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1. Opening
Rob van der Stap heet iedereen welkom op deze bijzonder ALV. De vergadering dit jaar is te

volgen via Teams en het bestuur hoopt dat alles in goede orde verloopt en het een prettige

vergadering wordt. Er is een klein groepje wat fysiek deelneemt aan de vergadering, deze

hebben zich vooraf aangemeld.

2. Goedkeuring notulen 4 september 2020
De notulen zijn door de vergadering goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Bestuursmededelingen
WBTR wet toelichting van Rob vd S

Nieuwe wet, mogelijke aanpassing aan de statuten. Dit jaar komt er mogelijk een aanpassing

en dus een stemming. Pakken dit bij de ALV van volgend jaar op want er is geen haast bij.

Aftreden coördinator volwassenzeilen Rob Jessurun

Rob jessurun stopt zijn bestuursfunctie. Hij gaat verder met veel plezier met het volwassen

zeilen maar alleen als coördinator.

Oproep nieuw bestuurslid zeilen

We zoeken een commissaris zeilen.

Nieuwe havenmeesters

Nieuwe havenmeesters, Rob vd S heet Jeroen en Geke welkom. Jeroen en Geke zijn leuke

mensen die met veel energie en enthousiasme het havenmeester-schap willen oppakken

vertelt Rob. Ze zullen met hun woonschip in de haven komen liggen en zo ook zeer veel op de

haven zijn.

Iedereen mag ze aanspreken met vragen of opmerkingen over de haven benadrukt Jeroen

zelf.

5. Jaarverslag
Manus geeft jaarverslag met statistiek en de leden verdeling. Helaas is onder corona de club

licht gekrompen. Manus verteld dat het aantal jeugdleden is gegroeid onder het leuke

trainerschap en de leiding die daarachter zit. Hopelijk mag volgend jaar alles weer en kan de

club weer groeien en genieten van de gezelligheid.

Carolina geeft een verslag van de clubschip commissie. Nieuwe vrieskast, koelkast, nieuwe

vloer en nieuwe kleuren. Alles wordt onder handen genomen en het ziet er goed uit.

Rob geeft complimenten voor de hoeveelheid werk die verzet is.

Wedstrijden en evenementen

Frank vertelt over 2020. Merendeel is doorgestreept. De snertcup, combi en de Sharpie

evenementen hebben kunnen doorgaan.

De meeste evenementen zijn doorgeschoven naar 2021. T/m 23 mei zijn er 10 evenement

dagen maar die zijn onzeker. Daarna zijn er nog 5 evenementen met een totaal van 10 dagen.

Peter Albers vraagt waarom het NK valken niet door ging in 2020 en zegt dat zij wel

geïnteresseerd zijn in weer komen bij de WVA. Frank antwoord dat het bestuur door corona

toch moest afzeggen. Het valken bestuur heeft wel kosten betaald dus dat stelt de WVA zeer



op prijs. Peter vraagt nog even na bij de valken of daar geen misverstand is ontstaan. Frank

wordt op de hoogte gehouden door Peter.

Rob zegt dat we tot nu toe geen wedstrijden mogen organiseren dus dat moet er eerst af. We

willen en we kunnen maar zijn afhankelijk van hogerhand.

Frank nodigt mensen uit om een keer mee te gaan met het wedstrijd comité. Zeer leuk en

gezellig. Rob roept ook op tot een reserve wedstrijdleiding. Kosten voor de opleiding zijn

gratis.

Jeugdzeilen

Sabine Keers geeft een kort verslag van de jeugd training. De beginnende opti zijn er 5. 9

gevorderde. De uitdaging is nu een luxe probleem dat 9 zeilers te veel zijn voor 1 trainer. Hier

wordt aan gewerkt. Zeer leuke groep met een levendige inzet.

Luus en Dario hebben het zeer goed gedaan om dit op te zetten met het niveau wat het nu

heeft. Rob complimenteer Sabine voor de organisatie. Sabine benadrukt dat ze ZO blij is met

de trainers! Luus Dario en Ster. Straalt enthousiasme vanaf en de training is zeer goed!!!

Feva training was door een gebrek aan kandidaten in een samenwerking met andere

verenigingen. Er is doorgroei die geïnteresseerd is en Bas Boer en Arnoud Brinke willen hier

een zet aan gaan geven. Het is pril maar hopelijk volgend jaar goed nieuws.

Volwassenzeilen

Het volwassenzeilen is naast de donderdagavond nu ook mee gaan doen met de Bon bokaal.

Er is afgelopen jaar een Centaur gedoneerd die nu wordt gebruikt door de volwassenzeilen

groep. Voor nu kost het gebruik van de Centaur 15 euro per keer. Gratis centaur wordt

geopperd en het bestuur gaat hier naar kijken. De 15 euro is ontstaan door het gebrek aan

financiën maar gevoel van het bestuur zegt van dat het gratis voor leden zou moeten zijn.

Overige watersporten

Suppen is booming maar niet in verenigingsverband. Mark de By focust op ervaren en rob op

beginners.

Roeien had een demo maar die kon niet door gaan. Afspraak blijft staan maar moet

afwachten of het mag. 2 type boten komen dan laten zien hoe het gaat.

Vragen

Rondvraag, Peter Albers vraagt of er nog voorziene posten zijn voor onderhoud aan

eigendommen van de WVA. Piet antwoordt met de starttoren: veel uren en steiger uren. Niet

veel kosten maar wel veel tijd vertelt Piet.

Online verder geen vragen.

Frans vraagt over status van monument voor de starttoren en het geld wat dit oplevert om

het onderhoud te plegen. Vooralsnog is dit niet het geval en moeten we de kosten zelf

betalen. Michel zegt dat er meer gebruik van de starttoren gemaakt moet worden om de

kosten voor de WVA te verantwoorden. Ook het onderhoud van de boeien moet worden

meegenomen.

Michel oppert om de centaur ook uit te dragen op de site. Met kosten en reservering.

Michel wil ook het onderhoud inplannen. Rob antwoord dat dit komend jaar wordt duidelijk

gemaakt.



6. Financiën
Robbert vertelt over afgelopen jaar. Door Covid veel minder gedaan en dus minder omzet

gedraaid. Kosten en contributie zijn wel in lijn met de verwachting. 4000 euro in de plus door

de Corona regeling van de overheid.

Clubschip hetzelfde als afgelopen jaren met minimale afwijking. Michel vraagt over bestuurs

uitgaven clubschip. Robbert antwoord dat dit een advocaat is geweest. Toelichting is dat het

recreatieschap stelde dat het clubschip van hen wordt over 10 jaar. Advocaat heeft voor

gesprek gezorgd dat de WVA wel het clubschip behoudt aan het eind van het contract.

Bar, geen omzet dus geen winst. Helaas veel weg moeten gooien maar geen verlies gedraaid.

Veel hiervan naar de voedselbank dus een verliespost voor de bar maar een goed doel.

De cijfers zijn gechargeerd door niet alle kosten van ribs door te belasten. Dat komt op

hetzelfde uit maar geeft een ander beeld.

Goed in de haven gedaan dus bijna 8000 euro meer inkomsten vanuit de haven.

Marjon vraagt waarom de website kosten omhoog zijn gegaan.

Peter Albers vraagt of de borg niet gevraagd kan worden om niet uitbetaald te worden

(vrijvallen). Peter stelt dat hij de borg niet meer terug hoeft. Dit betreft de borg op sleutels

voor de kraan en andere in het verleden gevraagde borg.

4000 euro winst in 2019 is merendeel het vrijkomen van de obligaties.

Wat is de omzet objecten in de haven. Robbert antwoord dat dit plaatsen. Robbert zal

volgend jaar dit wat strakker in 1 rubriek zetten.

Activa, geïnvesteerd in de vloer. De balans wordt gecomprimeerd volgend jaar. 31 dec 2020

gemeten waardoor het nu iets anders lijkt dan het werkelijk is.

Volgend jaar verdwijnen korte schulden en wordt dit crediteuren.

Marjon vraagt waarom er maar 1 post is voor debiteuren (vorderingen). Robbert antwoord

dat hij er beter naar zal kijken om het overzichtelijker te maken.

Verdelen in contributie leden en haven vraagt Marjon. Is nu veel contributie en evenementen

samen. Marjon zou haven crediteuren zeer kwalijk vinden en wil daarom dit uitgescheiden

zien.

Robbert verteld dat de betalingen worden uitgesteld voor de liquiditeit. Olaf vraagt of de

trainers wel binnen de termijn van 2 weken betaald kunnen worden. Rob stelt dat er

meerdere verbeteringen zijn en dat de trainers ook zeker op tijd betaald moeten worden.

Peter Albers vraagt of het merendeel van de vorderingen wel wordt geïnd. Dit is het geval.

Robbert stelt de verschillen tussen wel of niet open door Covid. De begroting is nu sluitend

maar is afhankelijk van Covid.

Robbert doet vanaf nu de administratie dus dit kost minder. Minder rentelasten omdat de

hypotheek meer is afgelost. De haven lijkt meer op de gaan brengen. Dit is minder begroot

maar nu wel al volgeboekt en de trailer plaatsen gaan ook goed. Verwachting is meer

evenementen dan 2020 maar Covid dus begroting is conservatief. Ook de jeugd begroting is

conservatief. De bar is zoals andere jaren dus dit kan minder op gaan leveren.

Netto is de begroting sluitend.

7. Rondvraag
Geen verdere vragen



8. Sluiting
Jos bedankt het bestuur voor de vergadering.

Ondanks de ongewilde afstand tussen leden en vereniging door corona. Jos bedankt voor het

goed doen in zo een rare tijd.


