Notulen Jaarvergadering 2009 WSV Muiderberg
Datum

:

23 november 2009

Locatie

:

Hotel restaurant het Rechthuis
Googweg 1
1399 EP Muiderberg
Telefoon: +31 (0) 294 261 323

Aanwezigen

:

Jos Weterman, Mascha Kranse, Raimond van Duijkeren, Eric Bakermans, Guido Pas,
Ben Lips, Tjacko van Olst, Simon Haarsma, Sjoerd Wouda, Wouter Lampe, Hein
Eberson, Johan ter Beek, Leon Zautsen, Inge Mulder, Manon Mackay, Erik Wiltink,
Jacobien Schwietert, Breton Keuchenius

Agenda
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Welkom en opening
Mededelingen
Lezing
Hoe word je wereldkampioen J22! Gaston Loos en Gideon Mastenbroek
Brainstormsessie
Van gedachten wisselen over de activiteiten van de WSV Muiderberg
Algemene Ledenvergadering
a.
Notulen 1 april
b.
Terugblik 2009
c.
Vooruitblik 2010 - doelstellingen/speerpunten
d.
Contributieverhoging
Rondvraag en sluiting

4.
5.

6.

1

Opening
De voorzitter Erik Wiltink heet iedereen welkom.

2

3

Mededelingen
-

Vanwege de teleurstellende opkomst van de vorige ALV’s heeft het bestuur een andere
opzet van de ALV bedacht. Dit houdt in dat de ALV vooraf wordt gegaan door een
aantrekkelijke, interessante watersportgerelateerde lezing waardoor er een hogere
opkomst verwacht wordt;

-

Vandaag zal voorafgaand aan de ALV ook een brainstormsessie gehouden worden om
van gedachten te wisselen over de activiteiten en de toekomst van de WSV Muiderberg.

Lezing
Hoe word je wereldkampioen J22! Gaston Loos en Gideon Mastenbroek
Gaston en Gideon presenteren in een uurtje hun voorbereidingen naar het
werldkampioenschap J22 van 2009 in het Italiaanse Riva Del Garda en hoe zij met de rest
van het team hier in vijf dagen van elk 3 wedstrijden wereldkampioen 2009 in de J22 klasse
zijn geworden.
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Brainstormsessie
Alle aanwezigen komen aan het woord en geven hun visie op wat de WSV Muiderberg aan
activiteiten zou moeten ontplooien. Er worden een aantal activiteiten voorgesteld zoals
kitesurfen en het samengaan of samen organiseren met de Catclub. Het bestuur neemt de
voorstellen ter harte en in overweging. Belangrijkste conclusie uit de sessie is dat het bestuur
vooral de zaken moet vervolgen waarmee zij bezig is. Leg de nadruk op de activiteiten die het

bestuur zelf het leukst vindt om te organiseren en die in lijn zijn met de doelstellingen van de
vereniging te weten watersport.
Het huidige bestuur benoemd jeugdzeilen en midzomeractiviteit als speerpunten voor 2010.
Wedstrijdzeilen zal minder aandacht krijgen maar wel een activiteit blijven.
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Algemene Ledenvergadering
a.
b.

c.

d.
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De notulen van 1 april 2009 worden goedgekeurd;
De proef met het jeugdzeilen was een succes. Onder leiding van Ducu Schneider zijn
een aantal lessen gegeven aan een flinke groep (20) kinderen die stuk voor stuk
enthousiast waren;
Het lustrumdiner op het terras van ’t Lagerhuys was een doorslaand succes. Met een
groep van bijna 50 enthousiaste watersproters mag geconcludeerd worden dat dit een
zeer geslaagde activiteit is geweest;
In 2010 krijgt het jeugdzeilen meer vorm. Doel is om 6-8 lesdagen te plannen met per
dag lessen op verschillende niveaus of leeftijdsgroepen;
Het plan is om ook volwassenenlessen te organiseren;
De vereniging is in het bezit van 2 optimisten die door de leden gebruikt kunnen
worden. Het is de bedoeling dat deze in de haven van Jeroen komen te liggen. Het
bestuur moet nog gaan bekijken hoe dit vorm gaat krijgen;
De lessen en gebruik van de optimisten worden kostenneutraal aangeboden. Dwz de
vereniging verdient hier niet op. De kosten voor de lessen worden gebruikt voor
botenhuur en lesgeld van de instructeur. Voor het gebruik van de optimisten zal
mogelijk een kleine vergoeding egvraagd gaan worden ten behoeve van het
onderhoud;
In 2010 willen we de ‘nieuwe’ website goed inrichten en in de lucht brengen.
De contributie is ten opzichte van andere watersportverenigingen zeer laag te noemen
en is de afgelopen jaren niet verhoogd terwijl de kosten wel gestegen zijn. Om de
doelstellingen van 2010 en langer te kunnen behalen, en de kosten te kunnen blijven
dekken wordt de voorgestelde contributieverhoging aangenomen. De contributie voor
een hoofdlid wordt vastgesteld op 28,50 Euro per jaar. Een gezinslid betaald 38,50
Euro per jaar. Wanneer er geen automatische machtiging is afgegeven en er
handmatig moet worden geïnt komt er 5 Euro aan administratiekosten bij.

Rondvraag en sluiting
Wegens verhuizing kondigt lid Hein Eberson met pijn in zijn hart aan het lidmaatschap van
de WSV Muiderberg per 2010 te beïndigen.
De voorzitter dankt Hein en alle aanwezigen en sluit de vergadering.

