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Verslag Algemene Vergadering 2017 van WSV de Riette  
 
 

Plaats  Clubgebouw WSV “De Riette”. 
 
Datum  Maandag 10 april 2017 
 
Aanwezig  34 leden en  9 bestuursleden 
 
Afwezig  2  leden met kennisgeving  
 
AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Notulen algemene ledenvergadering van april 2016 
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag Secretaris  

a. jaaroverzicht (ter inzage in het clubgebouw) 
5. Huurovereenkomst Haventerrein met de Gemeente Kampen 
6. BTW plichtig 

a. Toelichting van de penningmeester  
7. Verhoging Electra kosten 

a. Toelichting van de penningmeester  
8. Jaarverslag Penningmeester  

a. (ter inzage in clubgebouw en bij de bestuursleden) 
9. Goedkeuren jaarcijfers 2016 
10. Kascommissie 

a. Verslag  
b. Verkiezing 

11. Bestuursverkiezing: 
a. Aftredend en niet herkiesbaar: 

i. Roel de Lange 
b. Het bestuur stelt voor Erik van Dijkhorst te benoemen tot voorzitter 
c. Het bestuur stelt voor Wilco Bos te benoemen tot penningmeester 
d. Het bestuur stelt Ger Kleine voor als Algemeen Bestuurslid 

12. Aanvulling Huishoudelijk Reglement 
a. Toevoegen WA verplichting 
b. Verduidelijken eigen risico eigenaar bij berging 
c. Tekstuele aanpassingen 

13. Vaststellen Havenreglement 
a. Het bestuur legt het havenreglement voor ter vaststelling 

14. Pauze 
15. Rondvraag:  
16. Sluiting vergadering 

   
 

1. Opening en mededelingen. 
 
De voorzitter (VZ )opent om 20.00 uur de vergadering en noemt  de afgemelde leden. 
Guus van Haaf, Hans Zijlstra. 
Verzoekt de telefoon uit te zetten en de presentielijst te tekenen. 
 
We staan stil bij het overlijden in het afgelopen jaar van  
Dhrn.. Mateboer en Peters, alsmede mevr. van Bruggen in 2017, waar op verzoek verder 
geen ruchtbaarheid aan is gegeven.  
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De Vz meldt dat het bestuur onderzoek gaat doen naar zonnepanelen op het dak van het 
clubhuis. 
Vermeld verder dat het Hiswa havenreglement niet van toepassing is voor onze haven,. 
vandaar voorstel voor het nieuwe regelement op basis van  Verbond  reglement 
 
Voorzitter( VZ) doet later verslag van het overleg in de Hanzestichting punt 5 
 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 11 april 2016 
De notulen liggen ter inzage in het clubhuis en zijn te lezen geweest in de clubkrant van mei 
2016. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  
Met dank aan de secretaris  voor het notuleren en uitwerken. 
 
 

3. Ingekomen stukken. 
Dit zijn de stukken die binnenkomen tussen het opmaken van de agenda en de 
ledenvergadering. 
Er zijn geen stukken ingekomen. 
 

4. Jaarverslag secretaris. 
Het verslag ligt ter inzage op de tafels. Het verslag wordt mondeling toegelicht. 
Er zijn geen opmerkingen en het wordt vastgesteld.  
 

5. Huurovereenkomst Gemeente Kampen 
Al aantal jaren zijn we in gesprek met de Gemeente over de huur van de haven. Er waren 
uiteindelijk 3 scenario’s waarover het gesprek ging. De Gemeente heeft recent een 
raadsbesluit genomen zonder ons  daarvan in kennis te stellen. 
 
Het ligt nu vast en gaat over 21.000 euro (circa 1200 % verhoging) huur per jaar 
De totale hoeveelheid beschoeiing die meegerekend is klopt niet. Wij hebben daar vragen 
over gesteld maar nooit antwoord gehad. 
 
Met de Hanze hebben wij 19 april as. overleg. Er is bezwaar aangetekend bij de Gemeente 
We moeten afwachten wat het resultaat zal zijn. 
Er is een  4  termijnen betaling voorgesteld. Wij betalen voorlopig niet en gaan evt. actie 
ondernemen. 
Er is een jurist binnen de Hanze  zodat we juridisch beter voor de dag komen. De fouten bij 
het berekenen van de beschoeiing lijken  daarbij een sterk punt. 
 
Vz Gemeente zou beschoeiing niet meerekenen. Alle verenigingen staan achter de 
verstuurde protestbrief. 
 
Herman Stuivenvolt is inschakelen van een advocaten kantoor te  overwegen? 
 
Vz indien nodig gaan we het Verbond inschakelen. We moesten nu op korte termijn 
reageren op het besluit, vanwege de reactietermijn. 
PM gaat advies inwinnen bij een bevriend jurist 
 
Jan van Leeuwen adviseert het geld voor de huur op een derden rekening te zetten, 
zodat er op zich een betaling is gereserveerd.  
 
Tijs v Dijk geldt de verhoging van huur alleen voor de watersport? 
Vz voor zover bekend inderdaad alleen bij ons. Wij willen van de Gemeente op papier 
hebben wat de Gemeente gaat doen aan werkzaamheden voor de ontvangen huur.  



concept 

3  10-4-2017  

 

6. BTW verplichting 
 
Penningmeester (PM) Er zijn een aantal stukken in het clubhuis gelegd over de wet en 
regelgeving betreffende dit besluit. 
Samen met Johan Wezenberg heeft de PM gekeken welk soort boot er in de haven ligt en 
van wie deze is. De motorboten krijgen een verhoging van 21 % btw op hun liggeld. 
 
Jan Pol waar kwam de brief vandaan? In andere verenigingen betalen punters ook 
BTW.  
VZ de informatie kwam via het Verbond. wij gaan alleen een motorboot en een sloep 
belasten. De Belastingdienst moet zelf kijken wat van toepassing is. 
 
Jeanette Meijberg (JM) betekent dit dat er 21 % BTW geheven wordt? 
PM ja, dat is helaas de wet. 
J M wist het bestuur dit niet eerder, bijv via Verbond.? 
PM dit proces  loopt al enkele jaren en is veel tegen geageerd. 
Michel Bastiaan kunnen we ook BTW terug vragen? 
PM dit wordt nog overlegd met de accountant 
 

7. Verhoging elektra kosten 
PM  de ecotaks is vervallen en we willen liever niet extra verhogen. Daarom wil het 
bestuur investeren in zonnepanelen. 
 
Jan Pol is er subsidie te verkrijgen? 
PM Brando en Wilco zijn hier mee bezig 
JvLeeuwen omdat we Duitse leden hebben kunnen we misschien Europese subsidie 
vragen? 
PM dit wordt meegenomen. 
 
 

8. Jaarverslag penningmeester. 
Penningmeester (PM) is blij met de hulp van het administratie kantoor, waardoor veel werk 
geautomatiseerd is.  
We nemen de stukken door, waarbij de PM een aantal posten toelicht. 
 
Ontvangen posten staan op 0 vanwege het verlies van de ecotaks 
 
Herman Stuivenvolt  mist de rente als te ontvangen post. Volgens hem had dit er bij 
moeten staan. 
PM Komt in een andere post terug en wordt daar benoemd. 
 
Omdat de digipas niet te activeren was is het bedrag op de lopende rekening hoger dan 
normaal. 
We hebben het jaar positief afgesloten. 
Voorzieningen staan  nu op 0, in de toekomst zal hier op geboekt gaan worden. 
 
Passanten zijn er wat minder dan vorig jaar geweest. 
Bij de post diversen zijn inschrijfgelden nieuwe leden geboekt. 
 
Clubblad-inkomsten zijn wat lager. Als er mensen willen adverteren dan kan men zich 
melden 
 
Rente wordt benoemd, PM neemt op met de boekhouder of dit op de juiste plek staat. 
 
Er zijn verder geen vragen.  
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9. Goedkeuren jaarcijfers 2016 
 
De cijfers worden goedgekeurd. 
 

10. Verslag en verkiezing kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit de heren Piet Bosman en Clemens Heusman. (CH) 
CH doet verslag: hij meldt dat de stukken er weer keurig uit zien. 
 
Komt terug op de vraag over rente. Vorig jaar was dit ook zo. De rente die in januari 2016 
wordt ontvangen was van 2015. 
 
Korte discussie over de juiste wijze van boeken. Er zal worden nagevraagd hoe dit geboekt 
moet worden 
 
De commissie heeft het bestuur geadviseerd een reserve te vormen voor bijv. zonnepanelen 
of steigers. Er zou ook een begroting gemaakt moeten worden. 
PM dat is de bedoeling dit te realiseren per volgend jaar 
 
Piet Bosman is aftredend. Dhr. van Leeuwen meldt zich aan. 
 
VZ bedankt de kascommissie en de PM. 
Hij vraagt de vergadering decharge te verlenen. Vergadering stemt in. 
 

11. Bestuursverkiezing. 
Roel is aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter. 
Bestuur stelt voor Erik van Dijkhorst als voorzitter en Wilco Bos wordt penningmeester. 
Ger Kleine treedt toe als algemeen bestuurslid. 
 

12. Aanvulling Huishoudelijke Reglement 
Secretaris  licht de voorstellen toe. 
 
Discussie over de verantwoordelijkheid bij het hijsen. 
 
Tijs van Dijk stelt voor om beter te beschrijven hoe de procedure is. 
Bruno Kroon benoemt allrisk verzekeren om zo schade aan eigen boot ook gedekt te 
hebben 
 
Discussie over verplichting van een verzekering. 
Wordt hierop gecontroleerd? 
VZ dit kan steekproefsgewijs gebeuren. 
 
Jeanette Meijberg toeslag nu in 1 jaar en verhoogd tot 120 euro. Waarom verhogen? We 
willen toegankelijk blijven voor iedereen. 
 
PM  in een keer innen is voor het gemak gebeurd. Was van men ing dat we dit vorig jaar 
hebben goedgekeurd. 
Herman Stuivenvolt  is daar geen toestemming voor nodig van de vergadering? 
VZ het is correct dat dit niet gebeurd is. We gaan terug naar 104.50 euro (2x52.25) 
 
Jeanette ligt toe waarom de toeslag wordt gegeven. Het is een inleg voor nieuwe leden die 
in een kantklare haven komen, waar de werkzaamheden in het verleden door de oudere 
leden zijn gedaan. 
 
Aanpassingen zijn akkoord en worden doorgevoerd, het entree  bedrag wordt daarbij 
teruggebracht naar € 104.50. 



concept 

5  10-4-2017  

 

 
 

13. Vaststellen havenreglement 
 
Jeanette Meijberg (JM) hvm is in de winter zijn ook verantwoordelijk (punt 2 
regelement)  
Aantal schepen deze winter niet goed  vastgelegd en aantal boten zijn gezonken. Kan dat 
niet eerder gemeld worden aan de eigenaar. Kans op meer schade is groot als het lang 
duurt.  Vraagt of de dienstdoende hvm actie kan ondernemen. Is zich er van bewust dat we 
met vrijwilligers werken. 
VZ eigenaren zijn gebeld. Eigenaar is uiteraard zelf verantwoordelijk. 
 
Jan Pol er zijn geen geleiders meer waardoor de kans groter is. Kunnen die niet meer 
geplaatst worden 
 
VZ werk zelf met een spring achter op het schip en dat werkt goed. 
 
Jan van Leeuwen constateert als havenmeester dat meeste boten goed zijn aangelegd. Het 
kan voorkomen dat de touwen erg strak komen te staan 
 
JM afwezigheid staat op 24 uur,  
Secr fout in de tekst, dit wordt 48 uur, hetgeen al was afgesproken in bestuur en ook zo in 
het Huishoudelijk Reglement staat. 
 
JM  Punt 10 Volgboot in de box. Mag die boot in de davids blijven hangen?  
VZ boot met davids en bootje kan als deze als aanvraag voor een box zo is gedaan. 
De totale lengte moet daarbij dan binnen de plek vallen. 
 
Discussie ontstaat of dit redelijk is. Hierover verschillen de meningen. 
 
JM is er een afstandsmaat m.b.t. de ruimte tussen schepen 
Johan Wezenberg ja, dat is 40 cm voor grotere boten en daar wordt rekening mee 
gehouden 
 
JM Veiligheid in de winter veel stroomkabels op steiger. Daar zou naar gekeken 
kunnen worden met name op gebruik van  kachels.  
Het aangesloten laten van een acculader is geen punt 
 
VZ Havenreglement wordt aangepast naar 48 uur afwezigheid en vastgesteld 
 
 
Erik neemt voor de pauze afscheid van Roel als voorzitter. 
 

14. Pauze. 
De vragen voor de rondvraag kunnen nu schriftelijk ingediend worden. 
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15. Rondvraag. 

 
-  kosten gebruik kleine kraan 
Deze staan altijd al  in ons reglement. Het bedrag is € 4.60. We innen dit tot op heden nog 
niet. In het bestuur wordt dit nog overlegd hoe dit te doen. 
 
Teunis Kanis wordt de (vrijwillig) kraandrijver dan ook betaald? 
Henk Warnar wie is verantwoordelijk als er wat gebeurd?  
Vz dit wordt in bestuur besproken 
 
- Steigers vervangen door drijvende steigers 
Steigers zijn vrij recent vernieuwd. Bij vervanging zou dit kunnen worden bekeken. 
Haven zou mogelijk te klein zijn voor dit soort steigers, maar zal dan bekeken moeten 
worden. 
 
- BTW terugvragen 
Dit wordt nagevraagd door de penningmeester 

 
- Kunnen we rattenvallen plaatsen / aanschaffen? 
Jan Pol wil ze wel zetten, vraagt of ze aangeschaft kunnen worden. 
VZ bestuur komt hier bij hem op terug 
 
- Geleidestangen terugplaatsen op de palen 

TC gaat dit bekijken 
- Toegangshek op slot 
VZ met de gemeente was de afspraak dat het terrein toegankelijk was. Gezien de toename 

van diefstal gaan we kijken of dit afsluitbaar kan worden. 
Peter Feldman merkt op dat kleine hek eenvoudig los te maken is. 

 
- Boten die te groot/te klein voor de plek zijn 
We kijken welke boot het dichts in de buurt komt qua maatvoering. Komt er  daarna een 
andere plek vrij, dan gaan we opnieuw kijken en mogelijk ruilen. 
Bestuur heeft vorig jaar een box uitgegeven voor een boot die te lang is. Was een fout van 
bestuur en wij hebben dit zo geaccordeerd. 
 
Jeanette Meijberg er lijkt wat ruimte in de box bij diverse schepen, waardoor mogelijk 
door ruilingen andere schepen ook een (andere)  plek zouden kunnen krijgen. Vraagt het 
bestuur hier serieus naar te kijken 
 

- Bijboten / klein bootje van de jeugd op een plek leggen die nu niet kunnen worden 
uitgegeven. Nu liggen ze soms onder steiger. 

 
VZ Er zijn inderdaad dit soort plekken in de haven en we zullen in het bestuur meenemen. 
 
- Stalling trailer op de Loswal 
Een aantal leden heeft van oudsher toestemming de trailer hier te parkeren. Anderen wordt 
gevraagd de trailer weg te halen zodra het schip te water gaat. 
 
Het bestuur wordt gevraagd om dit te handhaven. 
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   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Besluiten uit de vergadering: 

 Kascommissie in 2018 bestaat uit de heren van Leeuwen en Huesman 

 Aanpassingen Huishoudelijk Reglement akkoord met aanpassen bedrag entree. 

 Met de boekhouder wordt gekeken of de rente op de juiste wijze geboekt is. 

 Navraag over terugvorderen BTW 

 Havenreglement wordt vastgesteld, met aanpassing 24 uur wordt 48 uur afwezigheid 

 Handhaven trailers weghalen op de Loswal 

 Verantwoordelijkheid en in rekening brengen kosten onderzoeken voor de eigen 
kraan op de Loswal 

 Bespreken om rattenvallen aan te schaffen/te plaatsen 

 Afsluiten toegangshek onderzoeken 

 Plaatsen geleidestangen onderzoeken 

 Procedure bergen van schepen beter beschrijven 

 Ligplaatsbeheer t.a.v. kleine bootjes onderzoeken 
 
Notulist secretaris 

 


