
  
Notulen Algemene Leden Vergadering  
14 december 2019 te Loosdrecht 

Aanwezig: 52 personen, waarvan 34 stemgerechtigde leden 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Nieuwe leden 
stellen zich voor: Peter en Annemie Somers, zij varen een 21i m.n. op het 
Veerse Meer; Bart Muselaers vaart een 22 en was ook op het 
Mosselweekend aanwezig.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen. 

3. Vaststellen verslag ALV 2018 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2019 
De secretaris neemt het jaarverslag door.  

5. Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft de controle van de boeken uitgevoerd en deze zijn 
in orde bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te 
verlenen. De ALV stemt in. 

6. Mondelinge toelichting Kascommissie 
Één factuur voor de website is in USD ingediend en in Euro uitbetaald (het 
bedrag van de werkelijk betaalde kosten in Euro)  
  

7. Mondelinge toelichting en vaststellen van de jaarrekening 2019 
De penningmeester licht toe waaruit de inkomsten en de kosten bestaan.  
Al met al komt de club op een resultaat van € 1.200,- uit op het batig saldo. 
Er zijn geen vragen over de jaarrekening. De ALV stemt ermee in en de 
jaarrekening wordt vastgesteld. 

8. Mondelinge toelichting en vaststellen van de begroting 2020  
De penningmeester licht de begroting toe. Er zijn extra kosten opgenomen 
voor de inhuur van professionals voor de website. Intussen heeft zich 
echter een nieuwe webmaster (vanuit de club) aangeboden. Deze kosten 
zal dus waarschijnlijk lager uitkomen. Ook de begroting wordt goedgekeurd 
door de ALV en daarmee vastgesteld. 
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9. Bestuurssamenstelling 2020 
Vice-voorzitter, Anneke Luijten, treed voortijdig af. Van de aanwezigen 
biedt Cees Crul aan deze functie te vervullen. De ALV stemt hiermee in.  
De Secretaris, Astrid Deen is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar 
gesteld. Op onze mailing per post aan alle leden, is geen respons voor deze 
functie gekomen. De functie blijft vacant. 
Webmasters Richard Deen en Harald Luijten treden af. Paul Bruining wordt 
m.i.v. 2020 de nieuwe webmaster. 
Het bestuur doet een oproep aan alle leden om serieus een bestuursfunctie 
te overwegen: statutair moet het bestuur uit minimaal 5 personen bestaan, 
daaraan wordt nu niet voldaan.  
Door het ontbreken van een Secretaris, zal er per 1 januari 2020 een 
ledenstop moeten worden ingevoerd, omdat er dan niemand meer is om de 
ledenadministratie bij te houden. Peter van Leening biedt aan om de 
ledenadministratie te doen, waardoor er geen stop hoeft te zijn. 
De overige taken van de Secretaris worden vooralsnog niet gedaan. 

 
Het komende jaar zijn de Penningmeester en Vice-voorzitter aftredend. In 
2021 de Voorzitter en het Bestuurslid. We hebben een financieel zeer 
gezonde club, maar zonder bestuur kan de club niet voortbestaan!  

10. Benoeming Kascommissie 2020 
De voorzitter, Cees Crul, is aftredend. Lid, Elly Huisman schuift door naar 
voorzitter. Reserve lid, Hans Jager, schuift door naar lid. Als nieuw reserve 
lid wordt Hans Mulders gekozen. 

11. Benoeming (zeil)evenementen trekker(s) 

Op 29 februari is er bezoek aan de Verkeerscentrale Hoek van Holland 
geregeld door Hans Kooistra. Harald Luijten is nog bezig met een cursus 
Brandbestrijding/EHBO aan boord te organiseren. Cees Crul biedt aan om 
weer, onder zijn leiding, naar de Markerwadden te gaan op 10 en 11 mei. 
De Waddentocht en de Bikkeltocht zullen onder leiding van Henk Vellinga 
plaatsvinden. Dirk van Dorst biedt aan om het Mosselweekend te 
organiseren 29 en 30 augustus. 

Voor de Hemelvaarttocht wordt nog een admiraal gezocht.  

12. Rondvraag 
Hans Mulders vindt het jammer dat de Hemelvaarttocht niet door is 
gegaan. Hij had graag mee gegaan. Hoe kan je op korte termijn (alle) 
leden bereiken om e.e.a. te regelen? 
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A: Na goedkeuring van het bestuur, kan je via de webmaster een 
nieuwsbrief/mailing laten sturen aan alle leden. 

Henk Vellinga vraagt zich af of het te bespreken is dat de website 
toegankelijker en overzichtelijker wordt. 
A: Henk zal met de nieuwe webmaster afspreken. Het bestuur heeft 
uiteindelijk het laatste woord over de website. 
Henk Vellinga vind de digitale krant niet prettig.  

A: er zal kritisch worden gekeken naar de ervaringen van andere 
gebruikers, maar vooralsnog zijn er geen klachten over gekomen. 
Henk Vellinga vraagt of het mogelijk is om maandelijks een digitale 
nieuwsbrief te laten versturen, i.p.v. de clubkrant. 
A: Dat zou dan een taak voor een vrijwilliger worden, maar het bestuur 
hecht voorlopig meer waarde aan het vinden van een Secretaris.  

  

13. Sluiting 
Niks meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.


