welkom!  

 

   

 Vooruitblik vaarseizoen 2012  

   

 Wouter heeft een jaarprogramma vaarseizoen 2012 uitgebracht 
waarin de diverse festiviteiten van het komende seizoen in vermeld 
staan. Iedereen is zeer enthousiast over de lay-out en de inhoud. 
Het programma is via Muiderbergse postbezorgers verstrekt aan de 
leden. Leden die woonachtig zijn buiten het dorp zullen dit 
programma  per e-mail ontvangen. 

WL / BK 

   

 KNWV  

   

 Zoals ook aangegeven op de jaarvergadering 2010 is het bestuur al 
geruime tijd voornemens om te stoppen met het lidmaatschap van 
de Watersportvereniging Muiderberg aan het Watersportverbond. 
Dit jaar zal nu daadwerkelijk het lidmaatschap opgezegd worden. 
Het Watersportverbond heeft, gezien de doelstelling van de  
vereniging (nl. kennismaken met de watersport / jeugdzeilen), geen 
toegevoegde waarde voor de WSV Muiderberg en kost ruim 1.600 
Euro per jaar, en slaat hiermee een gat in de begroting 
Erik en Wouter zullen de opzegging in gang zetten. 

 
 
 
 
 
 

   

 Het bestuur heeft besloten de contributie van het KNWV voor 
volgend jaar (2013) op te zeggen. 
Guido laat weten dat leden die aangesloten zijn bij een 
zeilvereniging, ook lid zijn bij de KNWV en met dit KNWV 
lidmaatschap mogen meedoen aan zeilwedstrijden. Er zijn binnen 
de vereniging waarschijnlijk leden die enkel en alleen bij een 
zeilvereniging als die van Muiderberg zijn aangesloten omdat het 
lidmaatschap relatief goedkoop is van deze club en toch de 
mogelijkheid schept om ook aan zeilwedstrijden mee te doen via 
het KNVB lidmaatschap.  
 
Lidmaatschap van het KNWV houdt ook in dat er gebruik gemaakt 
kan worden van een trailer met huurlasers met korting.  
 
Na discussie waarom individuen niet op eigen persoon lid worden 
van het KNVB laat Guido weten dat er altijd een vereniging tussen 
moet zitten. Persoonlijke lidmaatschappen blijken niet te bestaan. 
Een mogelijke oplossing wordt aangereikt waarbij middels een 
aangepaste manier van boekhouden niet het volledige 
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ledenbestand een KNVB contributie moet betalen.  
 
Het bestuur geeft aan dat er circa 20 euro per lid extra in kas 
aanwezig is wanneer het lidmaatschap met de KNVB opgezegd 
wordt. 
 
Gezien de verdeeldheid wordt het onderwerp in stemming gebracht. 
Wie is er voor. 
Voor om lid van KNWV te blijven of  tegen. 
9 stemmen zijn tegen handhaving lidmaatschap en 3 stemmen zijn 
voor. 
 

   

 WvTTK  

   

 Breton vraagt nog aandacht voor het overlijden van de vader van 
Jeroen, Wim den Hartog, de oprichter van de vereniging. 

 

   

   

   

 Erik Wiltink dankt de aanwezigen sluit de vergadering.  

   

   

   

   

   

   

 


