NOTULEN ALV d.d. 28 november 2016
______________________________________________________________________
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Berichten van verhinderingen vaststellen van de presentielijst
Berichten van verhindering zijn binnen gekomen van : Harry ten Hof, Marietta de Rooij, Marc
van Horssen, Harry Laan, Hillien van Heuveln-Brockbernd, Gertien Jasper, Dienke
Nannenberg, Tonny van Horssen, Sophie Kramer, Jack van Boon, Marcel de Roo, Alfred van
der Mark, Jan Jaap Erwich, Frank de Kwant, Ab Drenth, Douwe Haringa, Ronald Stalman,
Ingrid Klaassen.
Bij binnenkomst is de presentielijst bijgehouden, machtigingen ingenomen en de stembriefjes
uitgereikt.
Er zijn 49 leden aanwezig, in totaal zijn er 64 stembriefjes uitgereikt.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststellen van de notulen ALV 2016
Notulen zijn tekstueel vastgesteld.
5. Goedkeuren van
ll. 2017 Jaarlijks bijdrage en minimum bijdrage donateurs inclusief de aangepaste manier
van berekenen
Hans Haringa legt uit het hoe en waarom van het nieuwe stelsel.
Er is een nieuwe categorie bijgekomen: 18 t/m 26 jaar. Dit om een geleidelijke overgang in te
voeren van jeugdlid naar volwassenlid.
In het oude stelsel werd de bijdrage aan het Watersportverbond (WV) niet apart benoemd, nu
wel.
Het gecombineerd lidmaatschap is de moderne invulling van het gezinslidmaatschap.
Donateur betaalt de helft van het basisitarief voorstel: 50 euro
Esso Ferwerda komt met de opmerking dat als er leden van meerdere verenigingen lid zijn, ze
ook evenzoveel keer de bijdrage aan het WV betaalt. Dat klopt. Het teveel betaalde bedrag kan
eventueel nog terug worden gevraagd bij het WV.
Rob Bosch: zit samen met z'n dochter in de Wedstrijdcommissie en vraagt wat voor keus hij
heeft voor lidmaatschap.
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Keus uit: 2x volwassenlid a 120 euro of gecombineerd lidmaatschap is 190 euro.
Voorwaarde voor het gecombineerd lidmaatschap is dat het bedrag van 1 bankrekening wordt
afgeschreven.
Henk Sol vraagt ,of Mayday onder het bedrijfslidmaatschap valt. Dat klopt.
Peter Nannenberg wijst op de verandering dat in het vorig stelsel kinderen tot 27 jaar bij het
gezin meetelden en nu niet meer. Hierdoor kunnen de inkomsten negatief uitvallen. Is dit al
doorgerekend? Nee, dat is het niet. Hans Haringa benoemt dat het voorstel financieel neutraal is.
Ubo Duursma: een gecombineerd lidmaatschap is dat van 1 bankrekening en van 1 adres? Nee,
dat is niet noodzakelijk, alleen bankrekening.
Maarten Keuning vindt het gecombineerde lidmaatschap positief, omdat nu ook een lat-relatie
betrokken kan worden in het lidmaatschap.
Geert Kloetstra komt met de vraag of het ook mogelijk is dat een aantal leden samen een
bedrijfslidmaatschap kunnen krijgen. Dat kan alleen als zij een BV oprichten. Anders niet.
Greet Slopsema vraagt wat het voordeel is van het lidmatschap t.o.v. geen lidmaatschap.
Deze vraag komt aan de orde, wanneer we het Huishoudelijk Reglement bespreken.
Herman Dreesman vraagt of het bestuur ook overweegt om korting te geven aan diegenen die
langer dan 35 jaar lid zijn. Het antwoord is nee.
Vincent Woldring vraagt, hoeveel leden er zijn die zo'n gecombineerd lidmaatschap aan kunnen
gaan. Hans Haringa antwoordt dat hij geen absoluut aantal kan geven, max 175 leden.
Sascha Bouma: bedrijfslidmaatschap kan voor ieder bedrijf anders zijn? Ja, dat klopt.Mayday
valt onder het bedrijfslidmaatschap. Zij hebben 6 stembriefjes gekregen. Volgens de nu
geldende statuten hebben zij recht op 1 stem per 50 leden. Zij hebben 300 leden dus 6 stemmen.
Hans Haringa legt uit hoe het stemmen in zijn werk gaat. De stembriefjes worden opgehaald en
pas na alle stemrondes is er pauze en worden de stemmen geteld.
Loek Markus vraagt hoe je je van stemming kan onthouden, antwoord: geen sticker plakken.
Blanco en/of ongeldige stemmen tellen niet mee.
Stemronde 1
lll. 2017 Liggeld tarieven inclusief de aangepaste manier van berekenen
Hans Haringa legt uit het hoe en waarom de liggelden worden aangepast.
De liggelden zoals ze nu worden berekend is onduidelijk. Er is o.a. bij de Zuidwesthoek
gekeken naar de liggelden. De prijs nu wordt berekend middels een vaste prijs per m2 water.
Sommige boxen zijn beter gesitueerd als andere, vandaar de toeslagen, of kortingen.
De verplichting voor een gezinslidmaatschap als iemand een waterligplaats wil hebben, komt te
vervallen.
Per 1 jan 2017 komt er een BTW heffing op motorboten.
Ubo Duursma: een zeiler die zijn boot thuis heeft en na het zeilen zijn boot weer meeneemt,
worden daar nog extra kosten voor berekend? Nee, de toeslag havengebruiker is komen te
vervallen.
Sascha Bouma: hoe wordt een trailer met meerdere boten erop berekend? Is nog niet over
nagedacht gekomen. Komt antwoord op.
Greet Slopsema vindt dat de voorwaarden voor een ligplaats wel goed moeten zijn. nu gladde
steigers of grind. Antwoord Hans Haringa: iedereen is vrij om te beoordelen of het goed
geregeld is en wij zijn een vereniging en geen commerciele jachthaven.
2

Hans van Heuveln vraagt of er nagedacht is tussen het verschil van een wegtrailer en waltrainer?
Esso antwoordt dat wegtrailers nu eigenlijk verboden zijn of op een ander plek staan.
Maarten Keuning wijst er op, dat er ook nog verschil in trailers zit qua breedte.
Peter Nannenberg begrijpt de toeslag van de motorboten en wil het bestuur er wel op wijzen, dat
nu ook nog de BTW heffing er bovenop komt. Deze heffing wordt geheven omdat, met
motorboten geen sport mee beoefend wordt. Deze kwestie door de Hoge Raad beoordeeld. Het
gezinslidmaatschap is geen verplichting meer, dus dat valt weer goedkoper uit, hopelijk heft
elkaar dat op.
Stemronde 2
lV. Aanpassingen Statuten
Voor de aanpassingen van de statuten is er hulp geweest van Peter Nannenberg, Vincent
Woldring en de notaris.
Na goedkeuring door de leden worden ze naar de Kamer van Koophandel gestuurd.
Hans Haringa loopt het gehele document door.
Rogier Slopsema wijst op de naam Vereniging Watersport. Waarbij hij opmerkt dat wij een
watersportvereniging zijn i.p.v. een zeilvereniging.
In het beleidsplan staat; door de leden, voor de leden. Dit wijst op een actieve vereniging.
Daarom wordt er een ontmoedigingsbeleid ingevoerd voor motorboten.
Diek Duifhuis : art.3 volgorde van leden is niet duidelijk. Moet zijn eerst bedrijfsleden en
daarna bijzondere leden. Voorstel art. 3 sub d en e omwisselen.
Hij vindt dat de rechten en verplichtingen te open zijn.
Voor Mayday wordt geen bijdrage aan het WV betaalt, aangezien Mayday dat zelf al doet. Het
is dus mogelijk dat alle 300 Mayday leden ook lid bij ons worden.Bedrijfsleden zijn geen
individuen dus hoeft er geen afdracht te worden gedaan aan het WV.Dat gaat nu wel gebeuren.
Henk Sol geeft aan, dat de 1e stemronde een 3 deling betrof qua lidmaatschap, maar ziet dat niet
terug in de statuten. De categorie 18 t/m 26 jaar valt onder volwassenleden met een apart tarief.

Stemronde 3
V. Huishoudelijk Reglement (HR)
Loek Markus: Roezebroezen, de zeilvereniging van de Gemeente Groningen is 2 jaar geleden
lid geworden. Dit is vastgelegd in een overeenkomst. Is deze overeenkomst tegenstrijdig met het
nieuwe Huishoudelijk Reglement? Hier is nog niet naar gekeken, dat moet nog gebeuren. Zij
hebben wel alle mailing gehad over de BALV.
Peter Nannenberg reageert hierop door te zeggen, dat volgens hem het bedrijfslidmaatschap van
Roezenbroezen niet door de ALV is goedgekeurd. Hierop volgt een discussie of Roezebroezen
nu wel of geen lid is. Loek Markus wil er met nadruk op wijzen dat zij wel lid zijn.
Jens Kooij geeft aan dat zij wel lidmaatschap betalen. Dit zal nagezocht worden in de notulen.
Stemronde 4
Tijdens de pauze telt de stemcommissie (bestaande uit Gonnie Poelman, Vincent Woldring en
Vroni van Horssen) de stemmen.
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Na de pauze volgt de uitslag van het stemmen.
Stemronde 1 is aangenomen met 53 voor en 7 tegen
Stemronde 2 is aangenomen met 55 voor en 5 tegen
Stemronde 3 is aangenomen met 55 voor en 2 tegen
Stemronde 4 is aangenomen met 54 voor en 4 tegen
De voorzitter bedankt de leden voor het goedkeuren van alle plannen.
6. Bestuurswisseling
Eric Jongsma en Jens Kooij treden af. Zij worden door Hans Slijkhuis bedankt voor al hun
werk.
Zij krijgen als afscheidscadeau de welbekende gegraveerde glazen en een bos bloemen.
Het bestuur stelt voor om Gonnie Poelman te benoemen als bestuurslid. De leden gaan hiermee
accoord.
Maurice de van der Schueren heeft besloten om zich terug te trekken als bestuurskandidaat. Hij
kan het toch niet combineren met zijn werkzaamheden. Saskia Strikwold is bereid gevonden
om nog door te gaan tot de ALV in maart 2017.
Tijdens de ALV in maart 2017 komt er een voorstel om Loek Markus het voorzitterschap over
te laten nemen van Hans Slijkhuis. Loek kondigt aan dat hij het voorzittersschap op zich wil
nemen met een termijn van 2 jaar en benoemt dat hij dit kan zolang zijn gezondheid en
gezinsomstandigheden dit toe laten. Hans blijft bestuurslid.
7. Rondvraag
Maarten Keuning vraagt of er plaats is in het clubhuis voor een poster van Oud Zeilend Hout die
tijdens het 100 jarig jubileum op 23 en 24 juni een evenement hebben op het meer. Uiteraard
zal deze poster worden opgehangen.
Vincent Woldring heeft een vraag over de net vastgestelde notulen van de ALV. Hij vraagt hoe
het gaat met de commerciële activiteiten in de Bovenzaal gelet op de omgevingsfactoren. Peter
Nannenberg wordt gevraagd deze vraag te beantwoorden. Hij legt uit dat wegens de ziekte van
Ties Kruyt hij het voorzitterschap heeft van het Stichting Vrienden Behoud Clubhuis tijdelijk
heeft overgenomen. Er wordt momenteel gekeken naar de visie over het gehele gebouw.
Waarbij ook hulp van buitenaf is ingeroepen. De beide besturen werken hier samen aan. Over
ongeveer 9 maanden zal hier meer duidelijkheid over zijn.
Tenslotte heeft Vincent nog een vraag over de plannen van de moeraszone die aangelegd zou
worden bij de molen. Deze plannen zijn aangepast en het komt nu nog maar een paar meter het
meer in. Hierdoor zal er geen belemmering voor het zeilen plaatsvinden en waarschijnlijk zal de
waterhuishouding hierdoor verbeteren.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en nodigt iedereen uit nog een drankje te doen
op kosten van het bestuur.
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