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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 2014 / 2015. 

 

 D A T U M  B E S P R E K I N G      12 mei 2015 

 

 A A N W E Z I G      Erik Wiltink                                  (EW) 
Wouter Lampe                            (WL) 
Michiel Vetter                              (MV) 
Baukje Vetter                               (BV) 
Jacobien Schwietert                     (JS) 
Ted Wevers                                (TW) 
Menno Hollander                        (MH) 
Bas de Beer                               (BdB) 
Jacqueline Overbeeke               (JO) 
Madelon Dik                                (MD) 
Mileen Quispel                            (MQ) 
Merel Hollander                        (MeH) 
Madeleine Bal                             (MB) 
Joris Brugman                              (JB) 
Jiska Swarte                                 (JZ) 
Lopke Brugman                           (LB) 
Mies van Olst                            (MvO) 
Marc van Grindsven                 (MvG) 
Annet van Grindsven                 (AvG) 
Johan ter Beek                           (JtB) 
Richard Jongsma                       (RJ) 
Frodo Konijnendijk                      (FK) 
Keetje Schade                            (KS) 
Harold Von Tschammer             (HvT) 

 

 V E R S L A G  T E V E N S  N A A R      Leden WSVM 

      

 
 

 
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  in het per e-mail en 
per flyer en aangekondigd in het programmaboekje jaarprogramma 
2015 en toegezonden naar alle leden.. 
 

1. Opening ALV door voorzitter 

2. Terugblik 2014 

3. Jaarrekening 2013 en 2014  

4. Programma 2015  

5. Inbreng leden 

6. Rondvraag 
 

Agenda 

   

1.0 Welkom en opening  

   

 Wouter opent vergadering en heet iedereen welkom op deze 
mooie zonnige stranddag. 

Opening 
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 De ALV van vorig jaar is wel gehouden echter de notulen waren 
hier nog niet voor opgesteld. De notulen van vorig jaar worden 
uitgedeeld. 

 

   

1.1 Mededelingen en notulen vergadering   

   

 Agenda wordt vastgesteld 
De vereniging professionaliseert en groeit. 

Info 

   

 De notulen van de afgelopen ALV vergadering zijn door iedereen 
gelezen. Er zijn geen op en/of aanmerkingen over de notulen, de 
notulen worden vastgesteld. 

Mededeling 

   

2 Terugblik vaarseizoen 2014  

   

2.1 Leden 
De groei die voor seizoen 2013 gesignaleerd werd heeft zich ook in 
2014 doorgezet. Het aantal deelnemers aan de zeillessen in 
seizoen 2014 lag weer een stuk hoger dan voorgaande jaren. Op 
negentien zondagen en woensdagen was het voor de groep 
vrijwilligers flink aanpoten om de ongeveer negentig inschrijvingen 
voor de zeillessen van instructies te voorzien. Een flinke stijging 
van deelnemers was waar te nemen in zowel de groepen van de 
aller jongsten in de optimisten en de  ouderen in de sunfish 
groepen. 
 
Een beperkt aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
Ingeschat wordt dat er maximaal vijf leden hebben opgezegd. 
Hierbij kan niet gesteld worden dat dit is ontstaan door de 
opzegging van het KNWVB.  
 
Gesteld kan worden dat de opzegging van het KNWVB niet van 
invloed is geweest op het ledenaantal. Er hebben geen leden 
opgezegd omdat er geen relatie meer aanwezig is met het KNWVB 
waardoor startbewijzen/passen zeilwedstrijden niet meer 
ontvangen worden. 

Info 

   

2.2 Zeillessen 

De zeillessen werden dit jaar voor het eerste gegeven door een 
vaste groep instructeurs vanuit de eigen vereniging. Een groot 
aantal enthousiaste leden was meer dan bereid om een aantal 
uren in het water te staan om op de zondag les te geven aan de 
vele kinderen en ouderen uit Muiderberg en omstreken. 
 
De lessen bestonden ook dit jaar uit een vaste opzet waarbij de 
eerste 10 minuten werd besteed aan theorie les aan de kant, 
gevolgd door zeil les in het water met varen in de uitgezette zeil 
banen waarbij in de laatste tien minuten afsluitend wedstrijdje 
werd gezeild of een spel werd gespeeld. Afsluitend kregen de 
deelnemers een hapje en een drankje. Gedurende de dag konden 
ook de ouders met een kopje koffie op het stand genieten van de 
vorderingen van hun kroost. De dag werd vrijwel  altijd afgesloten 

Info 
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met een gezellige borrel of barbecue voor de ouders en de 
volwassen zeilers. 

   

2.3 De vloot 
De middelen voor het lesgeven waren dit seizoen ook prima voor 
elkaar. Door de aanschaf van vier polyethyleen bleu dragon 
optimisten en de eerder aangeschafte optimisten was er voor de 
jeugd een vloot van zeven prima boten beschikbaar.   
 
De Sunfish-vloot voor de hogere groepen jeugd en de oudere 
jongeren is gestart met een vijftal opgeknapte boten die 
gedurende het seizoen aangevuld waren tot zeven stuks. De boten 
zijn in het begin van het seizoen onder handen genomen door de 
reparateur uit Velsen Noord (Hans Primowees) die de gehele vloot 
geïnspecteerd, gerepareerd en vaarklaar had gemaakt. 
 
Om goed les te geven en de veiligheid te garanderen was de aan 
het begin van het seizoen aangeschafte motorboot altijd paraat.  

 

   

2.4 Beach lunch 2014 
Wederom was ook dit jaar de traditionele beach-lunch, 
georganiseerd door Leontien de Roo en Saskia Soeverijn een 
absoluut hoogtepunt.  De dames hadden vrijwillig de organisatie 
op zich genomen en de professionele catering van Bas Balledux 
weten te regelen.  Aan lange tafels op het strand in het zonnetje 
serveerde Bas en kompaan na afloop van de zeillessen een heerlijk 
maaltijd. Het was een zeer geslaagde zondag met lekker weer, 
heerlijk eten en prima wijn.   

 

   

2.5 De Hemelvaart en Slag om ‘t hooft  
De “slag om het Hooft”  was dit jaar voor het eerst samen met “de 
Hemelvaart” een wedstrijd met een winnaar van “The best out of 
two”. Beide evenementen waren druk bezocht en het fanatisme 
onder de deelnemers was nog hoger dan voorgaande jaren. “Raaf 
den Hartog”  was dit jaar de verdiende winnaar van de 
Wisselbeker. Komend jaar zullen wij de dezelfde wedstrijden 
organiseren, echter met een kleine aanpassing in de clubrating. 

 

   

2.6 Zeilkamp 2014 
Dit jaar kende het kamp weer een uitgestelde datum. Het was 
even spannend of het kamp nu wel door kon gaan. Met het 
definitieve afstel van kamp 2013 was iedereen erop gebrand om 
het evenement wel door te laten gaan. Het weer was niet optimaal 
maar het weekend programma inclusief de carrousel was dit jaar 
hilarisch met als extra attractie de zwembadenrace.  
Met redelijk weer en een beetje zon is de hele vloot inclusief het 
“sunfish-vlot” richting de kamp locatie gevaren. De zeillessen en de 
spelen werden in zijn geheel gehouden op de overnachtingsplek 
aan het eind van de dijk. 
De wind was pittig op zaterdag waardoor de fanatieke zeilers zich 
lekker konden uitleven. ’s Avonds lekker gebarbecued en een 
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geslaagd nachtspel gespeeld in het bos. Diep in de nacht met z’n 
allen geslapen in tentjes en ’s morgens ontbijt en de traditionele 
ochtend boot camp. Met harde wind zijn de boten en het vlot met 
alle deelnemers weer terug naar de haven gevaren. Wij kijken 

terug op een zeer geslaagd weekend kamp met veel plezier en 
gezelligheid. 

   

   

3 Jaarrekening 2013 en 2014 en Kascommissie  

   

3.1 Michiel Vetter geeft uitleg over de jaarrekening. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat begroting voor komend seizoen 
er gunstig uit ziet.  Penningmeester geeft uitleg over winst en 
verliesrekening 
 

 Het seizoen begint met een positief saldo.  

 Contributie. De contributie wordt aangevuld met sponsor 
gelden en donaties. Sponsorgelden van het Schipholfonds 
en strandrecreatie Muiderberg dragen bij aan een goede 
kas situatie. 

 Winst wordt gemaakt door lesgeven waarbij de kosten  van 
een drankje en wat eten al zijn inbegrepen. 

 Het liggeld in de zomer in de haven en de kosten t.b.v. 
winterstalling gaan stijgen naar aanleiding van de 
uitbreiding van boten en aanverwanten.  

 
Simone vraagt naar aanleiding van de jaarrekening waarom de 
kosten voor de beach-lunch zo hoog zijn en zou graag willen dat 
kosten gedekt worden door betaling voor dit evenement. 
 
Michiel laat weten dat dit een wat vertekend beeld is omdat 
kosten inkoop materiaal en voeding niet allemaal toegerekend 
kunnen worden aan de beach-lunch. De Beach lunch is grotendeels 
bekostigd zijn door de deelnemers zelf die hiervoor € 17,50,- per 
persoon hebben betaald. 
 
De leden hebben geen verdere vragen meer over de jaarrekening 
en stemmen in met de jaarrekening 2014. 
 
De kascommissie gaat nog inhoudelijk naar de jaarrekening van 
2013 kijken. 

MV 
 
 
Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA 
 
 
 
 
MV 
 
 
 
 
 
 
Mededeling 
 
 
 
BdB en MQ 

   

4 Programma 2015  

   

4.1 Schipholfonds 
De brief die opgesteld was en waarin een donatie werd gevraagd 
voor de aanschaf van nieuwe boten was één van de zestien uit de 
vijfentwintig aanvragen van geselecteerde verenigingen. De prima 
geregelde en leuke middag op Schiphol leverde ons een bedrag op 
van € 6.000,- . Dit bedrag moet besteed worden aan de uitbreiding 

Info 
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van de vloot.  Namens alle leden bedanken wij het Schipholfonds 
voor deze gulle gave. 

   

4.2 Het programma 2015 
Voor het nieuwe jaar is het programma 2015 weer opgesteld. Veel 
onderdelen van het programma zijn herkenbaar. Onze favorieten 
zoals “de Hemelvaart” en “Slag om ’t Hooft” en het zeilkamp zijn 
ook dit jaar weer onderdeel van het programma. 
Een nieuw item betreft de American BBQ welke vaker en spontaan 
eenvoudig is te realiseren en waarbij iedereen welkom is om deel 
te nemen. 
Besloten is om dit jaar voor de doordeweekse zeillessen de 
woensdag avond in te ruilen voor de donderdag avond. Deze 
avond wordt dan niet meer gebruikt voor zeillessen, maar voor het 
zeilen van wedstrijdjes. 

Info 

   

 Uitbreiding vloot met RS Feva 

De vloot bestaat uit zeven sunfishes en vier opti's ,  
Om het zeilen voor de jongeren van 13 tot 17 jaar hipper en leuker 
te maken is nagedacht over de aanschaf van een nieuw type boot 
de RS Feva. Met de ontvangen donatie van het Schiphol fonds zijn 
de financiële middelen aanwezig om een tweedehands RS Feva aan 
te schaffen. 
 
Wouter geeft een opsomming van de voor-, en nadelen van deze 
aanschaf en stelt voor om deze nieuwe aanschaf in stemming te 
brengen. Wouter vraagt aanwezigen wie er voor aanschaf van de 
RS Feva en wie er tegen de aanschaf van de RS Feva is 
 
23 stemmen zijn voor aanschaf van de RS Feva en 1 stem onthoudt 
zich van stemming. 

Allen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemming 

   

 Afspraken vloot WSVM 

De boten die aangeschaft zijn door de vereniging zijn aangeschaft 
om het lesgeven zoals wij dit voorgaande jaren ook kenden, door 
te laten gaan. Oftewel boten zijn aanwezig voor de evenementen 
en gebruik tijdens deze evenementen. 
 
Door het bezitten van een vloot van zeil-, en motorboten is er ook 
een grote verantwoordelijkheid bijgekomen en heel veel werk voor 
de vrijwilligers. 
De boten moeten in winter en zomerstalling worden opgeslagen 
en de boten moeten continu in goede conditie worden gehouden 
door deze veelvuldig op te knappen en te repareren. Situaties 
waarbij de boten in onvoldoende conditie verkeren om in les te 
geven moeten voorkomen worden. Om veilig en verantwoord les 
te kunnen geven moeten de boten op een juiste manier behandeld 
worden waarbij instructeurs en bestuur de verantwoording over 
de vloot hebben. 
 
Om dit mogelijk te maken zijn er voor de leden duidelijke 
afspraken nodig voor het gebruik van de zeilboten.  

 
Info 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededeling / 
afspraken 
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1.) Het lenen van boten is enkel toegestaan voor 
leden, waarbij tijdens de zeillessen, instructies worden 
gegeven over de behandeling van de verschillende boten, 

2.) Leden mogen een zeilboot lenen buiten de georganiseerde 
evenementen mits zij toestemming hebben gekregen van 
een bestuurslid en in aanwezigheid van het bestuurslid of 
instructeur, 

3.) Het bestuurslid of de instructeur stelt vooraf vast dat 
desbetreffend lid voldoende zeilervaring heeft en weet 
hoe hij/zij met het materiaal om moet gaan, 

4.) Het bestuurslid controleert na lening dat de 
desbetreffende boot nog volledig functioneert, 

5.) Indien er een beschadiging heeft plaatsgevonden wordt er 
door de veroorzaker en verantwoordelijke zorggedragen 
dat de boot voor het volgende evenement weer 
operationeel is, 

6.) De motorboot wordt alleen uitgeleend aan bestuursleden 
met vaarbewijs  

7.) Benzine gebruikt tijdens niet WSVM activiteiten is altijd 
voor eigen rekening, 

 
 
 

   

5 Inbreng leden  

   

5.1 Wouter vraag de aanwezigen naar hun inbreng en aan te geven 
waarmee de vereniging nog aantrekkelijker kan worden voor 
bijvoorbeeld de categorie “oude leden” en jeugd 13 t/m 17 jaar. 

Info 

   

5.2 Johan ter beek geeft als eerste lid van de vereniging aan dat de 
ouderen leden veel plezier beleefden in de destijds gehouden SW 
wedstrijden. Deze wedstrijden zijn al lang geleden gestopt waarbij 
het wel de vraag is of de nu nog aanwezige oudere leden hier op af 
komen wanneer een dergelijk evenement weer opgetuigd gaat 
worden. Als vervanging van deze wedstrijden zijn de laatste jaren 
wel de wedstrijden om het eiland “het Hooft” gehouden. De 
belangstelling van de oudere leden was hierbij gering. 

JtB 

   

5.3 Simone geeft aan dat veel jeugd interesse heeft in het surfen en 
dat het jammer is dat dit evenement uit het programma is gehaald. 
 
In de afgelopen jaren is het surfen aan het programma toegevoegd 
echter zijn de meningen over de kwaliteit van deze lessen 
verdeeld. 
Deze surflessen zijn onderdeel van het programma surf en more en 
worden gegeven door de surfschool. De organisatie hiervan is 
lastig en de uitvoering matig. Het surfen is daarom geen onderdeel 
van het programma 2015. 
 
Simone wil samen met Annet van Grindsven na denken over de 
organisatie van Surflessen, de manier van het surf les geven en de 
mogelijkheden binnen de vereniging.  
 

SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA en AvG 
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Naar aanleiding van dit onderwerp wordt er geopperd om de  
mogelijkheden van een Fundag commissie te onderzoeken. 
Wouter geeft aan dat dergelijke initiatieven heel welkom zijn en 
deze gesteund worden door het bestuur. 

   

5.4 Eric Wiltink vraagt aandacht voor de veiligheid tijdens het lesgeven. 
Door uitbreiding van de vloot en de hoeveelheid deelnemers is 
aandacht voor veiligheid op en rondom het water een belangrijk 
onderwerp. 
 
Wouter Lampe en instructeurs geven aan dat dit zeker een 
belangrijk aandachtpunt is en dat veiligheid voor kinderen en 
volwassenen op het water natuurlijk heel serieus wordt genomen. 
De aanschaf van de motorboot, de hulp van een extra aanwezige 
motorboot, voldoende instructeurs op de kant en in het water en het 
verkleinen van lesgroepen bij harde wind zijn onderdelen waarin de 
vereniging steeds investeert om de veiligheid ieder jaar weer te 
verbeteren. 

EW 

   

6.0 Rondvraag  

   

 Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. Alle 
onderwerpen zijn besproken. 

 

   

7.0 Sluiting vergadering  

   

 Wouter Lampe bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de 
vergadering. 

 


