
 
 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 maart 2022 gehouden locatie de Lockhorst  
 
1. Opening. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in het 
bijzonder de ereleden Bert Broekhuizen en Ad de Keizer (tevens actief bestuurslid) welkom. 
Inclusief het bestuur zijn er 59 aanwezigen. De voorzitter geeft aan blij te zijn dat we dit jaar 
de ledenvergadering weer als vanouds met elkaar in een ruimte kunnen houden. 
 
2. Verslag van de vergadering van 31 mei 2021. 
 
Het verslag van deze jaarvergadering was eerder te lezen in de nieuwsbrief en werd tevens 
doorgestuurd per mail naar de leden. Geen van de leden hebben vragen of opmerkingen over 
dit verslag. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Financieel verslag over 2021. 
 
De stukken worden middels een presentatie via computerscherm gedeeld. De penningmeester 
Bert de Gruijter geeft een toelichting op het overzicht begroting / werkelijke kosten, de balans 
en de verlies- en winstrekening. Het positieve resultaat bedraagt € 33.938,00 en het eigen 
vermogen € 363.424,00. Bert geeft aan dat door de Corona maatregelen de afgelopen twee 
jaar er minder opbrengsten zijn geweest, waaronder door gemiste inkomsten van zwervers, 
knippen en scheren en passanten. De te verwachten investeringen staan vermeld onder 
reserveringstaat. Het financiële verslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester door 
de vergadering goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de kascommissie. 
 
De kascommissie bestaande uit Kees Rietveld, Wouter Versteeg en Mark Morks, heeft aan het 
bestuur schriftelijk gemeld dat het de boeken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De 
penningmeester en de kascontrolecommissie worden bedankt . 
 
5. Verkiezing lid kascommissie. 
 
Lid van de kascommissie zijn: Kees Rietveld, Wouter Versteeg en Mark Morks. Kees 
Rietveld is aftredend. De voorzitter heeft de vraag wie zich aanmeldt voor de kascommissie 
uit staan. Kees van der Waal stelt zich beschikbaar en wordt bij acclamatie gekozen.  
 
6. Jaarverslag secretaris 2021. 
 
Het jaarverslag 2021 plaatsten wij in de nieuwsbrief en werd tevens per mail naar de leden 
verstuurd. Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 
 



7. Begroting 2022 
 
De begroting voor 2022 wordt door de penningmeester van een toelichting voorzien. De leden 
hebben hierna geen vragen. Onder dankzegging aan de penningmeester wordt de begroting 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
PAUZE. 
 
In de pauze is er voor iedereen een hapje en een drankje . 
 
8. Bestuursverkiezingen. 
 
Volgens het rooster zijn Kees Versteeg, Arie Klop en Jonathan van der Waal aftredend. Allen 
gaven aan door te willen gaan en zijn herkiesbaar. Daarnaast licht Bart toe dat hij een andere 
baan heeft en daardoor eigenlijk weinig tijd over heeft om de functie van voorzitter van de 
watersportvereniging naar goed behoren uit te voeren en dat hij daarom stopt met de functie 
van voorzitter van onze watersport verenging. 
 
Bert de Gruijter bedankt Bart voor zijn inzet en de tijd die hij heeft vrijgemaakt voor onze 
vereniging en wenst hem ook veel succes met zijn nieuwe functie. 
 
Bert Broekhuizen is gevraagd om als interim-voorzitter deze functie tijdelijk uit te voeren 
totdat er een nieuwe voorzitter kan worden voorgesteld en ingewerkt. Bert heeft hierop 
positief geantwoord en zal tot die tijd de functie van voorzitter van onze watersportvereniging 
bekleden. 
 
Verder licht Bart toe dat ook Bas Hofman heeft aangegeven dat hij tussentijds is gestopt met 
zijn functie in het bestuur. Hij bedankt Bas voor zijn inzet en de tijd die hij voor onze 
vereniging heeft vrij gemaakt. 
 
Als vervanger voor Bas Hofman zal Hans Redeker gaan meelopen en zijn functie eerst voor 
een bepaalde tijd overnemen en kijken hoe het hem bevalt. 
 
Na het aanstellen van een kiescommissie bestaande uit drie van onze leden hebben we de 
stembriefjes uitgedeeld en zijn de stemmen voor de voor en tegen geteld. Kees Versteeg en 
Jonathan van der Waal worden met 54 stemmen en Arie Klop met 59 stemmen herkozen. 
 
09.Voorstel bestuur aanpassing wachtlijsten naar datum van inschrijving 
 
Het bestuur stelt voor om de wachtlijsten i.p.v. op lengte en datum van inschrijving naar de 
inschrijfdatum lidmaatschap aan te passen. De voorzitter licht het voorstel toe. Er zijn geen 
vragen en de vergadering gaat akkoord met het voorstel. Dit wordt bij de volgende wachtlijst 
ook zo verwerkt. 
 
10. Rondvraag. 
 
1: We komen nog even terug op de aanschaf van het nieuwe clubschip/ark. 
Bart geeft uitleg over de stand van zaken. Er is een commissie samen gesteld die drie 
uitvoeringen van het nieuwe clubschip/ark gaan uitwerken waaruit later door de leden een 



keuze kan worden gemaakt daarnaast zijn we druk bezig om bij de gemeente Sliedrecht en het 
waterschap de benodigde vergunningen te krijgen. 
 
2: Wouter Versteeg vraagt of de poort na de corona maatregelen weer opengaat of we deze in 
de toekomst gewoon gesloten kunnen laten dit om ongenode gasten tegen te gaan. 
Bart stelt aan de leden de vraag of er bezwaren zijn om deze in de toekomst gesloten te 
houden. Hierop zijn geen bezwaren gemaakt dus kunnen we de poort gesloten houden en 
hebben alleen onze leden via de druppel toegang tot de haven. 
 
3: Er wordt een vraag door L den Hartog gesteld over de diepgang op de locatie de Kaai, nu 
komen er steeds meer problemen bij het in en uitvaren bij laag water. 
De voorzitter antwoordt dat voor het uitbaggeren een bedrag is gereserveerd maar dat is nog 
niet voldoende om deze werkzaamheden uit te voeren. Het bestuur gaat dit nogmaals 
bespreken en bekijken, de voorlopige planning is 2026. 
 
4: De heer Brand stelt de vraag wie er verantwoordelijk is voor de EHBO doos op de kaai en 
de haven. 
De voorzitter antwoordt dat bij gebruik van deze EHBO doos het wel de bedoeling is dat wat 
er verbruikt is te melden bij de verantwoordelijke personen op locatie. 
Dus op de kaai kan je dit melden bij Theo de Bruin en op de haven kan je dit melden bij de 
havenmeester. Of stuur een mailtje naar het secretariaat. Daarnaast zal de EHBO doos als de 
gebruiksdatum is bereikt worden vervangen . 
 
12. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt alle leden die zich inzetten voor de vereniging. Verder is er voor 
iedereen tot 22.00 uur nog een hapje en een drankje. Niets meer aan de orde zijnde bedankt de 
voorzitter de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.30 en wenst iedereen 
een mooi vaarseizoen toe. 
 
 
 
B. Broekhuizen     J van der waal  
(voorzitter a.i.)     (secretaris) 
 


