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Notulen Jaarvergadering 2010 WSV Muiderberg           
 

 
Datum  : 23 november 2010 
 
Locatie   : Restaurant ’t Lagerhuys, de Tweede kamer 

Dorpsstraat 29  
1399 GT Muiderberg 
Telefoon: +31 (0) 294 262980 

 
Aanwezigen : Eric Bakermans, Guido Pas, Tjacko van Olst, Simon Haarsma, Wouter Lampe, Johan  

ter Beek, Leon Zautsen, M. Plas, Simone Andriessen, Inge Mulder, Manon Mackay, Erik 
Wiltink, Michiel Vetter, Jacobien Schwietert, Breton Keuchenius 

 

 
Agenda 
 

1. Welkom en opening 
2. Mededelingen en notulen 
3. Terugblik 2010 
4. Vooruitblik 2011 en wedstrijdzeilen 
6. Decharge, rondvraag en sluiting 
 

 
1 Opening  

 
De voorzitter Erik Wiltink heet iedereen welkom.  

 
2 Mededelingen en notulen vergadering 23 november 2010 

 
- Erik staat stil bij het overlijden van de leden Ben Lips en Gerrit Wegman in het afgelopen 

jaar. 
 

- Erik doet een voorstel namens het bestuur dat zij voornemens is om Jeroen den Hartog te 
eren met een erelidmaatschap van de Watersportvereniging Muiderberg. Dit vanwege zijn 
betrokkenheid bij het watersportgebeuren in Muiderberg zelf en vooral ook vanwege zijn 
helpende hand en ondersteuning achter de schermen bij alle activiteiten van de WSV 
Muiderberg. Bij de titel wil het bestuur een mooie koperen plaat met de titel overhandigen 
die kan prijken op de groene pui van de haveningang. Het voorstel wordt unaniem 
aangenomen. Het bestuur zet de procedure en benoeming in gang.  

 
- De notulen worden na een discussie over de vorm aangenomen. Leon doet een voorstel 

om de notulen te voorzien van namen bij opmerkingen. Ook geeft Leon het advies mee 
om de notulen in meer verhalende vorm en in detail te beschrijven. Beide punten worden 
meegenomen ter overweging. Leon wordt door Erik bedankt voor deze aanvulling en wijze 
woorden. 
 

- Het verslag van de kascommissie ontbreekt.De kascommisie geeft aan dat zij hun 
instemming aan aan de jaarrekening kunnen verlenen als in het komende jaar de 
jaarcijfers niet negatief sluiten. De cijfers zijn nog niet bekend over 2010. Deze zijn er pas 
in het voorjaar.  
 

3 Terugblik 2010 
 

De voorzitter vertelt. In 2010 heeft het bestuur gekozen voor een unieke WSV Muiderberg 
midzomer dag activiteit. De beachlunch tijdens 1 van de jeugdzeillessen was een groot 
succes. Op het strand bij de haven waren 60 (jeugd)leden bijeen om onder het genot van een 
rijk gevulde bouillabaisse of een jeugdsnack stoere watersportvehalen aan elkaar over te 
dragen. De tot de nok toe gevulde 'gevulde laser’ was aan het eind van de middag zo goed 
als leeg. 25 graden, strak blauw. Verkoeling in de schaduw van de partytent was noodzakelijk. 
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Na de proef voor het organiseren van jeugdzeillessen in 2009 was het watersportseizoen 
2010 het jaar van de verdere uitbreiding en professionalisering van deze activiteit. In 2010 
hebben 26 kinderen 8 zeillessen van 1 uur gekregen van Duco Snijder. De kinderen zijn op 
leeftijd in 4 groepen verdeeld. De jongste 3 groepen kregen les in de Optimist. De oudste 
groep kreeg les in de meer gevorderden boot, de Sunfish. Het animo was zeer groot. Veel 
meer dan de verwachte 15-20 kinderen. We hebben een aantal kinderen teleur moeten stellen 
omdat de groepen te groot zouden worden. Grotere groepen zou ten koste gaan van de 
lesintensiviteit en veiligheid. Tijdens de lessen was er veel belangstelling van nog-niet leden. 
Een aantal is ondertussen met het gezin lid geworden. 
Vanwege het enthousiasme bij de kinderen, dat oversprong naar de ouders is de 
Watersportvereniging in 2010 ook begonnen met doordeweekse zeillessen voor volwassenen. 
In 2 groepen van elk 6 volwassenen (11 vrouwen en Marco Greve) heeft Duco 6 lessen 
gegeven. Vooral de eerste les met windkracht 4 was voor een aantal beginners een 
overwinning en ervaring. 
Slag om ’t Hooft dreigde door het animo, zoals elk jaar een week van te voren 3 
inschrijvingen, 2 vanuit het bestuur en Simon Haarsma, in het water te vallen. Door een 
ronselactie vanuit het bestuur (en een jammermail) verschenen er op de zeer laat in het 
seizoen (18 september) geplande Slag ruim 15 boten aan de start. Guido Pas zorgde voor de 
professionele uitslag berekening. De wedstrijd was een groot succes. Helaas hield de wind er 
halverwege de wedstrijd mee op. De jeugd werd de grote winnaar, de beker ging met een 
jonge Pas mee naar huis. Dit tot ongenoegen van een aantal oudere leden die de 
onpartijdigheid van de wedstrijdcommissaris in twijfel trokken. De poedelprijs, een vermelding 
op de ALV, gaat naar Roderick Mulder. Knap om ruim 1 ½ uur later dan de voorlaatste over 
de finish te komen over een wedstrijd die een snelste tijd van rond de 2 uur had. Het lag ook 
een beetje aan de bijboot die een belangrijke wedstrijdmededeling niet juist over wist te 
brengen.    

 
4 Vooruitblik 2011 en wedstrijdzeilen 

 
Het bestuur wil de ingezette lijn voor 2011 doorzetten. Wedstrijdzeilen blijft minder aandacht 
krijgen maar wel een activiteit blijven. Het bestuur gaat zoeken naar een meer toertocht 
constructie met een wedstrijdelement. Jeugd en gezin blijven het speerpunt. Getracht wordt 
om de jeugdzeillessen verder uit te breiden in groepen zodat meer kinderen les kunnen 
krijgen. Duco Snijder gaat weer les geven. Er komen weer zowel jeugd- als volwassenen 
zeillessen. Het plan van het bestuur is om minder jeugdles dagen te plannen maar de lessen 
reeks te beindigen met een minikamp inclusief een overnachting in tenten.  
De WSV is sinds 2010 in het bezit van 2 Optimisten die waarschijnlijk in de haven Jeroen 
komen te liggen en die de leden gewoon kunnen gebruiken. Het beheer van de Optimisten 
houden we nog klein. Geen reserveringssysteem of iets dergelijks. Gewoon kijken hoe het 
gaat. Wanneer materiaal kapot gaat rekenen we op de eerlijkheid en hulp van de leden en 
gebruikers. Over de ligkosten van de Optimisten moeten afspraken gemaakt worden met 
Jeroen. Wij als vereniging moeten niet de hoofdprijs gaan betalen. 
 
Vanuit verschillende leden komt de vraag waarom wedstrijdzeilen minder aandacht krijgt. 
Guido geeft aan dat de correspondentie genoeg is geweest. Leon geeft aan dat hij mail gemist 
heeft. Alleen de mail dat Slag om ’t Hooft niet door zou gaan heeft hem bereikt. Het blijkt toch 
dat email niet 100% betrouwbaar is. Leon oppert om meer papieren communicatie te doen 
zoals het kastje in de haven. Tjacko vind het jammer dat er geen/nauwelijks wedstrijden zijn. 
Hij oppert om een soort laddercompetitie op te zetten. Een ladderlijst zou in het kastje van 
Jeroen kunnen hangen. De leden kennen elkaar te weinig en de ledenlijst zou op de site 
moeten staan. Lastig hierbij is dat je niet alle gegevens van de leden op de site wilt hebben. 
Een lijst naar alle leden mailen zou wel kunnen. Dit is een goede optie. 
 
Het frame van de website staat. Een paar webpagina’s zijn gevuld. Ook staat er een 
fotoalbum op de site. De rest van de content moet gevuld worden. Het bestuur wil de website 
in 2011 verder optuigen.  

  
5 Financien 
 

Het bestuur spreekt de wens uit om te stoppen met het lidmaatschap van de 
Watersportvereniging Muiderberg aan het Watersportverbond op te zeggen. Het 
Watersportverbond heeft geen toegevoegde waarde voor de WSV Muiderberg en kost ruim 
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1600 Euro per jaar, en slaat hiermee een gat in de begroting. Tjacko geeft aan dat dit goed 
onderbouwt moet worden. Wat zijn de doelstellingen en ambities van de WSV Muiderberg, 
wat zijn de consequenties. Erik geeft aan dat we leden kwijt gaan raken maar wat levert het op 
behalve financien. Leon oppert een tussen variant van ‘2 verenigingen’ waarbij 1 lid is van het 
Watersportverbond met een hogere contributie. Een donateursconstructie zou ook mogelijk 
kunnen zijn. 
  
Er wordt hierover nu geen besluit genomen. . Duidelijk is dat de vereniging een flinke som 
geld over houdt voor haar leden en het lidmaatschap wordt afgezegd. 
 
Vastgesteld wordt dat de contributie voor 2011 onveranderd blijft. 
 
De afrekening van de kascommissie van 2009 is nog niet goedgekeurd. Guido geeft aan dat 
de procedure niet juist gevolgd is. Het is niet helder waar de uitgaven heen zijn gegaan. Dit 
heeft niets met vertrouwen te maken maar de uitgaven moeten wel in grote lijnen helder zijn. 
Guido is geschrokken van de uitgaven van 2009 (2300 Euro extra) en houdt zijn hart vast voor 
2010. De posten moeten helder zijn. Er moet een financieel verslag komen zoals in het 
verleden is gemaakt. Hierin moeten apart de evenementen komen. Indien mogelijk ook een 
begroting voor het volgende ‘boekjaar’. . Hans voegt hier aan toe dat het niet gedetailleerd 
hoeft.  
 
Erik en Manon geven aan dat 2009 een bijzonder jaar was met veel extra uitgaven. Er zat veel 
in kas en het bestuur heeft extra geld gebruikt voor het vieren van het lustrum. Daarnaast 
heeft de WSV Muiderberg in 2009 het jeugdzeilen opgezet. De huur van de boten en 
organiseren heeft ook geld gekost. Erik vraag wat de leden voorstellen. 
 
Tjacko en Guido geven aan met Manon samen de financiele verslaglegging en onderbouwing 
neer te zetten.  
 
Johan vraag of de 2300 Euro eenmalig gerubriceerd kan worden. 
 

6 Decharge, rondvraag en sluiting  
 

Aan Inge wordt door Erik decharge verleend voor haar bestuurstaken. Inge wordt hartelijk 
bedankt voor haar zeer enthousiaste inzet van de afgelopen jaren. 
 
Leon vraagt of de Watersportvereniging in de toekomst wat met kitesurfen en windsurfen wil 
gaan doen. Er is een kleine kityeclub in Muiderberg. Een aantal leden is geinteresseerd in het 
kitesurfen. Een clinic zou als kennismaking leuk zijn. Wouter geeft aan dat hij hier best in mee 
wil helpen. Erik voegt hieraan toe dat het bestuur open staat voor het kitesurfen maar hierop 
geen initiatief gaat nemen. Initiatief ligt bij de kiters als ze iets met de WSV Muiderberg willen. 
 
Johan stelt een vaste zeilavond of iets dergelijks voor. Hier zouden de leden elkaar kunnen 
ontmoeten. Johan mist een beetje het verenigingsleven. De website kan hier een belangrijke 
rol spelen. Ook elkaar emailen kan helpen. We kunnen een ledenbestand naar alle leden 
mailen. Johan is enthousiast. Er is animo voor meer leven in de brouwerij. Erik geeft aan 
hierbij te willen helpen maar laat het initiatief aan Johan over. 
 
Guido vraagt of het email verkeer verbeterd kan worden. Op zich wordt er gecommuniceerd 
maar hij vindt dat dit meer kan. 
 
Erik bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 


