
NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

VOORJAARSVERGADERING

Datum: 3 juli 2021

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22, Burgh-Haamstede

Aanwezig: 49 stemgerechtigde leden (zie bijgevoegde presentielijst)

1. Opening en welkom door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering met licht gemengde gevoelens. Enerzijds
weemoedig vanwege het ophanden zijnde aftreden, anderzijds voldaan omdat het na
12 jaar tijd wordt zijn aandacht te verleggen naar andere dingen. Hij heet de nieuwe
leden speciaal welkom en vraagt ze om zich voor te stellen bij naam en plaats.

De volgende nieuwe leden stellen zich voor:

Erik ten Feldt, F15

Albert Valk, langsteiger PF01

Joris Koch, A13

De voorzitter vertelt vervolgens dat persoonlijke gezondheidsomstandigheden hem
hebben doen beseffen hoe fragiel de grens tussen gezondheid en ziekte is. Hij staat
daarom stil bij het overlijden van Ria Lugtenburg (partner van Wim Lugtenburg). Ook
Gerwin van Vulpen heeft onverwachts zijn vrouw Annelies verloren. Op 18 juni is Bert
Ummelen na een ziekbed overleden. Bert heeft jarenlang met veel toewijding de
redactiecommissie geleid en ervoor gezorgd dat er tweemaal per jaar een goed
gevulde Torenmeermin op de mat van de leden belandde. We zijn hem daarvoor
bijzonder dankbaar. Tot slot meldt de voorzitter dat oud lid Pleun van der Linden is
overleden. Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies van hun
geliefde.

2. Mededelingen & ingekomen stukken
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Er zijn geen ingekomen brieven of stemmachtigingen binnengekomen. De volgende
leden hebben zich afgemeld voor de vergadering:

Marcel van Mill
Frans Jansen
Jacques Jongeneel
Rob Kooyman
Ton Krans
Jan Pijnenborg
Henk Sprong
Cor Swenne
Hanny Vlaskamp
Willem van Zalm
Marc Zegveld
Toos Zegveld
Ad Smitsman
Jaap Oogjen
Henk Dapper
Gerlinde Silvis

3. Concept notulen van de ALV van 28 augustus 2020

Het verslag wordt onder dankzegging van de secretaris ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarveslag

- Het bestuur heeft in 2020 7 keer vergaderd. Driemaal is, in wisselende samenstelling,
overleg gevoerd over urgente zaken.

- De vereniging telt momenteel 187 leden, waarvan 120 een ligplaats hebben en 22
leden op de wachtlijst staan, 22 leden geen boot (meer) hebben en er zijn nu 17
gezinsleden. Van de top tien plaatsen komt 56% uit Zeeland,16% uit Rotterdam, 11%
uit Den Haag, 5% uit Dordrecht en 3% elk uit Tilburg en Breda. 50% is jonger dan 66
(blijft eigenlijk constant), 40% is ouder dan 65 en jonger dan 78.

- De verenigingsactiviteiten zijn het afgelopen jaar helaas zeer beknot geweest
vanwege de coronacrisis, maar ondanks de beperkte toegang tot 1 juli 2020 is de
haven door leden en passanten in het korte seizoen zeer goed bezocht.

- De evenementencommissie bestaat uit: Peter van den Berg, Thea Helle, Nelleke
Stommen en Willem van Veen.  Omdat Peter en Madeleine onlangs hun boot
hebben verkocht en wat anders gaan doen is de commissie op zoek naar
versterking. Het bestuur dankt Peter voor zijn werk aan de website, en het up-to-date
houden van het foto- en filmarchief. Hij is helaas niet aanwezig hier vanwege
vakantie maar er wordt een attentie naar hem gestuurd.

- De eindredacteur van de redactiecommissie was Bert Ummelen die helaas niet
meer met ons is. De redactiecommissie bestond uit Kees Overbeeke, Peter van den
Berg, Chris Triemstra en Anton Viergever. Chris is geen lid meer en Peter is ook hier
teruggetreden. De redactiecommissie behoeft duidelijk versterking!
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- De wervingscommissie bestaat uit Arjan Helle, Frans Jansen, Kees Overbeeke en Cor
Swenne. De commissie Renovatie Sanitair bestaat uit René Kasteleijn, Wim
Berkouwer, Arjan Helle en Willem van Zalm. Beide commissies brengen later in de
vergadering verslag uit over hun werkzaamheden.

- De invulling van het havenmeesterschap is ook in 2020 met het nodige kunst- en
vliegwerk van de Havencommissaris met tevredenheid gerealiseerd. Recentelijk is
de wervingscommissie actief geweest, maar daarover later in de vergadering meer
in hun verslag.

- Het bestuur bedankt alle leden die zich extra hebben ingezet voor de vereniging,
havenmeesters, alle commissies, de wintercontroleurs en de bijna dagelijkse
werkploeg, Ad de Hamer en Leen Verloo.

5. Balans en Winst en Verlies 2020, Havenexploitatie: Overzicht 2020, Begroting 2021

Dirk Jongejan start met te melden dat hij het penningmeesterschap heeft
overgenomen van Willem Vogt. Hij bedankt Willem voor zijn enorme support en
medewerking bij het inwerken.

Hij vraagt de leden hun persoonlijke gegevens en scheepsgegevens in te vullen in het
ledenportaal. Dat is van belang voor  een accurate administratie.

Qua inkomsten is 2020 een topjaar geweest dankzij een druk bezette haven met
passanten.

Kees Overbeeke vraagt hoe een hoge belastingafdracht kan worden voorkomen. De
penningmeester geeft aan dat het bestuur daar alert op is. De voorzitter vult aan met
de mededeling dat er in de afgelopen 12 jaar een beeld is verkregen over het
verdienmodel van de haven. Mogelijke maatregelen zijn liggeldverlaging en nieuwe
investeringen voor onderhoud en renovatie. Een jaarlijkse creditering behoort ook tot
de mogelijkheden.

Hans Nagelkerke wijst het bestuur op de mogelijkheid verliezen uit het verleden te
compenseren.

Het bestuur blijft aandacht houden voor een gezonde financiële basis vs het
terugdringen van belastingafdracht.

6. Verslag Kascommissie

Arjan Helle doet verslag. De kascommissie is op 2 juli bij elkaar gekomen om de kas te
controleren. De commissie heeft zowel de kas als de nieuwe penningmeester leren
kennen. De commissie heeft besloten de penningmeester decharge te verlenen.

7. Verkiezing nieuw lid Kascommissie

De kascommissie bestaat uit Arjan Helle, Jaap Riesenkamp en Toine Stommen. Arjan
Helle treedt af. Willem van Veen stelt zich beschikbaar als opvolger van Arjan,
waarvoor dank.
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8. Presentatie uitkomsten herinrichting haven

Zoals aan de leden toegezegd  is in het eerste kwartaal van 2021 een enquête uitgezet
onder de leden van de B-, C, en D-steigers (zie in de bijlage de uitkomsten). Algemene
conclusie is dat het merendeel van de leden van mening is dat het karakter van de
haven behouden is gebleven, de veiligheid niet in het geding is en dat er geen
aanpassingen nodig zijn.

De voorzitter geeft een extra toelichting op de uitkomsten van de enquête. Er is
voldoende aandacht geweest voor leden van de D-steiger maar onvoldoende voor
de leden van de B- en C- steiger. Reden hiervoor is dat bij de planontwikkeling geen
wijzigingen leken te  zijn voor de twee laatstgenoemde steigers. Later bleek dat voor
een aantal leden wel het geval. Het bestuur heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat
daar extra communicatie op nodig was. Dat had beter gekund.

Marian Oomen vraagt waarom alleen de leden van de B, C en D-steigers zijn
bevraagd. De voorzitter antwoordt dat de herinrichting voor de andere steigers minder
relevant was.

Tot slot wordt meegedeeld dat de aanpassing van de vingerpieren in voorbereiding zijn
en dat deze na het seizoen worden uitgevoerd.

9. Demo website WSV Burghsluis

De secretaris demonstreert de mogelijkheden van het besloten ledenportaal. Leden
kunnen zelf hun naw-gegevens wijzigen. Daarnaast is het mogelijk andere leden onder
‘Leden zoeken Leden’ op te zoeken. In dit deel kan een lid onder Mijn instellingen
aanvinken welke gegevens zichtbaar zijn voor andere leden.

Ook de ALV-stukken en vastgestelde verslagen van voorgaande jaren zijn in het portaal
terug te vinden. Verder kunnen foto’s, filmpjes en de wachtlijst worden bekeken.

10. Bestuursverkiezing

a.    Uitgesteld afscheid Leen Verloo

Wegens vakantie van Leen Verloo vervalt dit agendapunt. In plaats daarvan showt
Wim Schot de nieuwe bedrijfskleding van het haventeam.

b.    Herverkiezing Coördinator onderhoud/zelfwerkzaamheid

René is vorig jaar niet volgens rooster ingestapt als coördinator. Hij is dit jaar volgens
rooster verkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten zijn is er sprake van een
bindende voordracht en wenst de voorzitter René veel succes in de nieuwe periode.

c.     Aftreden secretaris: Marleen Groen

Helaas moet Marleen vanwege zeer drukke werkzaamheden en verhuizing naar
Zeeland aftreden. De voorzitter  bedankt haar voor  haar betrokkenheid bij de
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vereniging, haar heldere analyse in de besluitvorming. Marleen hield het bestuur bij de
les en daagde hen, waar nodig, uit met gewetensvragen.

Zij is sinds 1 januari 2019 secretaris en heeft naast de reguliere secretaristaken samen
met Peter van den Berg zowel de website als de nieuwsbrief vernieuwd. Jos
overhandigt haar een envelop, een fles wijn en bloemen.

Marleen bedankt Jos voor de warme woorden en spreekt een kort dankwoord uit
waarin ze het bestuur bedankt voor de plezierige samenwerking de afgelopen jaren.

d.    Voordracht nieuw bestuurslid: Michel Freericks

Het bestuur draagt Michel Freericks voor als bestuurslid. Bij gebrek aan
tegenkandidaten is dit een bindende voordracht. Het bestuur stelt hem aan als
secretaris van de vereniging. Zijn intrede is niet volgens rooster en hij is in 2022 weer
verkiesbaar.

De nieuwe secretaris stelt zich kort voor aan de leden.

e.     Voordracht nieuwe voorzitter: Gerrit Bussink

Jos de Sonneville treedt af volgens rooster. De vergadering wordt door de secretaris
onderbroken en er volgen speeches van Willem Vogt, Wim Berkouwer en Marleen
Groen.

Jos is sinds 2009 voorzitter van de vereniging, 12 jaar! Hoewel hij de zittingstermijn van
een van de vorige voorzitters, Huib Landegent, niet heeft kunnen overtreffen (20 jaar),
heeft Jos een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Jos heeft sinds zijn
aantreden doorlopend de infrastructuur en indeling van de haven verbeterd. Er zijn
meer ligplaatsen voor leden en passanten gecreëerd, de faciliteiten zijn verbeterd, er is
een nieuw clubgebouw gekomen, er kwamen diverse reglementen en de relatie met
de ondernemers op het haventerrein werd verder geprofessionaliseerd. Dit alles deed
hij met een bewonderenswaardig grote inzet, precisie, gedrevenheid,
vasthoudendheid, diplomatie en passie. Zijn technische achtergrond en kennis van
watermanagement zijn van grote waarde voor de vereniging geweest. Zijn echtgenote
Jenny heeft hem in al die jaren vele uren moeten missen.  Namens alle leden bedankt
Thea Helle Jenny voor haar steun aan Jos en overhandigt haar namens de leden
bloemen en een sierkussen met de kaart van de Oosterschelde.

Als blijk van waardering voor alles wat hij heeft gerealiseerd tijdens zijn voorzitterschap
wordt aan de leden voorgesteld Jos te benoemen tot erelid. De leden stemmen met
groot applaus in met het voorstel. Om te voorkomen dat Jos in een zwart gat valt na
zijn aftreden nodigt het bestuur hem uit toe te treden tot het team van
hulphavenmeesters zodat hij zo nu en dan nog de baas kan spelen. Naast de wijn en
de gebruikelijke envelop wordt het nieuwe havenmeestershirt aan hem uitgereikt. Op
dat moment zet een uit leden bestaand combo een door hen geschreven
afscheidslied in. Het refrein wordt door iedereen meegezongen.
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Jos spreekt daarna zichtbaar ontroerd een kort dankwoord uit.

Vervolgens introduceert hij Gerrit Bussink en draagt hem voor als voorzitter. Bij gebrek
aan tegenkandidaten is dit een bindende voordracht en overhandigt hij de
voorzittershamer aan Gerrit die daarmee zijn verantwoordelijkheid als voorzitter
aanvangt.

Gerrit Bussink vertelt iets over zichzelf en de wijze waarop hij het voorzitterschap gaat
invullen en dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.

11. Ter besluit: voorstel aanpassing artikel 3, lid 5 huishoudelijk reglement
De aanpassing betreft een betere omschrijving van de reden waarom een lid zijn
ligplaats voor meerdere jaren kan verlaten zonder deze kwijt te raken. Het bestuur wil
leden ter wille zijn als zij een langdurige reis willen maken met hun schip waarbij zij,
onder voorwaarden, een gedeeltelijke teruggave van liggeld kunnen krijgen. Deze
regeling houdt na 3 jaar op.
Voorstel: (in rood de aanvulling, c.q. weglating)
3.5 Indien een ligplaatshouder vanwege een langdurige reis met zijn schip zijn
huidige ligplaats niet kan of wil bezetten, doch het recht op een ligplaats voor een
volgend verenigingsjaar wel wil behouden, dient hij dit voor 1 december schriftelijk
kenbaar te maken aan het bestuur. Het verschuldigde liggeld dient voor 1 maart te zijn
voldaan. Teruggave van het liggeld voor dat seizoen jaar vindt plaats, onder inhouding
van 30%, als door het bestuur een lid wordt gevonden die op basis van een 1-jaar
contract de betreffende ligplaats wil bezetten. Voor het 2e jaar is deze inhouding 40%
en voor het 3e jaar 50%. Een ligplaatshouder kan maximaal drie achtereenvolgende
seizoenen verenigingsjaren van deze regeling gebruik maken. Als hij na die drie
seizoenen jaar niet met een zijn jacht schip terugkeert wordt hij op de wachtlijst
geplaatst.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Een meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden stemmen in met de aanpassingen. Het voorstel wordt
aangenomen.

12. Havenbeheer

Roland geeft voor a. en b. het woord aan Jos de Sonneville.

a.  Afscheid havenmeester Hans van Klochum

Jos de Sonneville staat graag even stil bij het werk dat Hans als havenmeester voor de

vereniging heeft gedaan. Hij kent Hans net zo lang als hij lid is van de WSV: 22 jaar.

Vanuit de tijd van het oude Oliegeultje waar Lizette (echtgenote van Hans) enige tijd

de bestellingen opnam. Hans staat bekend als een vriendelijke havenmeester, hartelijk

in je omgang met leden en passanten en bereid extra stappen te nemen om het

iemand naar de zin te maken. In de vele jaren van je havenmeesterschap heeft hij

duizenden watersporters zien langskomen.
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Hans is gestopt als havenmeester in het drukke zomerseizoen. Jos bedankt Hans voor

zijn jarenlange inzet maar spreekt de hoop uit dat hij een aantal administratieve taken

als sleutellijsten en onderhoudsschema's wil blijven doen. Hans ontvangt onder applaus

een fles wijn en een bloemetje voor Lizette.

b.  Vlaggenmast

Jos de Sonneville bedankt ligplaatshouder Jan Pieter Hofman voor de prachtige, ranke

vlaggenmast die inmiddels bij het havenkantoor is geplaatst. Deze mast heeft Jan

Pieter helemaal met de hand gemaakt in zijn vrije tijd. Een knap staaltje vakwerk en dat

terwijl hij van beroep expert dieselmotoren is.

Als blijk van waardering ontvangt hij een fles en een bloemetje voor zijn vrouw Cindy

die hem waarschijnlijk vele uren heeft moeten missen!

c.  Havenindeling en wachtlijst 2021

Roland licht het ligplaatsenoverzicht en de wachtlijst toe. Bijzonder detail is dat er 10
meter boxen beschikbaar zijn maar dat deze ondanks de wachtlijst niet door
wachtlijstleden geaccepteerd worden. Verder meldt hij dat er sprake is van
rattenoverlast aan de haven. Er is een rattenbestrijdingsbedrijf ingeschakeld. Deze
heeft 5 kasten op het haventerrein geplaatst.

13. Zelfwerkzaamheid 2021

De coördinator onderhoud René Kasteleijn vertelt dat de zelfwerkzaamheid met
inachtneming van coronamaatregelen van start is gegaan in het voorjaar. In eerste
instantie zonder culinaire ondersteuning van clubrestaurant t Oliegeultje, maar
inmiddels kan er weer gebruik van worden gemaakt.

De coördinator bedankt de 40  leden die zich tot nu toe in goede sfeer hebben ingezet
voor de zelfwerkzaamheid. Er zijn drijvers schoongemaakt; sifons vervangen,
mededelingenborden zijn opgeknapt, en er is een prachtige door Jan Pieter Hofweg
gemaakte vlaggenmast geplaatst.

Albert Naardin gaat René ondersteunen in de aansturing van de werkploegen. Na de
zomer zijn 45 leden ingeroosterd. René nodigt leden uit het hem te laten weten als men
een klusje op het oog heeft waarvan men denkt: dat zou ik graag als
zelfwerkzaamheidstaak willen uitvoeren.

De voorzitter verzoekt de ligplaatshouders  om hun stukje van de steiger schoon te
houden evenals het sanitair na bezoek. Voor de steiger is apparatuur en
schoonmaakazijn beschikbaar in het clubgebouw.

14. Verslag Commissie Werving
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Arjan Helle doet verslag van de wervingsactiviteiten. Zo zijn naast een aantal aspirant
havenmeesters, ook een voorzitter en een secretaris geworven. De voorzitter bedankt
de commissie voor hun goede werk.

Arjan doet een oproep voor verversing van de commissieleden. Zelf is hij nu 2 jaar
actief in de wervingscommissie. Aangezien de commissie uit wijze grijze heren bestaat
doet Arjan met name een beroep op vrouwelijke leden zich aan te melden bij een van
de leden van de wervingscommissie.

15. Verslag Commissie Renovatie sanitaire voorzieningen

Arjan Helle geeft een toelichting op de verkenningstocht die de commissie heeft
ondernomen naar wensen en eisen die bij de renovatie en uitbreiding van het sanitair
komen kijken. Duidelijk is dat de verhouding tussen aantal leden/passanten vs
capaciteit sanitaire voorzieningen nu niet goed is. Er wordt gedacht aan een uitbouw
van 3 meter aan de noordzijde van het gebouw. Ook presenteert hij een tijdpad.
Voorjaar 2023 zou de renovatie klaar kunnen zijn. Wim Berkouwer geeft een toelichting
op het vergunningentraject. Het Waterschap staat er niet onwelwillend tegenover. Het
is hem nog niet gelukt om een afspraak met de Gemeente Schouwen-Duiveland te
maken. Arjan toetst aan de hand van vragen de wensen van de leden op het gebied
van::

Combinatie mindervaliden  en familiedouches: in zijn algemeenheid vragen de leden
zich af of er voldoende vraag is naar deze voorziening. Er moet een goede
kosten/batenafweging worden gemaakt. Realisatie zou bij voorkeur op de begane
grond moeten plaatsvinden i.v.m. de toegankelijkheid.

Scheiding douches en toiletten: een meerderheid van de leden is voor een scheiding
van douches en toiletten.

Genderneutrale sanitaire voorzieningen: hier wordt wisselend over gedacht, vrouwelijke
leden geven aan een voorkeur te hebben voor scheiding tussen m / v. Vanwege
corona zijn de douches en toiletten sinds vorig seizoen genderneutraal. Deze
aanpassing is gedaan om de doorstroom te bevorderen.

Enkele leden halen het voorbeeld aan van de privé douche/wc/wasbak combinaties
die in enkele nieuwe jachthavens standaard is. Men is voorstander van urinoirs.

De commissie nodigt de leden uit mee te denken, suggesties mailen naar
commissieleden.

De voorzitter bedankt de commissie voor dit tussenresultaat en ziet uit naar de
definitieve presentatie in 2022.

16. Programma evenementencommissie

Thea Helle vertelt dat onder voorbehoud een Captain’s dinner, viswedstrijd en
mosselavond staan gepland. Afgelopen juni heeft de eerste Roggenplaat Regatta
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plaatsgevonden. Thea bedankt Willem en Dorothee van Veen voor hun inspanningen
voor deze succesvolle eerste editie. Deze activiteit wordt in het reguliere
evenementenaanbod opgenomen.

Op 18 september vindt de jubileumviering van de vereniging plaats. Het bestuur houdt
de leden hierover op de hoogte

17. Rondvraag

De voorzitter vraagt of iemand een punt voor de rondvraag heeft. Dat is niet het geval
en het ledencombo zet wederom een lied in, maar dan voor de nieuwe voorzitter.

18. Sluiting

De voorzitter sluit onder dankzegging aan de leden voor hun aanwezigheid en inbreng
de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje.
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