
Notulen Digitale Algemene Ledenvergadering 
  
Datum: Woensdag 22 april  2020 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Digitaal vanuit ieders huis 
 
Aanwezig bij aanvang: 28 deelnemers inclusief bestuur en presenters. 
  
1. Opening 
Voorzitter opent de  E-ALV om 19.30  

● uitleg van de functionaliteiten van het platform.  
● Toelichting spelregels. 
● Toelichting op de agenda, sheet: agenda 

○ Punt 9. Frisse wind obligaties - loting zal worden verplaatst naar een nader te 
bepalen moment. 

 
Hompe vraagt om via de chat een paar woorden te geven op de vraag "wat betekent de 
WVOP voor jou?" veel mooie reacties. Later presenteert Hompe hiervan een “word cloud” 
welke op verzoek van Bart zal worden uitgeprint en ergens op het clubhuis neergehangen. 
 
 
2. Mededelingen & ingekomen stukken 

● geen ingekomen stukken ontvangen van leden. 
● Barbara Schrijver heeft zich eerder aangemeld voor de vacature van 

penningmeester, zij is al ingewerkt en heeft de afgelopen tijd de taken van Ruurd al 
op interim basis waargenomen. 

● Kiki Renes heeft zich afgelopen week aangemeld voor de vacature van secretaris. 
● Goedkeuring vd gemeente ontvangen voor externe opslag 

  
Er is intensief overleg met gemeente en groengebied ivm het Coronavirus. Het groengebied 
heeft natuurgebied (de plas) geopend. De gemeente heeft het recreatiegebied 
(parkeerplaats) afgesloten. Er wordt nu overlegd met de gemeente over hoe wij om kunnen 
gaan met de extra ruimte die gisteren door de overheid is gegeven. 
 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 5 maart 2019 
Geen vragen, notulen worden goedgekeurd. 
 
 
4. Verslag activiteiten 2019 
Bart de Roos, voorzitter: 

● Nicole van der Spek heeft aangegeven te stoppen met de organisatie van de 
zomerkampen en evenementen. Dank Nicole voor jouw fantastische werk en inzet!  

○ Hompe Heijmerink neemt de organisatie van de zomerkampen over. vacature 
voor Evenementen, oa de verhuur van het clubhuis. De evenementen vormen 
een grote inkomstenbron voor de club. 
 



● Kris Reddering zet zich al vele jaren in voor de bar en de inkoop. Ook Kris dank je 
wel voor je fantastische werk en inzet weer het afgelopen jaar. 

○ vacatures voor barcommissie (openen & sluiten) 
○ vacature voor opvolging Kris 

 
● Sander Boelen, Sailability (voorheen g-zeilen) 

○ vorig jaar een goed jaar gehad, veel nieuwe aanmeldingen.  
○ richten op uitbreiding van de vloot mbv diverse subsidies en sponsoring. 

 
● Bart de Roos, Voorzitter 

○ We zijn bezig een toekomstvisie voor de WVOP. Hiervoor intensieve 
gesprekken gehad met de stichting en andere (oud-bestuurs-) leden. Hierover 
na de pauze meer. Alvast dank aan iedereen.  

○ Dank aan verschillende mensen: Lars Reddering (website), Ingeborg Snel 
(begeleiden & opleiden van instructeurs en voor de CWO certificering 
inclusief goede beoordeling! Niels van de Geer (terrein), Kiki Renes, 
(nieuwsbrief, website & communicatie). 

 
● Hompe Heijmerink, vice voorzitter: 

○ Professionalisering van het instructie-team door Ingeborg. Mede daardoor 
ook meer kunnen bieden (zoals ISA, zie volgende bullet). 

○ De lessen voor de International School Amsterdam (ISA), waren een groot 
succes. We konden uitbreiden met lessen in de  laser 4.7. Helaas tot de 
zomer niet vanwege corona. Maar ISA wil zeker door en verder doorgroeien. 
Dit betekent een uitbreiding van inkomsten. 

○ Het afgelopen jaar zaken meer gestructureerd aangepakt naar de leden, 
bijvoorbeeld de “onboarding sessies”voor nieuwe leden die als zeer positief 
zijn ervaren, 

○ We willen nog veel meer maar hebben echt een tekort aan vrijwilligers. 
 

● Menzo Meijer, lessen en trainingen:  
○ In winter en voorjaar is er gewerkt aan de CWO certificering van de 

instructeurs. De beoordeling door het CWO waren vorig jaar een 
onvoldoende, afgelopen jaar kregen wij een “goed”. Dank aan alle 
instructeurs en Ingeborg 

○ In herfstvakantie drie dagen “zeilschool’ gedaan, is voor herhaling vatbaar. 
○ Han Beverwijk, er zijn nieuwe en goede afspraken gemaakt 
○ De clubkampioenschappen nieuwe stijl waren een succes. Dank Bart, Bob, 

Mike en Martin en Jaacov voor. 
 

● Martin van de Geer, beheer: 
○ Lastige start van het seizoen, het pasjessysteem moest worden vervangen en 

tijdens het onderhoud van de buitenboordmotoren is één motor gestolen. 
Beide punten hebben behoorlijk op het budget gedrukt. 

○ We hebben met slechts een aantal enthousiaste leden enkel het hoognodige 
aan onderhoud kunnen doen om het seizoen draaiende te houden. 
Vrijwilligers zijn welkom! 

○ Dank aan Jan en Jan, onze meest seniore surfer en meest seniore zeiler. 



 
● Bob, jeugd 

○ Met de zomerkampen hebben we de afgelopen twee jaar op een andere 
manier gewerkt. Er zat een grote groei in samenwerking met Nicole en we 
hadden een beter instructeurs team. Hierdoor is alles makkelijker verlopen. 

○ Bob gaat de begeleiding van de kampen doen. Voor de catering zoeken we 
nog vrijwilligers. Hopelijk kunnen de kampen doorgaan van de zomer. Dank je 
wel Nicole voor het upscalen van de kampen! 

 
 
nu aanwezig 38 deelnemers inclusief bestuur en presenters. 
 
 
5. Verslag penningmeester en cijfers 2019 
Ruurd Klein Langenhorst: 

● De boekhouding moest snel overgenomen worden want met 2 weken zou het 
seizoen starten en een eerste jaar is altijd lastig om een boekhouding over te nemen 

● We hebben een prachtig jaar gemaakt 
● Qua barinkomsten merken we dat het op de donderdag rustiger was en op de 

dinsdag wat minder besteed is. Ook de 2 uurs niet doorgegaan.  
● Inkomsten club van 100 
● De verhuuropbrengsten zijn eigenlijk voor de Stichting, deze heb ik toch inzichtelijk 

gemaakt. 
● De les kosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Dit komt door meer 

certificering van instructeurs en daardoor hogere tarieven. En er zijn daadwerkelijk 
veel meer uren instructie gegeven dus meer uren aan instructeurs uitbetaald dan 
begroot. 

● ISA is positief voor de opbrengsten 
● Verhuur gaat weer naar stichting 
● Promotie is kosten koffie en gebak bij onboarding 
● Extra kosten zitten bijvoorbeeld in een nieuwe buitenboordmotor €721,- en de 

examenkosten bij het CWO. 
 

Toelichting balans: 
● Veel dubieuze debiteuren hebben inmiddels betaald. Per 01-04-2020 staat er nog 

ongeveer € 900,- open, 
● De kosten voor Evenementen bestaan onder andere uit, inkopen voor de 

watersportkampen en schoonmaakkosten. 
● Een groot deel van de vorig jaar gelote Frisse wind obligaties, zijn gedoneerd aan de 

club. 
 
Vragen/opmerkingen vanuit de chat:  
➔ Meer evenementen leveren meer geld op 
➔ Waarom moeten wij de kosten voor een gestolen motor dragen? Hij is compleet 

verdwenen. Was dit niet verzekerd? 
➔ Waar bestaan kosten kantine en evenementen uit ( erg hoog tov inkomsten)? kosten 

broodjes en zo bij kampen 



➔ ISA heeft niet tot een positief resultaat geleid, hoe kan dat? Resultaat ISA is wel 
positief, maar de opbrengst voor de reguliere lessen zijn minder, zo zijn er op de 
zaterdag geen lessen geweest 

 
 
 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
Barbara Schrijver en Patricia Reusken: 
 
patricia:  

● 14-03-2019 benoemd en 12-03-2020 bij elkaar gekomen voor controle.  
● We hebben aansluiting gevonden bij 2018. 
● toets tot in het detail op 2 willekeurige maanden uit het jaar gedaan. 
● We hebben geconstateerd dat het in orde is. 
● Het kascontrole verslag luidt dan ook dat er sprake is van een getrouw beeld. We 

doen drie aanbevelingen:  
○ Ga door met herinneringen aan debiteuren 
○ Laat transacties op clubhuis zoveel mogelijk giraal vinden, zo is er geen 

noodzaak om kas te controleren  
○ Laat Patricia indien nodig voor een 3e jaar lid zijn van de kascommissie, 

aangezien Barbara de kascommissie verlaat en zich kandidaat heeft gesteld 
voor de vacature van penningmeester. 

 
Voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt voor de stukken aan te nemen  
 
 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Patricia heeft aangegeven geen bezwaar te hebben in een 3e jaar. 
Jacques de Swart & Roger van Huystee geven aan in de chat interesse te hebben. 
 
Voorstel nieuwe kascommissie te laten bestaan uit Jacques en Roger.  
Voorstel wordt aangenomen. 
 
 
8. Decharge bestuur 
Decharge gaat via poll 

● Eens: 92% (22 stemmen) 
● Oneens: 0% (0 stemmen) 
● Dank:  8% (2 stemmen)  

 
Conclusie: Voor het jaar 2019 is decharge verleend aan het bestuur. 
 
 
9. Frisse wind obligatie – loting 
Uitgesteld tot een nader te bepalen moment later dit seizoen. 
 
 



 
10. Bestuursverkiezing 
Bart de Roos 

● korte samenvatting van afgelopen jaar  
● toelichting vertrek Cor van der Jagt & Ruurd Klein Langenhorst vanwege persoonlijke 

redenen. Dank aan Ruurd en Cor voor de inzet.  
● Bob Reddering en Martin van de Geer leggen bestuurstaken neer en gaan als aparte 

commissies door. Bob zal zich met zijn commissie richten op de lessen, instructeurs 
en de zomerkampen. Martin blijft zich bezighouden met de beheerfunctie en het 
onderhoud. 

● Voor de ontstane vacatures in het bestuur twee aanmeldingen ontvangen. 
○ Barbara Schrijver voor de vacature van penningmeester. Zij is de afgelopen 

periode al ingewerkt en heeft ad interim de werkzaamheden al waargenomen. 
○ Kiki Renes voor de vacature van Secretaris. Zij heeft zich het afgelopen jaar 

al beziggehouden met de website, nieuwsbrief en de communicatie. 
○ Beide kandidaten worden gesteund door het bestuur.  

 
➢ Vraag aan de ALV of zij de kandidaten steunen. 

Poll: 
○ Eens:    100%  (24 stemmen) 
○ Oneens: 0% (0 stemmen) 

 
Daarmee ziet de samenstelling van het bestuur er voor het seizoen 2020 als volgt uit: 
Voorzitter: Bart de Roos 
Penningmeester:  Barbara Schrijver 
Secretaris:  Kiki Renes 
Vice Voorzitter: Hompe Heijmerink 
Lessen:  Menzo Meijer 
 
 
 

- PAUZE - 
om 2048: vervolg om 21 uur 

totaal 35 deelnemers. 
 

 
 
11. Grondslagen en toekomstvisie WVOP 
 
afgelopen maanden gesprekken in bestuur over financieel plaatje: 

● onderhoud is een uitdaging, bestuur voelt zich verantwoordelijk 
● contact met stichting heel constructief  
● 2020 is jaar waarin nieuwe afspraken met de stichting moeten worden gemaakt, de 

btw regeling is vervallen dus er is ruimte om dingen opnieuw te bekijken. 
● Enkele leden, waaronder een aantal oud oprichters, zijn gevraagd mee te denken 

over de toekomst 
 



 
Barbara geeft presentatie over huidige situatie en Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP). 
Zie: https://drive.google.com/file/d/1s1_jkuKLfib1nrlLhongWxuaVStMiSPg/view?usp=sharing  

 
Er volgen vragen over de beprijzing van de winterstalling en het verhogen van de contributie. 
We moeten echt meer inkomsten genereren om over 4 jaar nog steeds te kunnen zeilen. 
 
Pieter belt in om zijn punt in de vergadering mondeling te kunnen toelichten. 
Door toename contributie en beprijzen winterstalling worden leden met eigen materiaal 
genaaid! 
 

● Het gaat inderdaad om een aanzienlijke verhoging. Maar dit is niet voor gouden 
kranen. We moeten kijken duurzaam onderhoud en daar hebben we geld voor 
nodig.In 2020/2021 gaan we ook naar de hypotheekrente kijken, maar we hebben nu 
geen zekerheid 

●  In vergelijking met onze omgeving zijn onze contributie en het liggeld laag. Het 
lesgeld is bij ons al hoog. 

● Het geld is dus echt nodig, net als mensen die helpen met onderhoud, sponsoring en 
andere initiatieven die bijdragen aan de bestendigheid en duurzaamheid van de 
vereniging. 

● Er zijn gesprekken geweest over de horeca exploitatie, nu geen zekerheid. 
● Als bestuur voelen we ons verantwoordelijk, ook voor financiën. Er zijn leden nodig 

om initiatieven te ontwikkelen en hier invulling aan te geven. 
○ rente aanpassing zijn 4 mensen actief mee aan de gang. 
○ gesprekken gemeente over horeca zijn mensen voor nodig. 

 
Het is nu 2020, we moeten nu wat doen zodat we over 20 jaar nog wel bestaan! 
 
We zien veel potentie voor extra activiteiten en sponsoring, maar eerst moeten ze er zijn. 
Er moet actiever naar sponsoring gekeken worden, bijvoorbeeld vergader locatie aanbieden.  
De ideeën zijn verzameld, daarna moeten er mensen zijn om het op te pakken en uit te 
voeren. Het bestuur kan niet alles doen. 
 
Er komen goede ideeën langs, aantal is al langs gekomen. we hebben een pakket 
voorstellen neergelegd wat ons gebalanceerd lijkt. De structurele begroting moeten we als 
leden dragen. Het verleden heeft nog niet uitgewezen dat er sponsoren komen, dus voor nu 
zijn dit de knoppen waaraan gedraaid is. 
 
 
(nog 37 attendees) Stemming 
➢ Contributie verhoging en winterstalling (totaal 33 stemmen) 

○ Helemaal eens      58%   (19 stemmen) 
○ Eens                      15%  (5 stemmen) 
○ Eens/oneens            9%  (3 stemmen)  
○ Oneens                    9%   (3 stemmen) 
○ Helemaal oneens     9%   (3 stemmen) 

 

https://drive.google.com/file/d/1s1_jkuKLfib1nrlLhongWxuaVStMiSPg/view?usp=sharing


Het bestuur wil graag over de vragen meedenken het is een serieuze boodschap over geld 
en inzet. Er zullen mensen moeten zijn om het te laten gebeuren.We willen de punten 
serieus nemen en hierover in gesprek, neem zelf ook contact op. 
 
Bart de Zwart geeft aan mee te willen denken over een club van 15000 
 
Conclusie: Meerderheid van stemmen is akkoord met de voorgestelde verhoging van 
contributie en het beprijzen van de winterstalling. 
 
Dank aan de ALV. Dit geeft vertrouwen dat we het noodzakelijke kunnen doen en nu hebben 
opgestart. 
 
Leo Becker is ingebeld. Hij wil dat de ALV meestemt over de consolidatie van de SWO en 
de WVOP. Belangrijk om de consequenties (positief en negatief)  verder toe te lichten aan 
de leden. Leden worden verantwoordelijk voor de financiën van de stichting.  
 
Wanneer er daadwerkelijk helemaal geconsolideerd gaat worden, wordt er een extra ALV 
ingelast voor een toelichting en een besluit. Voor nu gaan we wel door met twee entiteiten. 
 
 
Begroting 2020 (link) 

● Het wordt spannend, we moeten afwachten wat corona met lesgelden doet, we 
kunnen het aan.  

● MJOP gaat ons helpen. 
● De suggestie wordt gedaan om meer kampen te draaien omdat mensen niet naar 

buitenland gaan. 
● hopelijk kunnen de lessen in de zomer doordraaien 
● we doen aanspraak op het noodfonds/subsidie 
● alle initiatieven vragen medewerking van vrijwilligers 
● Wanneer is de aflossing van het pand voldaan? (31-12-2048 einde looptijd 

hypotheek en erfpacht) 
 

 
De begroting moet vastgesteld worden: 
Via de chat wordt aangegeven dat het nu snel gaat, stemmen we over de geconsolideerde 
begroting of alleen die van de WVOP? Kunnen we hier nu wel over stemmen? 
 
20.44uur 35 deelnemers 
De begroting wordt via de chat aangenomen met alleen Evert en Pieter tegen. De entiteiten 
blijven apart. Komende tijd gaan we onderzoeken wat wenselijk is  
 
De begroting is aangenomen. is vergelijkbaar met de poll die we eerder hebben gedaan. 
nogmaals, we weten waar we mee bezig zijn en wat de consequenties zijn, alle suggesties 
in de chat gaan we naar kijken en met mensen contact opnemen. bij vragen en zorgen neem 
contact op. ook ivm corona. 
dank voor vertrouwen, dank aan allen die aan deze begroting hebben meegewerkt. 
 
 



 
 
12. Vaststelling contributie 2020 / liggelden / prijzen consumpties 
zie 11 
 
 
13. Vaststelling begroting 2020  
zie 11 
 
 
14. Vacatures commissies 
er staan vacatures op de website, je kunt altijd contact opnemen 
 
Projecten:  

● rente: Inge, Sander, Edwin, Barbara, doel om de rente structureel omlaag te 
brengen. effect in 2021. 

● Suggestie om met gemeente over horeca te praten. deze tijd is zeker de tijd om 
gesprek met gemeente aan te gaan. Mensen nodig. 

● Steigers, 3 tal onderhoud en veiligheid niet goed. Arnout heeft zich aangemeld. 
● Kleedkamer, vloer opnieuw coaten. Nicole heeft zich opgeworpen. graag meer hulp 

en binnenkort stappen zetten. 
● Grasmaaien, we zijn er niet. Inge gaat dit coördineren en we gaan helpen. 
● Marketing: mike heeft aangegeven te willen helpen met ledenwerving. Lastige tijd. 

Het moet breder en ander,,scholen en bedrijven benaderen. 
● Klusweekend: onderhoudswerkzaamheden met corona versoepeling nu al beginnen.  
● externe opslag, we hebben goedkeuring van gemeente voor een container. 
● Suggestie om een vrijwilligersbijdrage toe te voegen aan de contributie. Deze wordt 

gecrediteerd na een bepaald aantal uren vrijwilligerswerk. 
● Project Sponsoring club van 15000 

 
Alle hulp is welkom! 
 
22.58uur, 32 deelnemers 
 
Corona: 
Op dit moment zijn we bezig een goed standpunt te formuleren. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen volwassenen met eigen materiaal, volwassenen zonder materiaal en jeugd 
met- en zonder toezicht. 
Deze standpunten zijn nog niet uitgerijpt. Ook het Watersportverbond is bezig met een 
protocol. Hiermee zullen wij in lijn blijven. 
Daarnaast zijn we in gesprek met gemeente over de mogelijkheden. 
We staan open voor passende activiteiten. 
 

● Je mag iets uit je kluis halen 
● Het gebouw blijft gesloten. 
● Alle afspraken komen op de website. 

 



 
15. Rondvraag 
 
geen vragen in de chat voor de rondvraag 
 
 
16. Sluiting 
Enorm bedankt voor ieders tijd.  Volledigheid enen zorgvuldigheid kosten tijd.  
Dank voor vertrouwen 
 
23.07uur afsluiting 
 
 
 
 
  
 


