
 
 

 

Notulen WVA algemene ledenvergadering 04-09-2020 
Opening 
Opening 20:03 

Rob van der Stap heet iedereen welkom op deze bijzondere ALV. Een online en offline vergadering. 

Afmeldingen zijn ontvangen van Bas Boer, Rob van der Laan, Michiel Aarsman, Annemarie Spruijt, 

Bas van Raalte, Peter Andersen, Robin Slegers en Ko Bakker 

 

Goedkeuring notulen van algemene ledervergadering van 12-04-2019 
Marion Kok heeft een paar vragen over de notulen van afgelopen jaar.  

1. Is de post website nog verder uit te breiden? Of zit hier alles al in. Sander geeft antwoordt dat 

de website (omdat dit ingebouwd is in het administratieve systeem e-Captain) als geheel in de 

post administratie zit in 2018 en dit in 2019 is recht getrokken. Marjon is tevreden met het 

antwoord. 

2. Heeft het bestuur nog nagedacht over het instellen van een “gezinslidmaatschap”. Rob 

antwoordt dat het bestuur hier over gesproken heeft, maar heeft besloten dit niet te doen. Wel 

is de maximale jeugdleeftijd opgetrokken naar 22 jaar. 

3. Is er nog sprake is van het plaatsen van de zonnepanelen? Rob van der Stap antwoord dat hier 

uitgebreid onderzoek naar is geweest en dit simpelweg niet rendabel is voor de WVA. 

Verder zijn er geen opmerkingen op de notulen en worden deze goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken naast de afmeldingen. 

 

Bestuursmededelingen 
Recent is het havenreglement aangepast. De wijzigingen zijn vooral gericht op het bewaken van de 

milieu en overlast regelgeving. 

Er zijn geen wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement. 

Helaas gaat de havenmeester vertrekken en is er een procedure gaande voor een opvolger. Zoals het 

eruit ziet zal per 1 oktober de nieuwe havenmeester aantreden. 

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe jeugdcoördinator. 

 

Jaarverslag 2019 
In 2019 hebben we als club een kleine groei gehad van 244 naar 249 leden. Wat bijzonder is als je de 

club vergelijkt met andere in de omgeving is dat de WVA een relatief groot gedeelte leden tussen de 

40 en 60 heeft. Ook gaat het niet slecht met onze jeugdleden maar voor de toekomst van de WVA is 

het goed om hier meer van te krijgen en vast te houden. 

In 2019 hebben we als club het maximale aantal evenementen gedraaid. Alles met dank aan de 

vrijwilligers! Het was daarom ook een succesvol jaar vol met gezelligheid. 

Helaas hebben we in 2019 afscheid moeten nemen van Cor van Wijk. En omdat het nu al 2020 is ook 

van Willy Pierrot en Jan Arnaud de Calavon. 

Ook is er wat te vieren: in 2019 zijn Hans Albers en Arie van Vliet 50 jaar lid! 

De barcommissie laat een slideshow zien van alle mooie dingen die de WVA dit jaar heeft 

georganiseerd. 

 

Financiële zaken 
Voor Sander was dit het laatste jaar als bestuurslid. Hij draagt het over aan Robert. 

Sander vertelt over het eigen en vreemd vermogen. Het eigenvermogen is stabiel en het vreemd 

vermogen neemt af door het aflopen van de obligaties. 

De vaste activa daalt door de jaren heen en de liquiditeiten stijgen. Tegelijk zijn de vaste lasten stabiel 

en zakken de rentelasten langzaam. 



 
 

 

De afgelopen jaren draait de WVA rond de 0. Zowel geen verlies als winst. Dit betekent dat er toch 

een stabiele cashflow is. 

 

Bestuurswissel 
Sander neemt afscheid van het bestuur en van zijn rol als penningmeester. Rob vd S bedankt Sander 

voor zijn bijdrage en uitstekende samenwerking in de afgelopen jaren. Sander heeft een heel 

belangrijke rol gehad in het bestuur als financieel “geweten”, maar ook vanuit het dagelijks bestuur 

zijn invloed gehad op andere portefeuilles.  

De vergadering keurt goed dat de post van penningmeester wordt overgedragen aan Robert Seisener. 

Robert stelt zich nogmaals voor (en heeft dit al eerder gedaan in een nieuwsbrief). Sinds het begin van 

2020 is hij zich al aan het inwerken, de overdracht is in feite al gedaan. Rob vdS wenst Robert veel 

succes in zijn rol als Penningmeester. 

 

2020 en verder 
Omdat we nu al een tijdje in 2020 zitten licht Rob van der Stap toe hoe het jaar eruit ziet en hoe 2021 

eruit komt te zien. 

2020 is een zeer beperkt watersportjaar door COVID-19. Een aantal dingen kunnen vanaf nu doorgaan 

zoals de combi. 

Voor 2021 plannen we weer een normaal jaar. We gaan uit van een vol wedstrijdprogramma en 

evenementenprogramma. Het bestuur wil het jeugdprogramma gaan uitbouwen. 

Ook wordt er een introductie sloeproeien gehouden. 

 

Wedstrijdprogramma 
Frank Lammertsma licht het programma in 2019 toe met de mooie momenten en vertelt over 2020. 

Het snertweekend wordt het NK voor de Sharpies  en de Valken. De Combi gaat ook door. 2021 wordt 

weer een echt vol programma als de COVID-19 maatregelen versoepelen. 

 

Volwassenzeilen 
Rob Jessurun licht ook het programma van het volwassenzeilen toe voor 2020/21. In 2019 was een 

lichte groei van het aantal boten dat mee deed. Rob J zet deze groei graag door. De doelgroep is ex 

jeugdzeilers die graag sportief en/of competitief willen zeilen. 

Voor het volwassenzeilen worden een aantal evenementen georganiseerd waaronder een aantal 

trainingen voor de RS Aero, ook onder leiding van TeamNL zeilers. Verder wordt er elke donderdag 

avond en zondag gezeild met een gezellige groep. 

 

Rondvraag 
Dick Pater vraagt of er in 2021 ook wedstrijden voor platbodems georganiseerd kunnen worden. Frank 

gaat er naar kijken en is erg enthousiast. 

Marion vraagt naar de overige watersporten. Rob van der Stap antwoordt dat in 2019 het suppen 

stabiel is gebleven maar in 2020 vrijwel heeft stilgelegen. Suppers gaan toch vaak individueel of in 

kleine groepjes suppen en zijn lastig te binden aan een vereniging. We blijven volhouden. Ook het 

sloeproeien is wegens COVID-19 niet in 2020 van de grond gekomen, maar voor 2021 wordt een 

introductie gepland.  

Marion vraagt of we de kascommissie niet hadden moeten kiezen? Dat is juist. Voor het komend jaar 

zal Rob van der Laan voorzitter zijn en Ton Offerman (was dit jaar reserve) lid. De nieuwe reserve 

voor 2020 wordt Marion Kok. 

 

Sluiting 
De vergadering sluit om 21:56 en er wordt met de kleine groep aanwezigen op gepaste afstand nog 

even nageborreld. 


