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Notulen najaars vergadering 23 november 2018 jachthaven Z.Z.V. te West 
Knollendam 
 

Aanwezig namens het bestuur: Voorzitter- Johan Beernink, Penningmeester- Jan Borsboom, 
Facilitaire zaken – Rik de Vries, Leden en ligplaatsadministratie-Pie Janssen,  Notulist- Ellen 
Robben. 

Aanwezige leden: De presentielijst is getekend door 52 personen. 

Afmeldingen: We hebben afmeldingen ontvangen van de heer H. Keuning, mevrouw C. 
Gravenmaker, de heer P. Hellema, familie A. de Boer, mevrouw L. Hendriks, de heer L. 
Regeling, de heer S. van Loon, de heer C. Koch, de heer P. Groot, de heer M. Beckers en de 
familie A. Koel.  

 

1 Opening en mededelingen. 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Het bestuur waardeert het dat de 
aanwezige leden hun betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn. Een verzoek aan een  ieder 
die het woord wil voeren zichzelf eerst even voor te stellen en graag één voor één te 
spreken.  

Als eerste staan we stil bij diegenen die ons de afgelopen periode zijn ontvallen. De 
vereniging heeft een circulaire ontvangen van de nabestaanden van de heer Cor Buntsma, 
mevrouw  Elly Koch en de heer Udo Boonacker. Ook de leden waar we geen circulaire van 
hebben ontvangen willen we herdenken. 

Na een moment van stilte wordt de vergadering weer hervat. 

Voorjaarsvergadering:  De liggers vergadering in het voorjaar zal weer in ere worden 
hersteld.  

Beleid honden: Na diverse incidenten en klachten betreffende loslopende honden zal er 
weer volgens statuten en regelement worden gehandhaafd. Honden aan de lijn met een 
riemlengte van maximaal 2 meter. 

Projectontwikkelaar: Dit jaar zijn we bezocht door  een projectontwikkelaar die een plan 
had ontwikkeld om onze jachthaven te verplaatsen naar eiland Bloemendaal zodat de locatie 
van de jachthaven gebruikt kon worden voor woningbouw en waterwoningen. Na een 
tweede gespreksronde (waarin het eerste voorstel sterk was vermagerd) en informatie 
ingewonnen te hebben bij de gemeente heeft het bestuur de projectontwikkelaar laten 
weten voor de haven geen enkel voordeel in de plannen te zien. 

Inmiddels zijn er wel prille besprekingen tussen de Z.Z.V. en de gemeente Zaanstad om de 
roeihaven in Zaandam te verplaatsen. 

Werkzaamheden: Op de jachthaven mag de ligger wel kleine klussen doen, maar voor grote 
klussen moeten de leden naar een werf. 

Vraag van de heer L. Meijer: Kunt u aangeven wat grote en kleine werkzaamheden zijn? 

Dit heeft betrekking tot laswerkzaamheden. Hiervoor dient men toestemming te vragen bij 
de havenmeester en of bestuur. Na een exacte  omschrijving van de werkzaamheden wordt 
al dan niet toestemming verleend. Bij de werkzaamheden dient er volgens het 
havenreglement te worden gewerkt. 
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Bedankje: Het bestuur bedankt de vrijwilligers van de kantine en de hijsploeg weer voor hun 
inzet tijdens de aflopen hijsperiode. Waarop de aanwezigen met applaus reageren. 

 

2. Notulen van 20 november 2017.  
De leden gaan akkoord met de notulen van 20 november 2017. Met dank aan de notulist. 

 

3. Ingekomen stukken. 
a. Anonieme brief: 

Naar aanleiding van de aan de leden verzonden anonieme e-mail van 27 september 2018,  
waarop slechts 2 leden het bestuur opmerkzaam hebben gemaakt,  zijn er ruim 16 
schriftelijke en mondelingen verzoeken binnengekomen om hier in de liggers vergadering 
aandacht aan te besteden. 

Stelling: De schrijver van de e-mail stelt dat diverse bestuursleden zich te veel bemoeien met 
en zich opstellen als havenmeester. 

Antwoord: Omdat de huidige havenmeester Willem Blom in mei 2019 van zijn welverdiende 
pensioen gaat genieten wil het bestuur het reilen en zeilen van de jachthaven graag 
documenteren. Deze informatie heeft het bestuur nodig voor de functieomschrijving van de 
nieuwe havenmeester. Mede omdat de bestuursleden op het moment ook Willem iets vaker 
vervangen, zijn zij aangeschoven bij de cursus “Veilig hijsen”. In geval van nood kunnen de 
deelnemers van de cursus de noodzakelijke handelingen veilig verrichten. 

Stelling: De schrijver van de e-mail doet met diverse argumenten en beschuldigingen een 
verzoek tot kascontrole. 

Antwoord: Sinds 2016 maken wij gebruik van een nieuw havenprogramma welke is 
gekoppeld aan het boekhoudprogramma. Hierdoor komen fouten altijd naar boven. Twee 
leden van het bestuur hebben naast Jan ook toegang tot de volledige boekhouding waardoor 
controle mogelijk is.  

Naar aanleiding van de advertentie voor een tweede penningmeester heeft zich een 
gecertificeerd boekhouder aangemeld voor deze functie, maar door de anonieme mail heeft 
dit lid zich teruggetrokken.  

De kosten van een accountantscontrole komen op meer dan tien duizend euro. 

Stelling: In de anonieme e-mail worden er diverse minpunten van onze voorzitter Johan 
Beernink genoemd. 

Antwoord: Johan kan zich hier absoluut niet in vinden en heeft alle punten stuk voor stuk 
heel duidelijk en tot volle tevredenheid van de aanwezigen weerlegd. 

Stelling: In de anonieme e-mail worden er diversen minpunten benoemd ten aanzien van 
ons bestuurslid facilitaire zaken Rik de Vries. 

Antwoord: Omdat onze havenmeester plotseling een woning aangeboden kreeg moest er 
een oplossing komen voor de tijdsduur van een jaar dat Willem buiten werktijd niet op de 
haven aanwezig is.  

In geval van calamiteiten ligt het in de lijn der verwachting dat er iemand aanwezig is die op 
de hoogte is van het reilen en zeilen op onze haven.   
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Rik en Milly de Vries waren genegen om tot de komst van de nieuwe havenmeester in de 
bedrijfswoning te trekken om (indien aanwezig) tijdens de vrije uren van Willem toezicht op 
de haven te kunnen houden.  Dit is in een contract vastgelegd. 

Doordat Rik nu veel op de haven aanwezig is,  veel hoort en ziet, lost hij voorkomende 
problemen ook direct zo goed mogelijk op.  

Als facilitair medewerker bestelt Rik de benodigde producten voor de jachthaven via het 
bedrijf waar hij werkt. Hoe groot het voordeel voor de Z.Z.V. is, heeft de e-mailschrijver 
totaal geen inzicht en weet van. 

Stelling: Ellen Robben is gekozen als notulist maar profileert zich op de haven als volledig 
bestuurslid. 

Antwoord: Volgens de notulen van 30 november 2016 is Ellen tijdens deze liggers 
vergadering  gekozen als bestuurslid en zal tevens de vergaderingen gaan notuleren. 

Verdere vragen n.a.v. de anonieme e-mail: 

Vraag: De heer L. Meijer vraagt wie er kan beschikken over het leden bestand? 

Antwoord: Voor het versturen van de anonieme brief is een oud ledenbestand gebruikt. 
Sinds mei 2018 is de AVG van toepassing en heeft iedereen die toegang heeft tot privacy 
gevoelige bestanden een geheimhoudingsverklaring getekend. Omdat er misbruik is 
gemaakt van gegevens van leden is er aangifte gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

Vraag: De heer S. Dijkstra vraagt of het IP adres is gecheckt?  

Antwoord: Alles wat gedaan moest worden om de schrijver te achterhalen is gedaan. Helaas 
stuiten wij daarbij ook op de geheimhoudingsplicht van de instanties. 

Opmerking: De heer M.  de Jong merkt op dat het e-mailadres binnen een kwartier alweer 
uit de lucht was. 

Opmerking: De heer H. den Hartog merkt op dat hij het kan waarderen dat de anonieme e-
mail  in zijn geheel is behandeld.   

Vraag:  Dhr. S. van Loon heeft ons schriftelijk verzocht zijn vragen over de anonieme e-mail 
in de vergadering te behandelen wat reeds is gebeurd. 

Vraag: Dhr. van Loon stelt verder voor om belangrijke voorstellen niet alleen in de 
vergadering ter stemming te brengen maar ook per e-mail.  

Antwoord: Hiervoor moeten de statuten worden gewijzigd. Iedereen krijgt tijdig de 
uitnodiging en de agenda voor de vergadering. Stemmen per e-mail is zeer fraudegevoelig, 
daarom wordt daar geen gebruik gemaakt. 

Vraag: Dhr. van Loon vraagt verder of het mogelijk is om videobewaking te plaatsen op het 
haventerrein? Het bestuur is dit al enige tijd aan het uitzoeken. 

Vraag: Dhr. H. den Hartog: Ook de heer den Hartog heeft in een schrijven enige vragen 
gesteld met betrekking op de anonieme brief welke bij punt 3a zijn beantwoord. 

b: Vraag: Dhr. H. den Hartog: Waarom is het warmwater van de wasbakken in de 
toiletruimten afgesloten?  

Antwoord: Omdat er geen twee onafhankelijke tappunten op één geiser mogelijk zijn en dat 
men het nogal bezwaarlijk vind als men na inworp van een munt door gebruik van 
warmwater bij de wastafel onder een koude douche komt te staan. Tevens speelt preventie 
tegen legionella een grote rol. 
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c: Vraag: dhr. L. Meijer heeft vragen betreffende de financiële jaarrekening gesteld, deze  
worden onder punt 5 van deze agenda (t.w. financiën) verder behandeld.  

  

4. Voorstellen, vragen en peilingen vanuit het bestuur. 

Vrijwilligers: Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers voor diverse werkzaamheden op 
de jachthaven, eiland de Ness en de kantine. Tevens zijn we nog op zoek naar een tweede 
penningmeester en diverse commissarissen voor het bestuur. 

Schuren: Schuren met afzuiging is onbeperkt toegestaan van 1 oktober tot 1 maart. Vanaf 1 
maart tot 15 maart alleen van 7.00 uur tot 12 uur. 

Verruiming winterstalling: Een meerderheid van de aanwezige stemt tegen het voorstel om 
de winterstalling in het voorjaar met 14 dagen te verlengen in verband met de dan vaak 
slechte weersomstandigheden.  

Vraag: De heer H. Heinen vraagt of het mogelijk is om een overdekte stalling op de wal te 
creëren? 

Antwoord: Dit is een grote investering en vraagt een grote inzet qua het organiseren.  

 

5. Financiën  
Penningmeester Jan Borsboom geeft een toelichting over het aan ieder lid toegezonden 
voorlopig financieel overzicht van 2018. 

Dit jaar zijn er éénmalig hogere personeel kosten begroot omdat er in 2019 een nieuwe 
havenmeester zal aantreden. Dit komt omdat er minder inkomsten vanuit de huur van de 
woning zijn, het woonhuis opgeknapt moet worden en de nieuwe havenmeester een inwerk 
periode krijgt. 

De penningmeester stelt een indexering op het liggeld voor van 3%.  Dit wordt met een 
krappe meerderheid goedgekeurd. 

Op het moment van de vergadering staat er over 2017 nog €900,00 aan liggelden open en 
over de zomer van 2018 nog € 1000,00. Voor één lid heeft dit tot een royement geleid. 

Over de winterstalling 2018/2019 staat er nog €11.800,00 open, waarvan er met 9 liggers 
een regeling is getroffen om in de eerste 4 maanden in gelijke termijnen te betalen. 
Uiteraard is het wel de bedoeling om een regeling in overleg met de penningmeester te 
treffen. 

Na stemming wordt er bepaald om bij de tweede aanmaning €25,00 administratiekosten te 
rekenen  

 

Naar aanleiding van het financieel overzicht is er een schrijven van de heer L. Meijer 
binnengekomen waarin de heer Meijer de volgende vragen stelt: 

Vraag: Het overzicht ziet er welvarend uit. Waarom lost u de hypotheek niet af?  

Antwoord: Dit gaat de vereniging op hogere kosten brengen omdat we dan een boete 
betalen over het niet eerder afgeloste bedrag. 

Vraag: Waarom investeert u niet meer? 
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Antwoord: Meer investeringen geven een extra last op de afschrijvingen. Het ruime 
eigenvermogen bestaat vooral uit gebouwen en andere bezittingen. 

 

Opmerking van Meindert de Jong: Er gaat veel geld naar het gebouw in de Voorzaan en het 
Algemeen bestuur.  

Antwoord: We zijn één vereniging. 

 

Vraag van de heer J. Pletting: Kan er nog gediscussieerd worden over de verhoging van 
€20,00 op het lidmaatschapsgeld?  

Antwoord: Nee, deze beslissing is in de ledenvergadering van het afgelopen voorjaar 
genomen en kan niet meer worden teruggedraaid.  

 

Vraag: Kan de Algemene Ledenvergadering hier op de jachthaven worden georganiseerd?  

Antwoord: Het bestuur zal dit in beraad nemen. 

 

Kascontrole: Dit jaar is de heer W. Robben afgetreden. De heer L. Meijer, de heer H. den 
Hartog en de heer A. Krom zullen samen met twee leden van de roeivereniging de 
kascontrole op zich nemen. De heer den Hartog heeft voor de vergadering al informatie 
ingewonnen bij een registeraccountant waar een leek op moet letten bij een kascontrole. 

 

6. Leden en ligplaatsadministratie 
Pie Jansen neemt sinds dit jaar de leden en ligplaats administratie op zich en meldt dat dat 
meer in houdt dan alleen de administratie. Een flink aantal leden moet flink achter de broek 
gezeten worden om te betalen of om bijvoorbeeld de verzekeringspapieren in te leveren.  

De vereniging wil graag minimaal één keer per 5 jaar uw nieuwe polis ontvangen. Houdt ons 
ook goed op de hoogte van (e-mail) adres wijzigingen. 

Dit najaar zijn er veel boten verkocht waardoor er, op dit moment, voor het komende 
zomerseizoen nog 17 boxen in verschillende maten vrij zijn.  

Opmerking: Mevrouw van Dijk merkt op dat het misschien handig is om de volgende keer de 
e-mailadressen op de presentielijst te vragen. 

 

7. Facilitaire zaken 
Bomen: Afgelopen zomer zijn op het noord terrein alle zieke bomen verwijderd. Deze zijn 
vervangen door een laurierhaag die we tot zo’n twee meter hoog willen laten groeien. 

Hek: Op het zuid terrein zal in januari een nieuw hek worden geplaatst van 2.40 meter hoog 

Hijsen: In het voorjaar zal de hijskraan gereed worden gemaakt om draadloos te hijsen. Het 
draadloos hijsen verhoogd het overzicht en veiligheid op de hijsplaats. 

Trailerhelling en Jollenplateau: Op dit moment is Rik in overleg met het 
Hoogheemraadschap om de trailerhelling te kunnen verplaatsen naar de locatie tegenover 
de kantine. Deze locatie is beter te bereiken met een trailer en er zijn minder 
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werkzaamheden in de buurt. Ook het jollenplateau heeft onderhoud nodig en we 
onderzoeken of het slimmer is om hier kleine waterligplaatsen van te maken. 

Vraag: Waar laat ik mijn jol dan? 

Idee van Willem: Misschien kunnen we stelcon platen plaatsen ter vervanging van het 
huidige jollenplateau wat bij verzakking weer gemakkelijk is op te hogen. 

Vraag: De heer L. Meijer vraagt waar de dichtstbijzijnde hellingplaats is? 

Antwoord: Dit is recreatiegebied de Woude. 

Bagger: Op dit moment is er een onderzoek in samenwerking met de gemeente naar de 
kosten om de jachthaven van steiger A tot D langs het eiland te baggeren. 

Camera’s: Zoals al eerder in de vergadering is genoemd is Rik ook aan het uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn rondom camerabewaking.  

 

Vraag: De heer H. den Hartog vraagt of er inmiddels al voorzieningen zijn voor campers? 

Antwoord: Het is moeilijk om de ontvangst te regelen. Er moet altijd iemand aanwezig zijn 
om het hek te openen. Uiteraard zijn campers en hun eigenaar altijd welkom. 

 

8. Havenmeester 
Het bestuur meldt:  In de afgelopen periode is er voor de vacature nieuwe havenmeester in 
diverse media geadverteerd. Inmiddels is hierop door 50 sollicitanten gereageerd.  

Willem bedankt als eerste de vrijwilligers van de hijsploeg en de kantine voor hun inzet 
tijdens de hijsperiode. En in het bijzonder Willy Robben voor zijn veelzijdige inzet.  

Willem heeft van het bestuur toestemming gekregen om 15 bokken te laten stralen. 

 

9. Kantine 
Frans Braspenning neemt de leiding over de kantine over van Willem en stelt zich voor in de 
vergadering. Frans heeft 40 jaar ervaring in de horeca en is zeer gemotiveerd. 

Ook hij vraagt om vrijwilligers voor de kantine zodat deze in ieder geval de vrijdag, zaterdag 
en de zondag open kan. 

Er zijn inmiddels al veel leuke bijeenkomsten georganiseerd zoals een snertavond en iedere  
2e  vrijdagavond van de maand is er een contact avond. 

Tevens wijst Frans erop dat Henk van den Bosch iedere dag door de weeks ’s morgens en 
tussen de middag koffie zet voor diegenen die op de haven aanwezig zijn. 

 

10. Bestuur mutaties 
De termijnen van Rik de Vries ( facilitaire zaken ) en Johan Beernink ( voorzitter ) lopen af. Er 
hebben zich voor beide functies geen tegenkandidaten gemeld. 

De termijn van Rik de Vries wordt met een grote meerderheid van stemmen verlengd.  

De termijn van Johan Beernink wordt met een grote meerderheid van stemmen verlengd. 
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11. Rondvraag 
Vraag: De heer A. Andrea vraagt of er de volgende keer een pauze ingelast kan worden als 
de vergadering zolang duurt?  

Antwoord: Uiteraard houdt het bestuur hier de volgende keer rekening mee. 

 

Vraag: De heer H. den Hartog vraagt of de nieuwe havenmeester verplicht wordt om in de 
woning op de jachthaven te gaan wonen? 

Antwoord: Ja, dit is in de functieomschrijving opgenomen dus de sollicitant weet waar hij 
aan toe is. 

 

Opmerking: De heer H. den Hartog merkt op dat op veel jachthavens het zomerseizoen 
wordt verlengd naar 1 november. 

Antwoord: Het bestuur neemt dit in overweging mee. 

 

Vraag: Is het mogelijk om een betere Wifi verbinding te krijgen op de haven?  

Antwoord: Het plaatsen van nieuwe straalzenders kost €10.000,00 tot 15.000,00  Een paar 
jaar geleden is hier in de liggers vergadering tegen gestemd. 

 

Vraag: De boten op onze haven zien zo zwart? 

Antwoord: Dit kan te maken hebben met de sloop op het Brocking terrein, maar ook kan het 
vliegtuig verkeer hier een rol in spelen. 

 

Vraag: De heer F. Braspenning vraagt of het mogelijk is om de dames die in de hijsperiode de 
kantine runnen ook net als de hijsploeg een vergoeding te geven? 

Antwoord: Het  bestuur neemt dit in overweging. 

 

Vraag: De heer R. Cambeen vraagt hoe het mogelijk is dat er een boot in slechte staat op de 
haven in de winterstalling is toegelaten. De eigenaar werkt aan zijn boot zonder dat de boot 
is afgedekt en geeft zo flink overlast. Hier dient de havenmeester in te grijpen. 

Antwoord: Deze zaak is al in de aandacht van het bestuur. Er is een gesprek geweest met de 
eigenaar. 

 

Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn belangstelling en biedt namens het 
bestuur iedereen een drankje aan.  

 

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 


