
 
 

Notulen WVA algemene ledenvergadering 11 april 2022 
 

1. Opening 

De vergadering vangt aan om 20:03. 

Rob heet iedereen welkom en zegt ondanks een paar belangrijke punten de vergadering in 

anderhalf uur afgerond hoopt te hebben en gezellig te toosten op komend jaar. 

Ook vertelt hij dat de volgende vergadering misschien in het najaar zal plaatsvinden om de 

tarieven vooraf aan het jaar vast te kunnen stellen. Net als andere visie en dingen die we 

moeten bespreken voorafgaand aan het jaar. 

Rob loopt door de agenda heen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Afgezien van 7 afmeldingen, zijn er geen ingekomen stukken. 

 

3. Goedkeuring notulen 29 maart 2021 

Notulen zijn goedgekeurd zonder aanmerkingen. 

 

4. Bestuursmededelingen 

Rob vertelt dat de visie die vandaag wordt gepresenteerd van, voor en door leden is. Dat 

betekent dus dat wij van leden graag opmerkingen ontvangen, maar ook dat zij de 

activiteiten mede gaan oppakken. 

We krijgen buren: er komt een gebouw waar nu het recreatieschap zit, met daarin de 

duikshop en het recreatieschap. Het schap heeft haar goedkeuring verleend en de 

vergunning is aangevraagd bij de gemeente. Deze zomer zou de bouw moeten plaatsvinden. 

Het haalt de activiteiten naar de waterkant. Het eiland krijgt een meer opgeruimd aanzien en 

wordt algemeen beter voor de watersporters. 

 

5. Financiën 

Robert neemt de leden door Verlies & Winstrekening, Balans en Begroting 2022. De balans is 

stabiel, alleen een vaatwasser en buitenboordmotor zijn gekocht. Normale afschrijvingen. 

Saldo en vorderingen zijn normaal. 

Er is een relatief hoog debiteurensaldo. Hier moeten we nog achteraan, Robert 

verontschuldigt zich voor deze achterstand. 

In verband met corona is uitgegaan van hetzelfde bedrag voor de clubschipvoorraad. 

Olaf v Veen vraagt of de marktwaarde van het clubschip hetzelfde is als dat de boekwaarde 

na afschrijvingen. Robert antwoordt dat dit niet is vast te stellen. 

Olaf denkt dat er meer stille reserves in de vereniging zitten. Robert snap dit en de 

marktwaarde komt terug in het punt van het opstal voor het clubschip en de toren. 

Voor wat betreft de Winst- en verliesrekening: Er waren iets minder contributies dan 

begroot. Er was niet veel aanwas door covid. De begroting wordt bijna gehaald. Kleine kosten 

spreken voor zich. Er was een bedrag van een paar honderd euro afgelost wat niet begroot 

was.  



 
 

Vaste lasten zijn wat omlaag gegaan: We hebben betaald voor het einde van het eiland 

onterecht dus daar hebben we 5 jaar kosten terug gekregen van de gemeente. De 

clubschipkosten waren verder in lijn. Iets minder opbrengsten in de huur van de haven. 

Verder ook in lijn met de haven. 

De doorbelasting van de RIBs naar jeugd en wedstrijden is niet per urenregistratie gedaan 

maar op basis van een ingeschat bedrag.  

De baromzet was 8k in plaats van 16k begroot. Dit komt volledig door covid. 

De kosten en opbrengsten van de jeugdtrainingen is in lijn met de begroting. 

Er is een groter verlies dan de 1500 euro door de debiteuren. Er moeten namelijk nog 

dubieuze debiteuren worden afgeschreven, wat minimaal 1400 euro meer verlies gaat 

betekenen. Dit zal helaas in 2022 vallen. 

Kascontrolecommissie: De commissie (Ton Offerman en Marion Kok) is in grote lijnen 

akkoord. Ton doet verslag, en zegt dat Robert zich te kort doet want het is in grote lijnen oke. 

De commissie heeft wel aanbevelingen. Allereerst stellen zij voor echt ieder kwartaal een 

financieel verslag aan het bestuur te geven. Ook stellen zij voor komend jaar ook de 

contributies beter uitsplitsen met havengeld. Zodat er meer duidelijkheid is waar het geld 

vandaan komt. 

Het bestuur wordt door de ledenvergadering gedechargeerd  voor het beleid over het 

afgelopen jaar. 

Ten aanzien van de begroting: Robert heeft de contributieverhoging nog niet meegenomen 

in de begroting. De kosten voor gas, water en elektra zijn verhoogd in verband met de 

recente ontwikkelingen op de energiemarkt. De clubschipkosten, alsook de haven kosten en 

opbrengsten zijn begroot in lijn met de jaren vóór covid. De baromzet ook. 

Evenementen ook in lijn met 1000 euro uit de jeugd. De 1000 euro wordt misschien iets 

anders.  

Voor de nieuwe kascontrolekommissie komen Ton Offerman en Marion Kok terug. Olaf van 

Veen stelt zich beschikbaar als reserve.  

 

Nieuwe contributie. 

Afgelopen 2 jaar zijn er geen contributieverhoging geweest. Dit is bewust niet gedaan in 

verband met de covid-pandemie. 

Het bestuur stelt 6,5% verhoging voor. Dit is nodig in verband met risicoverhoging en inflatie. 

De bondsafdracht gaat met hetzelfde percentage omhoog. 

Er wordt gevraagd naar het nut van de bondsafdracht. Helaas is dit niet optioneel als we een 

wedstrijdorganiserende vereniging willen zijn. 

De KNWV biedt ook diensten aan waar we wellicht geen gebruik van maken. Gratis cursus 

wedstrijd commissie om te volgen bijvoorbeeld, Rob zegt dat dit een aanrader is. 

De ledenvergadering gaat akkoord met de tariefswijzigingen. 

 

6. Besluit opstalrecht clubschip en starttoren 

Robert vat de situatie samen voor het overeenkomen van het voorstel opstalrecht: 

Waterschap zegt dat het clubschip onroerend is en dus hun eigendom wordt als de erfpacht 

afloopt. Wij zeggen dat het roerend is. We hebben onderhandeld met het waterschap en een 

advocaat ingeschakeld. 



 
 

In de onderhandelingen zijn het waterschap en het bestuur overeengekomen dat het 

opstalrecht kan worden gevestigd. Daardoor kan de WVA bij aflopen van de erfpacht het 

clubschip en de toren mee kan nemen zonder extra kosten. Nu loopt de erfpacht tot 2030. 

Olaf vraagt hoe we dan ooit de hypotheek hebben kunnen krijgen omdat banken dit altijd 

goed doorspitten. Het bestuur weet dat niet precies en wil de hypotheek graag zo houden. 

De aanleiding van dit alles was het begin van het vervangen van de steiger voor het 

clubschip. Er was niks gedocumenteerd van wat van wie was en wie verantwoordelijk is voor 

wat. 

Met het opstalrecht is het geregeld als we de pacht niet kunnen verlengen, we eigenaar 

blijven van het schip en de toren houden. Als de pacht wordt verlengd blijft het zoals het nu 

is. 

Voor de Toren was geheel niets geregeld maar in de akte is daar nu wel duidelijkheid over 

gecreëerd. 

 

De algemene ledenvergadering keurt het voorstel voor het afsluiten van een opstal recht 

goed en machtigt het bestuur om de notariële akte van opstal te ondertekenen voor de 

vereniging. 

 

7. Jaarverslag 

Carolina vertelt over het afgelopen jaar. Helaas door covid waren er vooral voorjaar weinig of 

geen activiteiten. (slide evenementen). Tijdens de turfrace was alles even los en dat was een 

super leuk, echt feest. Dit is een Race van een andere vereniging maar een aanrader om 

langs te komen. Het is elk jaar rond 24 september. 

De brandweer en politie zijn geweest om te training en dat levert geld op (huur clubschip en 

omzet van de bar) en daar kunnen wij van leven. Er is geld uitgegeven aan een professionele 

vaatwasser. Er is wel uitleg bij nodig maar verder is het een heel fijn simpel professioneel 

apparaat.  

Dit jaar komt de opening van het seizoen al snel (24 april). 

De WVA bestaat 80 jaar. Komt allen 3 september! Met de nacht van neptunes. Dit wordt een 

leuk feest en hiervoor is een feest commissie opgericht. Vrijwilligers kunnen zich altijd 

aanmelden met leuke ideeën of “handjes” bij Carolina, Corine of Geke. 

 

Frank doet verslag van de evenementen. De combi Vinkeveen was redelijk bezet. Bij de 

snertrace had de wedstrijdcommissie nog een unicum in petto: vanwege wegvallende wind 

organiseerden ze een tegemoet varende finish! 

Frank nam ook de lijst van evenementen voor het komend jaar door. Zie hiervoor ook de 

activiteitenkalender op de website . De 3de helft wordt heel leuk dit jaar. Met name de 

Spanker-, Javelin- en sharpiezeilers kunnen daar wat van.  

De start zaterdagochtend van de turfrace is super leuk en met name spectaculair als ze door 

de brug moeten. Het laatste weekend worden alle wedstrijden geleid vanuit de toren. Zoals 

vanouds. 

Volgend jaar (2023) hebben wij het EK van de Sharpies op Vinkeveen. Dit vergt veel 

organisatiewerk maar is een super leuk evenement van een volle week lang! 

 



 
 

Manus geeft een overzicht van het ledenbestand. Het aantal is relatief stabiel ondanks covid. 

Als je naar het leeftijdsoverzicht kijkt zit er echter een significant tekort aan leden in de 

leeftijd 20-40. Hier zullen we direct op moeten werven. 

 

8. Bestuurswissel 
Manus wisselt van secretaris naar bestuurslid zeilen 

Kelly wordt voorgesteld als secretaris. 

Kelly stelt zich voor. Vanaf kleins af aan op de plas met motorbootjes. Wilt nu gaan leren 

zeilen dus vandaar de betrokkenheid. 

Corine krijgt naast haar huidige functies de rol van 2e penningmeester. 

De ALV gaat akkoord met de benoeming van Manus, Kelly en Corine in hun nieuwe rol. Rob 

heeft een mandaat gevraagd en gekregen van de ALV om in de loop van het jaar een nieuwe  

penningmeester te benoemen en aan het werk te stellen. Deze benoeming zal tijdens de 

volgende vergadering bekrachtigd worden. 

 

9. WVA in de toekomst 

Manus deelt de visie voor de jeugd om minder op prestatiedruk te focussen, maar er vooral 

voor te zorgen dat de WVA als leukste vereniging wordt ervaren door de jongeren.  

Verder legt hij uit dat we in de toekomst willen gaan werken aan het beschikbaar kunnen 

stellen van deel-zeilboten, deel-roeiboten, deel-windsurfersLT of andere 

watersportmiddelen. Dit zou kunnen via een abonnementsvorm of deelcertificaten. De 

praktische kant hiervan moet nog worden uitgewerkt. Voor de zeilboot wordt gedacht aan 

een moderne meermansboot die speciaal voor het deel-concept is ontwikkeld. 

Vraag vanuit de leden of het niet handiger is om een goedkopere boot naar te kijken. 

Polyvalk, de vraag is dan of het aansluit bij de doelgroep. 

Foilen is nu mode. Willen we daar niet op inzetten vraagt Dick. 

Clubschip is van en voor alle leden. Het is nu niet zo daar op ingericht. Het bestuur zou graag 

zien dat het clubschip door alle leden gebruikt gaat worden. We hebben nu al een aantal 

dingen die we doen met het clubschip. Voor verenigingsverband evenementen kan het altijd 

gebruikt worden, gratis alleen wel even in overleg met de clubschipcommissie (Carolina 

Aarsman). Ivm gemeentebeleid mogen we niet meer dan 5 privé feestjes gegeven worden. 

Klein bedrag aan de vereniging en drankjes afnemen van de bar. Dit mag en wordt van harte 

ontvangen. We hebben ook nog commerciële verhuur. Mocht je willen huren voor werk of 

andere dingen mag dit altijd. Het clubschip staat nu nog best veel leeg en dit willen we graag 

vullen. Het liefste met verenigingsactiviteiten en een open clubschip. Het open clubschip 

zitten nog wat haken en ogen aan en wordt nog uitgewerkt. De visie is dan dat mensen 

komen zeilen in de deelboten. Kunnen omkleden in de kleedkamers en dan na het zeilen met 

andere leden lekker op het terras kunnen naborrelen. Dit kan nu nog niet met de huidige 

techniek in het clubschip. 

Avondzeilwedstrijden: De toekomst van het huidige woensdagavond zeilen onder de “Bon 

Bokaal” vlag is onzeker. Of Bon gaat door, of we helpen met organiseren, of we gaan het zelf 

organiseren. Als Bon doorgaat gaan we niet concurreren. Bas Boer heeft het touwtje in 

handen genomen om dit tot een goed begin en eind te brengen. We vullen graag het gat als 

dat er valt. 



 
 

Zeiltraining met volwassenen. Ouders van kinderen willen graag in zwaardboten leren zeilen. 

In de clublasers, graag in meer lasers zelfs dan we nu hebben. 

De Sloepentocht is gepland voor 21 augustus. Dit is een heel leuk evenement en opstappen 

kan altijd. 

 

10. Rondvraag 

Ton vraagt over de visie. Hij vind de ontwikkeling daarin goed en heel leuk. Maar hij mist de 

overkoepelende richting een beetje. Wat is waar we exact heen en wat is het beeld wat we 

uitdragen. Sloepen kan heel hip zijn. Jongere klassen evenementen kan helpen. Sprint 

regatta’s etc helpt enorm in het beeld waar we onze doelgroep op willen richten. 

Arnoud vraagt wat er met de jeugd gaat gebeuren. Als we langer zeilers bij de vereniging 

houden kunnen we ook het trainers probleem later oplossen. Jeroen verteld dat we nu ons 

richten wat we nu hebben, dat we dat nu het beste maken. Rob zegt dat we ook moeten 

rekruteren. Ton zegt dat als kinderen zien waar ze naartoe willen dat ze dan dat ook gaan 

doen. 

Er wordt ook gevraagd of we zonnepanelen gaan plaatsen. Manus is daar mee bezig en we 

moeten dit zeker gaan doen. Zeker nu de terugverdientijd zo kort is geworden. Plan volgt. 

Dick vraagt of mensen ook naar de club borrel komen. Met avond eten. Er kan opgegeven 

worden bij Dick. 

Olaf vraagt naar de plannen van het recreatieschap. Rob zegt dat ze willen betaald parkeren 

uitwerken. Dat gaan ze uitzoeken, wij hebben meteen gezegd dat we voor onze leden het 

gratis willen houden. Brug willen ze verbreden maar dat gaat niet zomaar. Zodra er nieuws is 

informeert Rob iedereen via de nieuwsbrief. 

Michiel merkt op dat de verhuur op de plas van zeilboten terug loopt. Waarom zitten wij dan 

nog zo gericht op het zeilen? Moeten we niet richten op andere watersporten. Het bestuur 

sluit dit niet uit en staat geheel open voor alle ideeën. Ook willen we graag o.a. sloeproeien 

opstarten en suppen uitbreiden. 

Modelzeilen zit ook in de ideeëndoos. Bas Boer is naast Spankerzeiler ook modelbootzeiler. 

Kelly vraagt over de uitwisseling tussen vereniging van zeilevenementen. Dat gebeurt vooral 

via de evenementen. 

 

11. Sluiting 

Jos van Wijk vat de vergadering samen en bedankt de vergadering en het bestuur. Hij merkt 

op dat het nu minder over geld gaat en meer over visie en is daar blij mee en trots op. 

Rob sluit de vergadering om 22:06 


