W.S.V.VENNEMEER

Verslag van de Online Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2020
Bestuurssamenstelling:
Vicevoorzitter en
Penningmeester: Petra Kempeneers-Heere
Secretaris: Marianne van der Bijl-Kok.
Clubhuiscommissaris: Martin de Jong
Havencommissaris: Hans Stil, afwezig met kennisgeving
Kascommissie:
Voorzitter:
Lid:
Reserve lid:

Ge van den Berg, afwezig
Ton Wolvers, afwezig
Ton van der Meer, afwezig

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Bestuurssamenstelling 2020
Volgens artikel 14.a van het Huishoudelijk Reglement stelt het bestuur voor Ed
Elkhuizen te benoemen als voorzitter, conform artikel 14.c.
6. Kascommissie, goedkeuring notulen najaarsvergadering november 2019
7. Bespreking van de voorlopige exploitatierekening 2020 en voorlopige begroting 2021
8. Aanpassing huishoudelijk reglement
9. Belangrijke data 2021
10. Rondvraag
11. Sluiting
1. Opening:
De Vicevoorzitter opent om 15.00 uur de vergadering. Zij heet iedereen welkom op deze
bijzondere vergadering die wij voor het eerst online houden.
2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen
3.Ingekomen stukken:
Berichten van verhindering ontvangen van Ray Blommesteijn; Martin Lindelauf en
Frank van Houdt.
4. Mededelingen:
✓ Omdat het bestuur nog steeds niet van alle leden het goede emailadres en
mobiele nummer heeft zullen niet alle leden in kunnen loggen voor deze
mobiele vergadering. Meerdere malen is hier een oproep voor gedaan maar
nog steeds niet door iedereen gehoor aan gegeven.
✓ Naar aanleiding van de uitnodiging voor de vergadering is er een bericht van
een van onze leden binnen gekomen met betrekking tot het

✓

✓
✓
✓

kennismakingsbericht van de nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft hier
schriftelijk op geantwoord.
Hans en Mirjam Snijers hebben aangegeven dat zij hun pachtcontract tot 31
december 2021 willen verlengen. Het bestuur gaat in het nieuwe jaar verder
met het zoeken naar een geschikte nieuwe pachter. Er hebben zich reeds enige
kandidaten gemeld maar vanwege Corona is het op dit moment lastig
afspraken maken
Adri gaat in februari 2021 met pensioen, ook hij heeft aangegeven nog
minimaal een jaar te willen blijven.
Firma de Rijk is gestart met het vervangen van palen in de haven en het
versterken van de binnen- steiger.
Er wordt een minuut stilte gevraagd voor ons overleden lid Gerard
Granneman.

5. Bestuurssamenstelling 2020
Er zijn geen tegen kandidaten voor voorzitter binnengekomen dus stelt het bestuur voor Ed
Elkhuizen te benoemen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Hieronder de speerpunten die
Ed in de brief waarin hij zich voorstelt naar voren heeft gebracht.
De uitdaging voor 2020 – 2023
• Samen bouwen aan een gezellige viering van ons 100-jarig bestaan in 2021
• Ons vergrijsde ledenbestand verrijken met jongere, actieve generaties
• Vanuit een eigentijdse visie onze club voorbereiden op de toekomst
• Stimuleren van een levendige exploitatie van ons clubhuis op lange termijn
• Verbeteren van het klimaatbestendig beheer van de jachthaven
• De leden als geheel in beweging krijgen en beter met elkaar verbinden
• Vanuit onze positie de identiteit van het idyllische Vennemeer versterken
6. Kascommissie
✓ Notulen van de voorjaarsvergadering worden middels een brief goedgekeurd. De
kascommissie verzoekt de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid 2019.
✓ De chatbox wordt open gezet om vragen te stellen, als die er niet zijn kunnen de leden
stemmen.
✓ 25 van de 28 deelnemers stemmen voor goedkeuring van de cijfers 2019.
✓ De kascommissie is gevraagd vanwege Corona nog een jaar in dezelfde samenstelling
aan te blijven, zij gaan hiermee akkoord.
7. Bespreking voorlopige exploitatierekening 2020 en voorlopige begroting 2021
✓ I.v.m. ziekengeld uitkering is het salaris van de havenmeester lager
✓ Er zijn wat extra uitgaven voor haven en parkeerterrein gedaan.
8. Aanpassing huishoudelijk reglement
✓ Aanpassingen zijn op de website gepubliceerd. Hier zijn geen schriftelijke vragen over
bij het secretariaat binnen gekomen.
✓ De chatbox wordt weer even opengezet voor vragen.
✓ De heer von der Fuhr merkt op dat in Hoofdstuk VIII, Bijdragen, artikel 29b het wordt
minimum waarschijnlijk maximum moet zijn. Dit artikel is nu niet gewijzigd, deze fout
staat er al jaren in, zal aangepast worden.

9. Belangrijke data 2021, alles voorlopig onder voorbehoud i.v.m. de Coronamaatregelen
van de overheid
✓ 10 januari Nieuwjaarsreceptie,
✓ 11 april 2021 Opening seizoen
✓ 17 april en 8 mei Klaverjassen
✓ 27 juni puzzeltocht
✓ 3, 4 en 5 september viering 100 jarig bestaan, alleen voor leden toegankelijk,
programma wordt in de loop van volgend jaar bekend gemaakt.
10. Rondvraag
✓ Ton Wolvers vraagt of er nog boxen vrij zijn. Op dit moment nog een box van 12.75 x
3.60 mtr.
✓ Ge v.d. Berg stelt voor i.v.m. het 100jarig bestaan van de vereniging het predicaat
Koninklijk aan te vragen. Dit kan helaas niet omdat De Kaag reeds Koninklijk is en de
verenigingen te dicht bij elkaar liggen.
11. Sluiting
Voorzitter sluit om 15.40 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar online
aanwezigheid.

Petra Kempeneers, vicevoorzitter

Marianne van der Bijl, secretaris

