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Verslag Algemene Vergadering 2018 van WSV de Riette  
 
 

Plaats  Clubgebouw WSV “De Riette”. 
 
Datum  Maandag 16 april 2017 
 
Aanwezig   37 leden en  9 bestuursleden 
 
Afwezig  3  leden met kennisgeving  
 
AGENDA 

 
1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen 
2. Notulen algemene ledenvergadering van april 2017 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag Secretaris  

4.1. jaaroverzicht (ter inzage in het clubgebouw) 
5. BTW op ligplaatsen 

5.1. Toelichting van de penningmeester over door de overheid opgelegde BTW plicht en de daarbij horende 
criteria 

6. Verslag Penningmeester  
(ter inzage in clubgebouw en bij de bestuursleden) 

6.1. Goedkeuren jaarcijfers 2017 
6.2. Begroting 2018 
6.3. Verhoging stroom bijdrage (door verlies zgn. ecotax) 

6.3.1. Boten tot 6.50 m   van 11.33 euro naar 15.00 euro  
6.3.2. Boten groter dan 6.50 m van 27.33 euro naar 32.50 euro 

7. Kascommissie 
7.1. Verslag  
7.2. Verkiezing 

8. Huurovereenkomst Haventerrein met de Gemeente Kampen 
8.1. Toelichting voorzitter over het overleg Hanze stichting en Gemeente  en de stand van zaken op dit 

moment 
9. Asbestsanering en herbouw werkloods in najaar 2018 
10. Bestuursverkiezing: 

10.1. Aftredend en niet herkiesbaar: 
o Jan Diender 

10.2. Aftredend en herkiesbaar 
o Ronald Dijkhof 
o Johan Wezenberg 

11. Aanvulling in het Huishoudelijk Reglement 
Bijdragen en liggelden 

11.1. Vermelden van de opslag bij de breedte van de ligplaatsen.  
(10 cm bij kleine palen, 15 cm bij grote palen) 
Toelichting: dit gebeurt altijd al bij de facturering. De opslag voor plaats op de Loswal is wel vermeld in het HR. 
Hiermee wordt ook de haven vermeld en daarmee onduidelijkheid weggenomen. 
 Winterberging op de Loswal 

11.2. Aanpassen van de tekst hijskosten per keer 
Motorjachten en zeiljachten: “35 euro” wijzigen in“ geldende prijs”  
Toelichting: mochten de kraankosten stijgen, dan zouden, bij de vermelding 35 euro, de meerkosten voor 
rekening van de vereniging zijn. 
12. Vaststellen Bestuursreglement (alcohol in sportkantines) 
(Ter inzage via de verenigings-website www.wsvderiette.nl ) 

12.1. Het bestuur legt het bestuursreglement voor ter vaststelling 
Toelichting: het hebben van dit reglement is een wettelijke verplichting. Het reglement is conform het concept van 

NOC / ISF 
13. Pauze 
14. Rondvraag: (schriftelijk indienen tijdens de pauze) 
15. Privacywetgeving 
Toelichting op de wijziging in de privacy wetgeving in 2018   
16. Sluiting vergadering 

http://www.wsvderiette.nl/
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1. Opening en mededelingen. 

 
De voorzitter (VZ )opent om 20.00 uur de vergadering. Secretaris noemt  de afgemelde 
leden. 
Verzoekt de telefoon uit te zetten en de presentielijst te tekenen. 
 
We staan stil bij het overlijden in het afgelopen jaar van  
Dhr. J de Graaf, P Doornebal en mevr. van Bruggen en  mevr. Verheijen  
 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 10 april 2017 
De notulen liggen ter inzage in het clubhuis en zijn te lezen geweest in de clubkrant van mei 
2017. 
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. BTW op ligplaatsen 
De regering heeft bepaald dat BTW betaald moet worden. 
Het bestuur heeft uitgezocht hoe het precies zit.  
 
vdM  In een andere haven blijkt dat je BTW terug kan vorderen naar rato. Het lijkt 
een hele puzzel te zijn. 
Penningmeester (PM) is er mee bezig om dit in kaart te brengen en met de accountant te 
kijken wat gevorderd kan worden. 
Voor 2017 nog geen factuur  1e kwartaal 2018 wel. 
Er was sprake dat er vrijstelling zou zijn bij een omzet lager dan 55000 euro. Echter blijkt dat 
alleen van toepassing als je activiteiten organiseert. 
 

6. Jaarverslag penningmeester. 
PM had liever de stukken eerder beschikbaar gehad. Komend jaar gaan we dit anders 
plannen. 
 
Blz 3 afschrijvingen op bezit. Haven volledig afgeschreven. 
Er zit verschil in de bankrekening t.o.v. vorig jaar. Dit komt doordat een overschrijving pas in 
2018 geschiedt, 
(HS) staat de BTW ergens als reservering vermeld? 
 (CH) dit staat in de balans als schuld. 
 
 
CH alleen voor motorboten BTW plichtig. Dat deel is terug te vroderen emn zal met belasting 
moeten worden besproken. 
vdM afspraken  maken met fiscus en evt contavt met andere verenigen zoeken  
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PM blz 5 energie kosten erg hoog, daar zijn we naar in onderzoek hoe dat komt. 
 
Blz 7 clubgebouw 
Verkoop loopt terug door minder clubhuisbezoek. 
Onderhoud is stuk lager door aanschaf slot en koeler in 2016 
Ook energie hier een stuk hoger 
 
Blz 8 verzekering hoger door o.a. een verzekering voor de vrijwilligers en bestuur.  
Blz 9 resultaat 2017 iets hoger dan 2016 
 
Blz 11 Begroting 
Het gebouw onderdaan de Loswal wordt gesloopt en asbest gesaneerd door Kwakkel. 
Er komt een nieuwe werkplaats. 
 
De kleine kraan is gekeurd en waar nodig gerepareerd 
Mochten er nog vragen zijn, dan graag per mail aan de penningmeester. 
 
 

7. Verslag en verkiezing kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit de heren Jan van Leeuwen  en Clemens Heusman. (CH) 
Jv L doet verslag: hij meldt dat de stukken er weer keurig uit zien. 
aanbeveling om energiekosten te bekijken. Enorm verschil tussen inkomsten en uitgaven 
CH BTW is keurig verwerkt en de discussie is wat er evt. terug te vorderen is. Daarvoor 
afspraken met fiscus maken. 
De regeling is bijna onwerkbaar. 
 
Beide heren stellen zich voor komend jaar beschikbaar 
 
VZ bedankt de kascommissie en de PM. 
Hij vraagt de vergadering decharge te verlenen. Vergadering stemt in. 
 

8. Huurovereenkomst Haventerrein met de Gemeente Kampen 
VZ het is nu zo dat de Hanze in gesprek is met de gemeente. Er is geen definitief plan. 
Er wordt even gewacht tot de Gemeente de functies heeft verdeeld na de afgelopen 
verkiezing. 
 
 

9. Asbestsanering en herbouw werkloods in najaar 2018 
JW bestuur heeft besloten om de asnbest niet door leden te alten doen. Kwakkel gaat dit 
op 27 augustus doen. 
TC met aantal vrijwilligers gaan de bouw doen. Discussie is er nog over het dak. Schat in dat 
we een paar maanden bezig zijn 
PF komt er ook nieuwe apparatuur? 
JW eerst renoveren en daarna kijken wat verder nodig is. 
 
BK we zijn al begonnen en 30 uitnodigingen verstuurd voor een werkbeurt. 

 
10. Bestuursverkiezing. 

 
Aftredend is Jan Diender. 
Jan is bijna 20 jaar bestuurslid en doet daarnaast veel extra werk 
De vereniging maakt hem erelid van de vereniging 
 
Verkiesbaar Ronald Dijkhof en Johan Wezenberg. 
Beiden worden herkozen.  
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11. Aanvulling Huishoudelijke Reglement 
Secretaris en Penningmeester  lichten de voorstellen toe. 
 
Kleine boten  13.61  naar  
Grote boten 27.50 naar 32.50 
Er  verdwijnt 7000 euro aan stroomkosten, die niet gedekt zijn. Erg veel en reden dit voorstel 
te doen. 
 
TJ van D verhogen we de passanten ook? 
HS we komen geld tekort op stroom, maar ook in club huis. We maken nog steeds winst 
en  vraagt zich af of het noodzakelijk is. 
PM thuis stem je ook verbruik af op de bijdrage. 
JvL klopt wat Herman zegt. Stroomkosten lijk wel op te lopen. Onderzoeken of dit in prijs 
of in gebruik zit. 
RdL  is het positief saldo tov 2016? Stelt dat de verhoging goed is om toch een reserve op 
te bouwen. 
 
PM paar honderd euro meer dan 2016.. Bestuur gaat onderzoeken hoe de stroomkosten 
zo oplopen 
HS we hebben een ruim batig saldo en dat rechtvaardigt niet om te verhogen in zijn 
ogen. Vooruitzien is goed maar geniet er van dat het zo goed gaat, 
PM  baggeren en vervangen palen lijkt er aan te komen en dat zijn hoge kosten. 
J de G Waar zit de verhoging ? 
PM we kregen tot 3 jaar terug altijd geld terug (ecotax) en vraagt ook zich af waar het 
meerverbruik vandaan komt 
BS we kunnen  meten waar het stroomverbruik zit en of er straalkachels gebruikt worden 
JvL in andere haven gaat stroom er vaak af.in de nachtelijke uren 
BS die gedachte speelt ook bij het bestuur. 
 
VZ stemronde m.b.t. de verhoging 
Voor  25 
Tegen 17 
Daarmee wordt voorstel aangenomen. 
 
Voorstel tot vermelden  breedte toeslag en het voorstel tot wijzigen kraankosten zijn akkoord 
 

12. Vaststellen bestuursreglement clubhuis 
 
akkoord 
 

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

Geen vragen 
 

15. Privacywetgeving 
TJvD  geeft een toelichting op de privacywetgeving n.a.v. een bijeenkomst van het 
watersportverbond hierover. 
 
Het gaat per 25 mei volledig in.  
Je mag eigenlijk niets meer zonder toestemming van betrokkene. Je mag ook de 
gegevens niet onbeschermd laten. 
Foto’s en het benoemen van personen in clubblad of website moet met toestemming. 
 
In de Varrekieker zal een privacyverklaring komen. De boetes zijn erg hoog bij 
overtreding. 
De website heeft een privacyverklaring die is bekeken door een jurist van het verbond. 
 
Dit ligt allemaal vast in de Algemene Verordening Gegevensverkeer (AVG) 
 
Houdt de mailadressen aan die in de Varrekieker staan @wsvderiette.nl als je de 
vereniging benaderd. 
 
We bekijken de nieuwe website. 
Er komen binnenkort wat nieuwe foto’s gemaakt met een drone. 
 
De Varrekieker is online en daar te lezen. 

 
16.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
Vraagt of er mensen zijn de 23 april willen helpen bij de schoonmaak clubhuis 
Melden bij de bar. 
 
 
Besluiten uit de vergadering: 

 Kascommissie in 2019 bestaat uit de heren J van L en C H 

 Aanpassingen Huishoudelijk Reglement akkoord  

 Verhoging stroombijdrage akkoord 
 
 

Notulist secretaris 
 


