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VAN DE REDACTIE

Beste leden,
Voor u ligt weer een goed gevuld Kompas. Het bestuur heeft een hoop
werk verzet om alle vergaderstukken voor de algemene
ledenvergadering van donderdag 24 november in orde te maken. We
hopen velen van u ook te ontmoeten op deze vergadering. Ter
voorbereiding kunt u de agenda, notulen en begroting alvast
doornemen.
In dit Kompas natuurlijk ook aandacht voor de vacature van
penningmeester. Het zou fijn zijn als het bestuur weer snel volledig is.
Het functieprofiel geeft een schets van wat de vereniging van de
penningmeester verwacht.
De bever is iedere zaterdag en zondag ook weer open, we hopen niet
dat u dit nu voor het eerst hoort dit seizoen, hopelijk heeft u al een
aantal koffies, fris of borrels op in de Bever.
Na de viswedstrijd en de mosselavond staan er weer tal van andere
evenementen op het programma, we hopen u daar ook te zien. Het
eerste evenement is de Quizmiddag op 18 december.
Daarnaast hebben we de ledenadministrateur beloofd u erop te wijzen
dat wanneer u onverhoopt, om welke reden dan ook, uw lidmaatschap
willen beëindigen u dan rekening dient te houden met de voorwaarden
die aan het beëindigen van uw lidmaatschap verbonden zijn.
Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand voor het
einde van het verenigingsjaar, 31 december 2016, te worden gedaan.
Maak hiervoor gebruik van het formulier dat achterin het Kompas staat.
Natuurlijk hopen we als vereniging dat u gewoon lid blijft!
Veel leesplezier gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wilko Thijssen en Henry Terlouw
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VAN DE VOORZITTER
Beste Vlietstrekers,
Op 24 november is het weer zover, de ledenvergadering dient zich
weer aan. Terugkijkend op de laatste ledenvergadering hoop ik u niet
opnieuw te moeten verrassen met onaangename mededelingen. Er
mag nu weleens wat rust in de vereniging komen. Wel wil ik alvast aan
u kwijt dat we er nog niet in zijn geslaagd een nieuwe Penningmeester
te vinden. Er hebben zich geen kandidaten gemeld op onze oproepen
via het Kompas en andere kanalen. Gelukkig wordt de administratie op
dit moment zeer goed gerund door Wouter Polet als Bestuurslid, Frank
van der Maaten als Ledenadministratie en de betalingen worden
(tijdelijk) door onze Secretaris Ad van Vliet uitgevoerd. Natuurlijk is dat
niet zoals we het eigenlijk willen.
Het zijn roerige tijden voor onze vereniging. Ons Bestuur is in
onderhandeling met Gemeentelijke en Provinciale overheden om ons
bestaansrecht goed te verkopen Wij hebben onze tijd hard nodig om
dat voor elkaar te krijgen. Het huidige Bestuur, van slechts vier
personen, is daarom genoodzaakt prioriteiten te stellen zolang er vanuit
de leden niemand zich aangesproken voelt om een taak en
bijbehorende verantwoording op zich te nemen. Ook Bestuursleden zijn
vrijwilligers met een baan en een gezin en moeten dus soms kiezen
een taak tijdelijk uit te stellen.
Wat merkt u daarvan in de praktijk? In de communicatie met uw
Bestuur zullen af en toe vertragingen te bemerken zijn die we niet
kunnen voorkomen in de huidige omstandigheden. We zullen voorrang
aan de externe betrekkingen en de administratie moeten geven. Ook
trachten we een nieuw beleidsplan te realiseren voor de komende vijf
jaar zodat we als vereniging een vaste koers kunnen blijven volgen. Ik
wil hier nog wel duidelijk maken dat we op deze manier feitelijk niet
verder kunnen als bestuur aangezien we volgens de regelementen
tenminste met 5 personen moeten zijn. Een punt wat we hopen op te
lossen met de ledenvergadering.
Ten aanzien van de administratie kan ik u melden dat we zicht hebben
op een professionele oplossing in de vorm van uitbesteding van enkele
taken waarmee we de continuïteit en kwaliteit van de administratie
willen verbeteren. Dat is mede noodzakelijk omdat we op afzienbare
termijn genoodzaakt zijn om BTW te gaan heffen en betalen aan de
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Belastingdienst. Op de ledenvergadering zullen deze onderwerpen met
u besproken worden.
Zoals u gemerkt heeft is de omgeving van de haven al aardig
veranderd. Het hek aan de kant van de melkweg is dan ook inmiddels
niet afdoende meer als beveiliging. We zijn met de gemeente in
gesprek over de aanpak van de kop van de haven en wie wat gaat
betalen.
Met betrekking tot de aanleg van een nieuwe elektrische installatie kan
ik melden dat we de lang verwachte subsidie hebben ontvangen en zijn
we reeds gestart met de aanleg. Met de subsidie van ruim € 9000,blijven we binnen het gereserveerde budget. Met de wens van de
gemeente om de aanleg door de leverancier uit te laten voeren konden
we met deze gulle subsidie dan ook gemakkelijk akkoord gaan.
Natuurlijk heeft de Haweco er best nog wel werk aan. Verschillende
mensen zorgen voor begeleiding van de aanleg en het openen van
steigers en dergelijke. Van de winter hebben we in ieder geval weer
een uitstekende en veilige elektriciteitsvoorziening op het steiger.
Ik vertel u graag veel meer van het reilen en zeilen van onze vereniging
en nodig u dan ook dringend uit om op 24 november aanwezig te zijn
op de ledenvergadering van uw watersportvereniging.
Aad Harteveld
Voorzitter WSV de Vlietstreek
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UITNODIGING LEDENVERGADERING 24 NOVEMBER
Hierbij nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering die op 24
november a.s. om 20:00 zal aanvangen in de “Bever”.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda;
Correspondentie
Notulen Algemene ledenvergadering van 28 april 2016
Bestuurszaken
a.
Opvolging Penningmeester
b.
Voorstel uitbesteding van administratieve taken
c.
Financiën
d.
Financiën 2016, actuele status
e.
Begroting 2017
f.
Prijslijst 2017
g.
Stand van zaken m.b.t. elektra op het steiger
h.
Gesprekken met de gemeente Den Haag over de
omgeving
Commissies activiteiten:
a.
Haven- en werfcommissie
b.
Kantinecommissie en Evenementen
c.
Redactie Kompas
d.
Automatiseringscommissie
Voorstellen nieuwe leden
Rondvraag
Sluiting

De pauze wordt op een nader te bepalen moment ingelast.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Einde
vergadering omstreeks 22:00. Mocht u verhinderd zijn om de
vergadering bij te wonen, dan doen wij een beroep op u dit te melden
met eventuele reden bij de secretaris
Wij hopen van harte u op de vergadering te kunnen begroeten
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Vlietstreek
Uw secretaris
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NOTULEN ALV 28 APRIL 2016
Notulen algemene ledenvergadering WSV De Vlietstreek van 28 April 2016

Er zijn 62 aanwezigen waarvan 46 stemgerechtigde leden. 15 leden hebben
zich officieel afgemeld.
1. Opening met vaststelling agenda
Voorzitter opent 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De
agenda wordt zonder verdere wijziging vastgesteld.
2. Mededelingen van de voorzitter
Voorzitter vraagt iedereen de presentielijst te tekenen. Bij punt 5 worden de
financiële perikelen besproken. Er zijn tevens machtigingen ontvangen
betreffende de situatie rond de penningmeester.
3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene
ledenvergadering
De notulen van de vorige ALV d.d. 26 november 2015 worden zonder
wijzigingen vastgesteld
4. Ingekomen stukken
Er zijn offertes betreffende elektra binnen van Seijsener
5. Financieel verslag van de penningmeester over 2015
Naar aanleiding van de brief van 16 april resumeert Voorzitter de situatie en
communicatie rond de penningmeester.
Op 6 april is de voorzitter
geïnformeerd dat de penningmeester de rekeningen van de vereniging voor
eigen gebruik heeft ingezet. Dit heeft ertoe geleid dat er overleg heeft
plaatsgevonden met het dagelijks bestuur en de penningmeester per direct
(8 april) is geschorst.
Het totaal (gebruikte) bedrag is inmiddels teruggestort en voor zover nu
bekend is er geen blijvende financiële schade. Neemt niet weg dat wij als
bestuur onze huidige penningmeester niet kunnen/willen handhaven in zijn
huidige functie. Op vraag uit de zaal of er een limiet is gesteld aan wat de
penningmeester zelfstandig mag overmaken/betalen zijn eerder heel
duidelijke afspraken gemaakt. Helaas doet dat op dit moment niet ter zake
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omdat het bedragen ruim beneden dit limiet maar wel meervoudig betreft.
Om dit te voorkomen, bestaat de kascommissie, die ook gevraagd is
meermaals te controleren. Het is ook de verdienste van de
kascontrolecommissie dat dit ontdekt is.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
Helaas is de Kascontrolecommissie door omstandigheden niet aanwezig. We
hebben wel de actuele rapportage over 2015 welke door Wouter Polet wordt
voorgelezen. Wouter is ook betrokken geweest in het onderzoek naar de
malversaties.
Belangrijk in deze is dat de constatering is gedaan door de
kascontrolecommissie en niet, vooraf door de penningmeester is overlegd
met bestuur of kascontrolecommissie. Verder is het geconstateerde bedrag
van 5900 euro niet volledig. Er is in totaal 8500 euro “geleend” en inmiddels
weer terugbetaald.
Bovendien is het cash ontvangen bedrag van de Scheveningse dag en het
contante saldo van de evenementencommissie niet gestort. Na overleg
tussen de kascontrolecommissie en de penningmeester, is deze in staat
gesteld de voorzitter zelf te informeren. Waarna eerdergenoemde schorsing
toegepast is. Volgens de Kascontrolecommissie heeft het bestuur wegens
het ernstig beschamen van het vertrouwen de juiste maatregelen (schorsing
en onderzoek) toegepast. Dit houdt in dat alle bevoegdheden zijn ontnomen
met betrekking tot de toegang tot financiële rekeningen en de
Penningmeester ook de toegang tot e-captain (het administratie en
boekhoudsysteem) is ontzegd.
In overleg op 14 april is besloten dat voorafgaand aan de ledenvergadering
de
leden
worden
geïnformeerd
over
deze
misstanden.
De kascontrole commissie is verzocht in groter detail naar de financiën van
2015 en 2016 te kijken en dat is op 20 april nogmaals gebeurd in het bijzijn
van de penningmeester en Wouter Polet. Tijdens deze controle is door de
penningmeester de enveloppen van zowel Scheveningse dag als het saldo
van de evenementen commissie overhandigd. Er zijn verder geen
afwijkingen geconstateerd en bij nadrukkelijke navraag heeft de
penningmeester aangegeven dat er verder ook niets meer te melden valt. De
penningmeester is nog gevraagd een tweetal tussenrekeningen van
respectievelijk
1122 en 880 euro nader te specificeren. De
kascontrolecommissie is voornemens de controle van de boekhouding van
2016 op een tijdstip voor de zomer af te ronden en dan tevens het onderzoek
naar voornoemde tussenrekeningen hierin te betrekken. Daarna kan een
advies tot eventueel decharge van het bestuur worden gegeven aan de
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ledenvergadering. Desgewenst kan een aparte sessie met informatie over de
bevindingen worden belegd.
Alles overziend stelt de kascommissie vast dat, met de nu ter beschikking
staande gegevens, de penningmeester alles heeft terugbetaald er geen geld
meer ontbreekt. Echter door de toch complexe administratie en de omloop
van contact geld is er geen sluitend bewijs te leveren.
Of dit voorkomen had kunnen worden, luidt het antwoord: nee. Gezien de
aard en de omvang van de vereniging is het niet realistisch alle betalingen
van 2 handtekeningen te voorzien. Zelfs intensief en regelmatig controleren
sluit dit risico niet uit. Hooguit heeft dit een preventieve werking. Neemt niet
weg dat er maatregelen kunnen worden genomen:
 Invoering van een dubbel handtekeningensysteem voor betalingen
 Regelmatiger controle van de kascontrole commissie
 Scheiding van administratie en betalen
 Controle op bijzondere transacties zoals creditnota’s
 Verantwoording/verslaglegging commissies strakker regelen
Tot slot wordt opgemerkt dat het bestuur op een adequate en voortvarende
wijze heeft gereageerd op deze kwestie en de juiste maatregelen heeft
genomen alsmede kennis heeft willen nemen van de bevindingen en
zienswijze van de kascontrolecommissie.
Op verzoek van Aad Groen wordt het chronologisch verloop toegelicht rond
ontdekken,
onderzoeken
en
naar
de
leden
bekendmaken.
Het eventueel uitstellen van de vergadering is bewust niet gedaan om zo
vroeg mogelijk openheid van zaken te geven en dus spookverhalen te
vermijden.
De kascontrolecommissie heeft aanbevelingen gedaan welke stuk voor stuk
worden doorgelopen. In bijlage vindt U de totale verslaglegging van
Bevindingen en Adviezen van de kascontrolecommissie.
Sandra Mahieu vraagt naar het beheer van de digitale pakketten. Dit is al
geregeld en bovendien worden alle handelingen binnen e-captain bewaard.
Verder vinden wij als bestuur dat Cees niet langer als penningmeester
kan/mag functioneren. Hij is door het bestuur geschorst.
Aan de ledenvergadering is de beslissing hoe nu verder met de
penningmeester als persoon.
Cees heeft een brief gestuurd aan alle leden, waarin hij uitgelegd heeft hoe
hij tot zijn handelen is gekomen, inclusief excuus.
Voorzitter geeft aan dat er, voor zover nu bekend, geen financiële schade
achterblijft.
De mogelijkheid tot aangifte heeft bittere ervaringen achtergelaten bij vorige
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gelegenheden. Er gebeurt gewoon niets. Het bestuur is, ieder persoonlijk,
geen voorstander omdat dit enorme schade toebrengt en niets oplost
Verder de vraag aan de leden of Cees, niet als penningmeester, maar wel
als gewoon lid in de haven mag blijven.
Het bestuur benadrukt dat gelden van de vereniging nooit privé mogen
worden aangewend, ook niet tijdelijk.
Anneke van der Loos geeft aan dat royement in dit geval een bijzonder lastig
instrument is, gezien eerdere ervaringen.
Aad van der Valk vraagt zich af wat er zou zijn gebeurd als de
kascontrolecommissie hier niet achter gekomen was. Had Cees het geld dan
zelf gehouden?
Dit wordt direct weerlegd door het feit dat er al minimaal 5 terugstortingen
hadden plaats gevonden. Het lenen is daarna door de kascontrolecommissie
geconstateerd en volledig ongedaan gemaakt.
Henry Terlouw doet een goed woord voor Cees. Hij acht de enorme inzet van
Cees voor het penningmeesterschap hoog en vraagt begrip voor de moeilijke
situatie waarin Cees kwam te verkeren. Bovendien heeft Cees goede wil
betoont gezien zijn terugstortingen voor constatering door de Kasco. Hij
begrijpt en ondersteund dat Cees geen bestuursfunctie meer mag bekleden
binnen de vereniging maar vindt royement een te zwaar instrument.
Voorzitter geeft aan dat naar verwachting geen negatieve feiten of bedragen
meer boven komen drijven, of dat er geld weg is. Hij acht het niet zinvol om
discussie rond de penningmeester uit te stellen. Wouter geeft als toelichting
aan dat alle zichtbare geldstromen onderzocht zijn en dat de contante
geldstromen nooit echt gecontroleerd kunnen worden. Dit is altijd gebaseerd
op vertrouwen en nooit waterdicht te maken. In de zichtbare stukken zijn alle
opnamen verantwoord door vorderingen op hemzelf. Voor vanavond is er
voldoende informatie beschikbaar om een besluit ten aanzien van het
lidmaatschap van de persoon Cees te nemen.
Anneke van der Loos vraagt nog of de schijn bestaat dat het bewust verstopt
is in de administratie. Hierop geeft Wouter aan dat de boekingen weliswaar
chaotisch zijn verwerkt maar dat alles echt zichtbaar is in boekingen.
Volgens statuten moet over beslissingen ten aanzien van personen
schriftelijk gestemd worden.
In dit kader worden stembriefjes geregeld tijdens de pauze die nu ingaat.
Na de pauze wordt een toelichting op de
12

kascontrole gegeven.

De geconstateerde onregelmatigheden betreffen facturen aan hemzelf en
gecrediteerde administratiekosten (wegens te laat betalen van lidmaatschap
en liggelden). Dit verdwijnt in de massa en kan slechts moeizaam
aangetoond worden.
Op de vraag van Klaas Persoon dat Wouter mee kan kijken in het systeem
wordt duidelijk gemaakt dat Wouter het systeem beheert, maar zich niet
inhoudelijk bezighoudt met de boekhouding.
De inhoud wordt door de Kasco gecontroleerd, waarbij vrij snel
onregelmatigheden konden worden aangetoond.
Op vraag van Gino wat het doel is van vervolgonderzoek, gezien de enorme
effort die er al is ingestoken.
Voorzitter geeft aan dat duidelijkheid voor nu en de toekomst vereist is. Dus
ja de Kasco moet nagaan wat er allemaal gebeurt is zodat er geen
vraagtekens overblijven.
Gezien het onderzoek kan dit dus pas later afgesloten worden.
De (gesloten) stemming betreft 2 zaken:
 enerzijds royement of niet
 anderzijds het doen van aangifte
Ter verklaring voegt Wouter toe welke (persoonlijke) gevolgen dit heeft voor
de persoon Cees en wat voor effect het sorteert voor de vereniging.
Het doen van een aangifte kost een berg (privé) tijd, waarvan wij vanuit
eerdere ervaringen weten dat, dat geen enkel resultaat oplevert omdat er
waarschijnlijk geen geld weg is. Dus het nut ontbreekt. Mocht er geld weg
zijn blijft de aansprakelijkheid bestaan.
Verder werkt Cees met systemen waarbij een verklaring van goed gedrag
vereist is. Bij een aangifte wordt deze verklaring ingetrokken en maken we
Cees dus werkeloos. Gevraagd wordt om dit mee te nemen in de keuzes die
door de leden gemaakt worden. Aansluitend wordt de stemming gehouden.
De uitslag is als volgt: Er zijn 46 stemgerechtigden. Voor wat betreft het
royement stemmen 34 voor het blijven van Cees als lid en 12 voor het
verplicht afscheid nemen.
Voor wat betreft de aangifte, stemmen 45 tegen het doen van aangifte en 1
voor het doen van aangifte.
Het is dus duidelijk dat Cees lid mag blijven en er zal geen aangifte gedaan
worden.
Daarmee is de zaak nog niet helemaal rond, te weten : Het bestuur stelt voor
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dat Cees geen bestuursfunctie meer mag bekleden in onze vereniging. Dit
wordt met algemene stemmen aangenomen.
Na het onderzoek door de kascontrolecommissie wordt teruggekomen op de
hele gang van zaken rond de financiën.
Verder stelt Wouter dat het 4 maal per jaar volledig controleren van de
boekhouding niet te doen is. Het voorstel is dit 2 maal per jaar volledig en
intussen ook 2 maal per jaar een zogenaamde Quick-scan ( op essentiële
punten) te doen.
Er is ook onderzoek gaande of het mogelijk is de boekhouding uit te
besteden. Daar komen we volgende keer op terug.
Anneke van der Loos stelt voor contante geldstromen uit te bannen. Helaas
moeten dan mensen met pinapparaat leren omgaan en dat is niet eenvoudig
gezien onze ervaringen met de kassa.
Ton Harteveld stelt voor gebruik te maken van een eenvoudiger systeem van
betalingen aan de bar middels afboek/afstreepkaarten.
Dit is al eerder voorgesteld en is waard onderzocht te worden.
7. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur
Het zittende bestuur (exclusief penningmeester) wordt decharge verleent.
8. Vernieuwde reglementen
De vernieuwde reglementen zijn digitaal toegestuurd en op verzoek naar 3
mensen per post. Helaas is de post pas laat gekomen waardoor deze 3
leden niet echt aan beoordeling zijn toegekomen. Gezien de toch kleine
aanpassingen en het feit dat het levende documenten blijven worden deze
reglementen toch geaccordeerd en vastgelegd.
9. Jaarverslag van de secretaris over 2015
Aangezien de situatie rond de penningmeester pas bekend werd na
schrijven van dit verslag is de samenstelling van het bestuur dus niet juist
en moet worden aangepast. Dit is nu vastgesteld en komt bij het volgende
jaarverslag tot uiting. Het verslag wordt hiermee afgedaan.
10. Kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur
Er is nu een vacature voor penningmeester en voorzitter vraagt staande de
vergadering of er een kandidaat aanwezig is? De taken worden
waargenomen door het huidig bestuur en voorzitter vraagt begrip voor
eventuele missers en vertraging in facturering en betalingen.
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11. Kiezen en benoemen van leden van de kascontrolecommissie
Het is de regel dat jaarlijks een lid van deze commissie vervangen wordt.
Karel Vermij heeft aangegeven dat hij niet aan de vereiste inzet toekomt en
haakt dus af. Er is helaas nog geen nieuwe kandidaat, maar we kunnen
niet zonder.
Staande de vergadering biedt Klaas Persoon zich aan voor een jaar in de
kascontrolecommissie plaats te nemen. Dit wordt met applaus begroet.
12. Commissies
Gezien de tijd wordt niet uitgebreid ingegaan op de commissies. Wel wordt
nog vastgesteld dat de gekozen leden van commissies volwaardig lid
moeten zijn van de vereniging. Dit staat in de reglementen.
Automatisering: geen opmerkingen
Evenementencommissie: Henk Kort meldt een progressie van het aantal
deelnemers aan mosselavond en gourmetavond en roept op voor nog
meer betrokkenheid. Bovendien bedankt hij alle vrijwilligers die meewerken
aan deze evenementen.
Haweco: komen we straks op terug
Kantinecommissie: zit te springen om medewerkers.
Riet Persoon geeft aan dat de procedures rond verhuur van de kantine
verbetering behoeft. Wouter zegt toe dit op korte termijn te pakken.
Redactie: Voorzitter complimenteert de redactie en Wouter met de
verbeterde opzet van de website en de inzet voor het papieren kompas.
Kopij is erg welkom.
13. Benoeming nieuwe commissieleden
Bij deze zijn de huidige leden van de commissies opnieuw benoemd en
zullen als bijlage bij dit verslag worden opgenomen.
14. Ontwikkelingen in de omgeving
Door middel van plaatjes wordt de ontwikkelingen in de omgeving
zichtbaar gemaakt. Door verhuizing van de KPN verandert er mogelijk nog
heel veel. De zichtbaarheid op de haven wordt enorm verbeterd door het
doortrekken van de verlengde Melkwegstraat. Dit houdt in dat de huidige
plaatsing van onze containers gezicht belemmerend werkt. In overleg met
de HTM is overeengekomen dat de containers (tijdelijk) bij hun op het
15

terrein naast de huidige toiletcontainer geplaatst mogen worden. De kleine
groene container wordt afgestoten. Tussen de steiger en de vaste wal, aan
de kop van de haven, is een slotgracht bedacht met een toegang over een
brug. Een en ander zal dan van die kant ook beter beveiligd zijn. De
gemeente Den Haag staat hier positief tegenover en zal dit in een plan
verwerken. Immers ook deze maatregelen verbeteren het uitzicht op de
haven. Deze actie zal worden betaald door de gemeente.
Naast deze veranderingen komt er ook een perceel beschikbaar naast het
2
trafohuisje. In principe kan het bebouwd worden. Het betreft 580 m .
Voorzitter heeft een schetsmatig idee van een nieuw te bouwen clubhuis
geschetst.
Uiteraard is financiering een uitdaging en we moeten denken aan
samenwerking met andere belangstellenden en subsidiemogelijkheden.
Voorwaarde is dat dit stuk niet langdurig braak mag blijven liggen.
Het uitzicht op de haven vanuit een nieuw gebouw is een zorgpunt van de
vergadering.
Voorzitter vraagt de leden mandaat om met de gemeente te mogen praten
over mogelijkheden. Met algemene stemmen wordt dit mandaat verstrekt.
15. Elektra en water in de haven
Het verstrekken van drinkwater blijft voorlopig beperkt tot het watersteiger
en de kop van de haven. Dit heeft alles te maken met legionella wetgeving
en drinkwaterbesluit. In het naseizoen wordt bekeken of er aan de ingang
van de haven een extra watertappunt kan worden gemaakt.
Voor wat betreft de elektra hebben we nieuwe offertes opgevraagd en
bereiken we het punt dat we definitief subsidie aan kunnen gaan vragen.
We moeten wachten op toekenning van de subsidie. We moeten het nog
even uitzingen met de huidige voorzieningen.
16. Rondvraag
Iris vraagt hulp voor het regelmatig schoonmaken van de toiletcontainer.
Gino verzoekt de stukken alleen digitaal aan hem te verzenden.
Klaas geeft het bestuur een compliment voor de voortvarende aanpak van
de (vervelende) dingen die nu spelen. Dit wordt met applaus bevestigd.
Sandra: Een kassa benaderbaar via internet behelst een behoorlijk risico.
Wouter geeft aan dat dit via een beveiligde verbinding is afgedekt.
Bedragen welke door de voormalig penningmeester zijn “geleend” worden
niet zichtbaar op de presentaties van begroting en resultaten. Die zijn
verwerkt in tussenrekeningen als bijvoorbeeld schuld.
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17. Afsluiting. 22:25 uur
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en geduld en wenst hen
een fijn vaarseizoen.
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Administratieve kosten
Bankkosten
Bedrijvenvereniging Laak (BLF)
Bijdrage VNM
Controle brandblussers
Onkosten bestuur/commissies
Donatie K.N.R.M.
Gas en electra Vereniging (40%)
Inschrijving Kamer van Koophandel
Automatiseringskosten (DISPI & XSHARE)
Kosten Kompas (Printstudio & PostNL)
Lief en leed
KPN Telefoon, TV, Internet

Verenigingskosten (Lasten)

Vereniging+Haveninkomsten

Passanten
Stallinggelden (leden)
Waarborgbedragen
Zomer/Winterliggers (niet leden)

Haveninkomsten

Contributies
Donaties
Inschrijfgelden
Ecotax
Overige inkomsten (Adv. Kompas)
Rente
Omzet Kantine
Omzet Evenementen

Verenigingsinkomsten (Baten)

Begrotingsjaar
9.000,00
325,00
400,00
800,00
150,00
2.000,00
5.500,00
2.500,00

€

65.925,00

€
2.750,00
€
33.000,00
p/m
€
9.500,00

€ 45.250,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€ 20.675,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
450,00
250,00
265,00
400,00
1.200,00
100,00
2.020,00
1.800,00
1.500,00
600,00
600,00

€ 43.710,00

2017

€

€

€
€

Extra 7%

2016

50.895,64

2.500,00
23.711,77
p/m
10.363,87

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
374,98
220,75
278,21
443,00
1.000,00
100,00
2.275,45
--722,94
2.400,00
659,00
553,53

€ 30.447,58

9.075,00
325,00
p/m
1.000,00
420,00
2.000,00
1.500,00 (resultaat)

€ 36.575,64

€
€
€
€

€
€

€ 14.320,00

CPI 0,8%
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Begrotings overschot/tekort
€

65.925,00 €

€

€

Voorziening groot onderhoud steigers/palen
€

€
€
€
€
€
€
€

Gas en electra Haven 60%
HaWeCo (klein onderhoud)
Huur haven gem Den Haag
Legionella controle
Verzekeringen 50%
Water DUNEA haven (25%)
Klein onderhoud steigers

Vereniging+Havenkosten

5.400,00
3.200,00
4.250,00
3.700,00
1.250,00
1.000,00

602,00
840,00
1.650,00
253,00
580,00
5.200,00
2.500,00
600,00

2017

2016

5.342,40
3.175,20
4.233,60
3.628,80
1.200,00
302,40

€

€

€
€
€
€
€
€

-1.099,15
50.895,64

51.994,79

7.660,80

3.413,18
2.500,00
6.152,31
385,42
746,04
689,47

€ 21.547,22

€
€
€
€
€
€

Extra 7%
€
582,85
€
746,04
€
1.533,77
€
239,40
€
285,26

€
50.895,64 €

CPI 0,8%

196,00
65.925,00 €

65.729,00

7.700,00

2.950,00
2.500,00
6.320,00
350,00
840,00
759,00
600,00

€ 22.019,00

€
€
€
€
€
€

Voorziening vervanging Bever
Voorziening apparatuur/inventaris Bever
Voorziening groot onderhoud Bever
Voorziening hellingen/slepen Bever
Voorziening 50jr lustrum
Onvoorzien

Havenkosten

€
€
€
€
€
€
€
€

Vergoeding Buma en Sena
Verzekeringen 50%
Vuilcontainer (Sita)
Water DUNEA clubhuis (25%)
Zuiveringsheffing Delfland
Kosten Kantine
Kosten Evenementen
Klein onderhoud Bever

Begrotingsjaar

BEGROTING 2017 - DEEL II

TARIEVEN PER 1 Januari 2016 WSV DE VLIETSTREEK
Stallingjaar omvat de periode van 15 oktober t/m 14 oktober van het daaropvolgende jaar.
Contributie
( B ) Buitengewone leden
( D ) Donateurs
( E ) Ereleden
( J ) Jeugdleden
( L ) Leden
( P ) Partner lid
( V ) Leden van verdienste
( X ) (Ere)leden van verdienste met boot
( R ) Relaties
Inschrijfgeld eenmalig
Waarborgsom

Reservering Vast Recht

-----€ 25,00
-----€ 25,00
€ 75,00
€ 40,00
-----€ 75,00
-----€ 200,00 zodra men lid wordt
€ 200,00 bij het voor de eerste maal in gebruik nemen
van een ligplaats. Deze wordt terugbetaald na
het definitief verlaten van de haven
€ 50,00 wordt geheven bij de contributie en bij in
gebruik nemen van de ligplaats van het te
betalen stallinggeld afgetrokken. Bij het niet in
gebruik nemen van een ligplaats vindt geen
restitutie plaats

Ligplaats basistarief leden
Jaarstalling (ook 2e boot)
€ 195,00 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)
Zomerstalling (6 mnd, ook 2e boot)
€ 135,00 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)
Zomerstalling niet leden
1 mei t/m 30 september
Indien langer dan 1 maand tot uiterlijk 30
€ 255,00 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)
september. Voor een geringen aantal dan 5
maanden zal per gehele maand of een deel
daarvan 1/5 van het basis bedrag worden
berekend verhoogd met de m2 prijs
Winterstalling niet leden
15 oktober t/m 14 april
Indien langer dan 1 maand tot uiterlijk 14
€ 355,00 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)
april. Voor een geringen aantal dan 6 maanden
zal per gehele maand of een deel daarvan 1/6
van het basis bedrag worden berekend
verhoogd met de m2 prijs
Bijboten (zonder overkapping en/of zonder inboardmotor)
Waar dan ook in de haven
€ 50,00 p.m. (l.o.a.) max: 5 meter
Administratiekosten
Te laat betaalde contributie
€ 25,00
Te laat betaald stallingsgeld
€ 25,00
Koopsleutel
€ 10,00 per stuk
Vlietstreek vlaggetje
€ 10,00 per stuk
Passanten
€ 1,25 per meter per nacht
Kantine
Verhuur kantine (leden)
€50,00 per avond excl.bediening en consumpties
Verhuur kantine (niet-leden)
€100,00 per avond excl.bediening en consumpties
Bediening
€ 10,00 per persoon per uur
Overkapping
€ 5,00 per week, 1e week gratis
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FUNCTIEPROFIEL PENNINGMEESTER
Beste Leden,
Wij zijn nog dringend op zoek naar aanvulling door een vrouw of
man aan ons bestuur. Zoals u weet missen we al langere tijd een
penningmeester en worden deze taken door de andere bestuursleden
uitgevoerd.
Graag zouden in contact willen komen met een lid dat belangstelling
heeft om ons bestuur te versterken. Liefst met belangstelling voor de
functie van Penningmeester maar we zijn ook blij met een algemeen
bestuurslid, in dat geval overwegen we om binnen het bestuur met
functies te gaan schuiven. Zodat we weer een voltallig en sterk bestuur
kunnen vormen.
Voor de penningmeesterfunctie geldt het onderstaande profiel. Heeft u
vragen over de taken van penningmeester of het algemeen bestuurslid
dan verzoek ik u met mij of een nader bestuurslid contact op te nemen.
Aad Harteveld
Voorzitter WSV de Vlietstreek
I Doel
Het doel van de functie is het realiseren en continueren van een gezond
financieel beheer en beleid van de vereniging.
II Plaats in de vereniging
Vormt met de secretaris en voorzitter het dagelijks bestuur
III Hoofdtaken
 Het beheren van de geldmiddelen van WSV de Vlietstreek
 Het innen van de contributies en andere inkomsten van de
vereniging en het doen van alle betalingen;
 Zorgen voor het verzenden van aanmaningen voor
achterstallige betalingen en dit ter kennis brengen van het
bestuur;
 Het zorgen voor een adequate boekhouding van de inkomsten
en uitgaven van de vereniging.
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Deze boekhouding wordt jaarlijks tenminste twee weken vóór
de Algemene Ledenvergadering door de Kascontrolecommissie
gecontroleerd. De bevindingen van de commissie worden aan
de algemene vergadering voorgelegd;
Het bewaken en het doen van uitgaven conform de door de
Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting en
indien noodzakelijk, bijzondere uitgaven na goedkeuring door
het bestuur, met een maximum zoals beschreven in de
reglementen waarna zo spoedig mogelijk verantwoording in de
Algemene Ledenvergadering volgt;
Opstellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar
en financieel verslag doen over het afgelopen jaar, dit
voorleggen aan het bestuur en één en ander, na
standpuntbepaling door het bestuur, verdedigen in de
Algemene Ledenvergadering;
Het doen van voorstellen voor de aanpassingen van de
tarieven;
Het verbeteren van administratieve processen;
Het bijwonen van de bestuur en ledenvergaderingen;
Het toelichten van de financiële situatie van de vereniging
gedurende bestuursvergaderingen;
Het beheren van de noodzakelijke verzekeringen van WSV de
Vlietstreek.

IV Verantwoordelijkheden
 Het opstellen van een financieel meerjarig beleidsplan
gekoppeld aan het verenigingsbeleid;
 De functionaris is (mede) verantwoordelijk voor een goed
financieel beleid;
 Het schriftelijk verantwoording afleggen van het gevoerde
financiële beleid door middel van een rekening van baten en
lasten en een balans aan de Algemene ledenvergadering;
 Het opstellen van een verantwoorde exploitatie en
investeringsbegroting;
 Verantwoordelijk voor de uitvoering
van de genomen
bestuursbesluiten;
 Gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de
bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van
WSV de Vlietstreek.
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V Bevoegdheden
 De functionaris kan betalingen verrichten tot het niveau zoals
dat is vastgelegd in de geldende reglementen. Bij bedragen
daarboven is afstemming met een ander lid van het dagelijks
bestuur noodzakelijk waarbij deze afstemming vastgelegd dient
te worden;
 Met een ander lid van het dagelijks bestuur optreden als
vertegenwoordiging van de vereniging binnen en buiten rechte;
 Met een ander lid van het dagelijks bestuur namens het gehele
bestuur optreden in spoedeisende gevallen;
Functie eisen
De Penningmeester dient:
 Lid van WSV de Vlietstreek zijn;
 Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden te
beschikken;
 Flexibele instelling en stressbestendig;
 Tenminste 21 jaar zijn;
 Een degelijke (digitale) boekhoudkundige kennis en financieel
inzicht te bezitten;
 Commissie of bestuurlijke ervaring te bezitten.
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OVERZICHT COMMISSIELEDEN
Automatiseringscommissie:
1.
Wouter Polet (technisch beheer)
2.
Cees de Vos (database beheer)
Evenementencommissie (Evco):
1.
Henk Kort (voorzitter)
2.
Arie v.d. Reest (commissielid)
Haweco:
1.
Ab v.d. Brule (onderhoud Bever)
2.
Jan Buijtelaar (Algemeen technisch onderhoud)
3.
Ton Harteveld (1e havenmeester)
4.
Ton Polet (werkbeurten en zomerhavenmeesters)
5.
Diana Polet-Zaaijer (notuliste)
6.
Fons Sens (vaste steiger + containers)
7.
Roel Siliakus (vice voorzitter + beheer kleine kas)
8.
Cees Steegers (onderhoud drijvende- en vaste steigers)
9.
Ron Winkel (elektra)
10.
Thijs Sickens de Wal (Voorzitter)
11.
Willem Busscher
Kantinecommissie (Kaco):
1.
Iris van Vianen (voorzitter)
2.
Mieke van der Linde (penningmeester)
3.
Ton van der Valk (inkoop)
Kascontrolecommissie (Kasco)
1.
Gregor Kester
2.
Rob van Heemert
3.
Klaas Persoon
Redactie:
1.
Henry Terlouw
2.
Wilko Thijssen
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BARINDELING

Openingstijden:

Zaterdag 10:00-17:30
Zondag 11:00-17:30

Datum

Bediening

Zaterdag 12 november

Mario

Zondag 13 november

Tinie

Zaterdag 19 november

Diana en Cindy

Zondag 20 november

Amanda en Arie

Zaterdag 26 november

Nicolette en Iris

Zondag 27 november

Martin en Plonia

Zaterdag 3 december

Mieke

Zondag 4 december

Amanda en Arie

Zaterdag 10 december

Iris

Zondag 11 december

Amanda en Arie

Zaterdag 17 december

Tinie

Zondag 18 december

Plonia en Martin

Zaterdag 24 december

xxxxxxxxxxxxx

Zondag 25 december

xxxxxxxxxxxxx

Zaterdag 31 december

xxxxxxxxxxxxx

Zondag 1 januari

xxxxxxxxxxxxx

Zaterdag 7 januari

Mario

Zondag 8 januari

Iris

Zaterdag 14 januari

Ab Brule

Zondag 15 januari

Amanda en Arie

Evenement

Bever om 13:00u
gesloten ivm verhuur.

Quizmiddag

Nieuwjaarsreceptie
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EVENEMENTENCOMMISSIE
Quizmiddag
18 december 13:00 uur.
Franse avond
21 januari 2017 20:00 uur
Bingo
18 februari 2017 20:00 uur
Darten
12 maart 2017 13:00 uur
Scheveningse dag
8 april 2017

Tegen de tijd dat het evenement plaats vindt komen er weer flyers te
hangen met uitlleg en de prijs. Wij hopen u te ontmoeten op de
bovengenoemde aktiviteiten.

Viswedstrijd 15 oktober
De viswedstrijd op 15 oktober was erg gezellig. Er waren wel minder
deelnemers dan vorig jaar. Toch gingen de deelnemers er pittig tegen
aan om de meeste vissen te vangen. De start was om 10:30 tot de
lunch, je krijgt natuurlijk wel trek als je vist. Om 13:00 uur namen de
vissers weer plaats op de visplek en er werd flink gevangen. Geen
grote vissen maar wel veel. Er werden 46 vissen gevangen met veel lol
onder de vissers. Het was 15:00 uur en tijd om te stoppen, op naar de
Bever om de prijzen te verdelen. De eerst prijs een beker(tje) met een
doos heerlijke chocolade ging naar Wim van de Laar. De tweede prijs
was voor Henk Kort. De derde prijs was voor Kees Steegers. Na een
pilsje gingen de deelnemers weer tevreden huiswaards. Doe volgende
keer ook eens mee, en natuurlijk ook met een van de andere
evenementen, het gaat om het samen zijn en de pret met elkaar.
Met vriendelijke groet,
Henk Kort
Voorzitter evenementencommissie
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VAKANTIE BIJ DE OOSTERBUREN 2016 - DEEL 2
In het Kompas van september eindigde het eerste deel met de
overnachting in de vrijwel nieuwe jachthaven van Bad Essen.
Een folder van de havenmeester wijst ons op de vele “welness”
voorzieningen. Een week in een hotel voor 1300 euro, of een weekend
voor 300 euro, maar dan wordt je ook dagelijks met sapjes, zoutbaden,
massage en biologische maaltijden verwend. Klankschalen, geuren,
modder, tot chocolade toe. Je kunt er helemaal in op gaan. Te lezen
valt, dat ouderen met huidproblemen, bewegingsbeperking of pijnlijke
spieren en gewrichten worden opgeroepen van deze en andere
aanbiedingen gebruik te maken. De fris en fruitig ogende blonde dames
op de foto’s beloven een wonderbaarlijke genezing.

Vakwerkhuizen in Bad Essen
Langs het kanaal zijn meerdere ligplaatsen voor zowel de recreatie- als
de beroepsvaart. Maar voor mijn gevoel vaak in een nogal eenzame
omgeving. De golfslag van de beroepsvaart is behoorlijk, hoewel ik niet
heb kunnen ontdekken of ’s nachts ook gevaren wordt.
De volgende morgen gaan we op ons gemak verder. Bij een aardige
provincieplaats met mooie winkels en meerdere ijssalons leggen we
onze boot vast. De keuze aan ijsversnaperingen is enorm. We kiezen
voor spaghetti ijs met vruchten. Omdat het van kanaal naar het centrum
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een behoorlijke wandeling is, heen en terug, lijkt een grote beker ijs een
verantwoorde keuze.
Het kanaal kruist bij Minden de rivier de Weser. Deze loopt daarmee
onder het Mittellandkanaal door. Met een scheepslift of een dubbele
sluis kan van vaarwater gewisseld worden. Een toeristenboot vaart zo
rondjes.

De scheepslift bij Minden
Na een paar uur gaan we verder om weer enkele uren later vast te
maken in Idensen. Een relatief eenvoudige jachthaven, met steigers op
ernstig doorgeroeste palen. Volgens onze informatie zou daar een
supermarkt, slager en bakker zijn en een zeer oud Romaans kerkje. De
eigenaar van het restaurant wijst ons de weg naar het kerkje; de slager
is alleen op zaterdag open en de andere winkels bestaan al zo’n zes
jaar niet meer. Maar ook bij het kerkje loopt het mis. De sleutel van de
kerkdeur ligt niet, zoals beloofd, in de vitrinekast van de nieuwe kerk.
Maar het eten in het restaurant is goed; ree (gehakt)ballen in
champignonsaus, gebakken aardappelen en salade.
De volgende morgen gaan verder we richting Hannover. Ik verheug me
op een fraaie intocht in deze oude stad. Dat valt tegen. Het kanaal gaat
om de stad heen en we zien niets meer dan enkele buitenwijken en
industrie. Wel nemen we nog twee sluizen, waarbij een met een verval
van 14,6 meter. Niets van glijstangen of drijvende bolders, maar
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gewoon knoeien met een lijn om het smerige trapje en elk twee meter
weer een smerige bolder.

Romaanse kerk in Idensen
Later willen we overnachten bij de Motorbootclub (MYC) Braunschweig.
Voor de ingang zit echter een deur. Nadrukkelijk wordt vanaf de wal
gewezen op de knop die we moeten indrukken. Ik had echter meer
interesse in de vraag of er ligplaats vrij was. We drukken op de knop en
zien de deur langzaam in het water zakken en een lamp springt op
groen. Met deze deur, die uiteraard wat later achter ons weer omhoog
komt, wordt hinderlijke waterbeweging door passerende schepen
voorkomen. Een ligplaats is er ook. Ook hier, zoals in veel
(verenigings)havens in Duitsland, fraaie douches voorzien van een
drukknop of elektronische (tip)censor en vrijwel onmiddellijk lekker
warm water. Pech voor de liefhebbers van een koude douche. Een
kwartiertje wandelen buiten de haven brengt ons bij de supermarkt en
ijssalon.
Om de volgende ochtend de haven te verlaten moeten we aan een
koord trekken. Maar kort voor ons is al een boot vertrokken. De deur is
neer en het licht staat nog op groen. Maar hoe lang nog? We zien ons
in gedachten bij de doorvaart al gelift worden door die deur!
We wachten tot de deur weer gesloten is en stellen hem opnieuw in
werking met het koord. Het duurde even, vertrouwen is goed maar
zekerheid is beter.
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Wat verder draaien we het circa 100 kilometer lange Elbe-Seitenkanaal
op. Dit kanaal, dat nauwelijks veertig jaar oud is, oogt nogal kaal. De
oevers zijn veel minder begroeit. Wellicht ook lastig als alles met
vloeibare asfalt begoten is om de bodem waterdicht te maken. Ook hier
een afwisselend landschap dat soms enkele tientallenmeters lager
groen ligt te wezen. Maar ook wat verder loof- of dennenbossen die
doorsneden worden en waar we tegenop kijken. Onderweg zijn een
paar passanten plaatsen. Maar helaas niet in de buurt van andere
recreatie- of ontspanningscentra.
In dit kanaal zijn een paar kunstwerken. Een (spaar)sluis met een
verval van 23 meter maar wel met drijvende bolders. Wel zo handig.
Maar net niet als eerst het water zakt en enkele seconden later de
bolder zich in beweging zet. Dan hang je nog scheef in de lijnen.
Vervolgens is er in Scharnebeck een scheepslift met een bak van bijna
100 meter lengte en een verval van circa 35 meter. Omdat sommige
duwcombinaties langer zijn dan die 100 meter is het een gedoe om de
vaartuigen in te varen en daarna te splitsen. We moeten dan ook ruim
twee uur op onze beurt wachten. Voor de beroepsvaart duurt het vaak
nog langer. Voor ons is het leuk om de werking te zien, we hebben tijd
genoeg, en zeker om het mee te maken.
Karel Vermij
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VERJAARDAGSKALENDER
Jarig in november
Nico Persoon
Frank van der Maaten
Henry Terlouw
Henk Kort
Wouter Polet
Eliane Koelman van Doornik-Homan

01-11-1964
07-11-1961
10-11-1980
18-11-1946
19-11-1974
26-11-1943

Jarig in december
Ronald Ouwerkerk
Piet Zwager
Jos Persoon
Aad Kooiman
Arie van der Reest
Karel Vermij

08-12-1950
18-12-1931
22-12-1965
23-12-1954
25-12-1958
31-12-1946

Jarig in januari
Cees Koelman van Doornik
Dennis Harteveld
Leon van der Helm
Gregor Kester
Frans Rietbroek
Carst Koelman van Doornik
Joop Roozenburg
Wim van der Valk
Wim van Geelen
Hans Roos
Henk de Klein
Ton van der Valk
Peter Mook

01-01-1943
02-01-1972
05-01-1963
06-01-1966
08-01-1942
13-01-1974
13-01-1948
15-01-1954
22-01-1947
23-01-1954
26-01-1930
26-01-1951
27-01-1962
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MUTATIEFORMULIER

Om de administratieve verwerking goed te laten verlopen,
moeten alle mutaties van de gegevens van een lid, aspirant-lid of
donateur van WSV “De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven
worden.
Daarvoor kan dit formulier gebruikt worden.
Ondergetekende (naam)

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Geeft hiermede de volgende veranderingen aan
WSV “De Vlietstreek” op:
Nieuw adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Opzegging lidmaatschap per

:

Wijziging lidmaatschap in donatie

:

Opzegging moet uiterlijk één maand voor het einde van het
verenigingsjaar, 31 december, doorgegeven worden aan:
Frank van der Maaten
De Savornin Lohmanlaan 503
2566 AM Den Haag
tel. 06 5118 2353
mail: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl
32

