
 

 

Notulen ALV ZZV 29 mei 2018, te Zaandam 
 

1. Opening: Om 20:20 Opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan alle 
aanwezigen, een stief Zaans kwartiertje te laat ivm de reserve havenmeester die nog 
uit West Knollendam moet komen en tot 20:00 daar aanwezig wil zijn. 
De presentielijst is door 20 leden getekend. 

 
2. Mededelingen: Bericht van verhindering van Mw, Ellen Robben en Mw. Sandra de 

Wit. 
In het achter ons liggende jaar zijn de volgende leden overleden: 
Jan Duif, Marjo Aafjes Stadt-Schor en Cor Buntsma. Er wordt een moment stilte 
gevraagd ter nagedachtenis aan hen. 
Bij gebrek aan een secretaris en/of notulist zal Frouk Segaar tevens notuleren. 

 
3. Vaststellen agenda: Er wordt vergaderd overeenkomstig de voorgestelde agenda. 

 
4. Notulen ALV 16 mei 2017: De notulen worden goedgekeurd met dank aan de steller, 

Sandra de Wit. 
 

5. Jaarverslag 2017 
Roeien: De voorzitter roeien doet uitgebreid verslag over een succesvol roeijaar 
2017. 
Enkele highlights uit het jaarverslag roeien zijn: Om de barbezetting rond te krijgen 
wordt een bardienst gedraaid door 1 barcommissie lid en een lid.  
Tijdens het jaar hebben diverse activiteiten plaatsgevonden; het wekelijkse 
woensdagavond roeicafé, de “steigerborrel” annex bbq en fundraising. Ook werd 
weer ondersteuning gegeven aan de Dam tot Dam wandel; waarbij voor het gebruik 
van het sanitair ipv €0,50 ditmaal €1,00 werd gevraagd en dit is niet eenmalig. Ook 
een “luilak-row” staat op het programma.  
Toch heeft ook de roei naast succes zorgen door een dalend aantal leden. De roei 
hoopt dit op te vangen middels het organiseren van clinics en en het aanwenden van 
de extra inkomsten voor promotie. 
Zeil en motorboot: Uit het jaarverslag de volgende gerealiseerde punten; 

Ø De asbestsanering van de loods is voltooid.  
Ø De steigerverlichting is vervangen door LED verlichting. 
Ø De pachtvaststelling voor de komende jaren is goed geregeld 
Ø De aanpassing van de verzekering voor de vrijwilligers; deze is verhoogd naar 

75 jaar 
Ø De uitvoering van het beheer van het eiland De Nes valt nu onder het bestuur 

van de Zeil en motorboot afdeling. 
Ø Sinds 13 juli 2017 is ook het noordelijke puntje van het eiland De Nes 

eigendom van ZZV; dit houdt tevens het onderhoud in. Het eiland De Nes 
heeft dringend onderhoud nodig. Het bestuur van de Zeil en Motorboot 
afdeling gaat kijken welk onderhoud noodzakelijk is, wat hiervoor de kosten 
zijn en welke prioriteiten er liggen. 

Ø Eigenaren van “morsige” vaartuigen zijn erop aangesproken hun schepen te 
onderhouden. 



 

 

Ø 19 november was er een cursus touwsplitsen we mogen terugzien op een 
succesvolle happening. 

Ø De jollensteiger zal aangepakt gaan worden en ook de beun zal aangepast 
worden. 

Ø Met betrekking tot de website, hier is het beheer gedeeld; Adri de Kruif deelt 
hetbeheer met Joke Dekker. 

Ø Op de haven is behoefte aan mensen die aardigheid hebben in de kantine. 
Ø Er is een heftruck cursus georganiseerd. Dit moet resulteren in meer 

beschikbare gekwalificeerde mensen. Ook voor het bedienen van de kraan 
worden in 2019 extra vrijwilligers opgeleid. 

Ø Het contract met de havenmeester is verlengd tot 1 mei 2019. Willem Blom 
heeft inmiddels een andere woning en een van de bestuursleden jachthaven 
zal de woning tijdelijk met zijn partner betrekken en een extra oogje in het 
zeil houden.  

Ø De boxen in de haven zijn redelijk bezet; 7 boxen nog beschikbaar. 
Ø Er wordt gezocht naar een 2e penningmeester ter ondersteuning van Jan 

Borsboom. Jan blijft gewoon 1e penningmeester. 
 

6. Eiland De Nes: 
Han Wijker en Theo Peekstok zijn de huidige eilandbeheerders. Het bestuur hecht 
eraan waardering uit te spreken voor hun inzet en bevlogenheid. Zij verzorgen “klein 
onderhoud” en houden de steigers schoon. Dit alles met hulp van vrijwilligers, echter 
ook hier geldt het gezegde “vele handen maken licht werk” en een aanvulling op het 
vrijwilligers bestand is dan ook altijd meer dan welkom! 
Het eiland is altijd een pluspunt in de vereniging en het verenigingsleven geweest; 
kindervermaak, speeltoestellen, mogelijkheid voor de kinderen om te kamperen etc. 
Groot onderhoud is noodzakelijk, hiernaar werd al verwezen in het jaarverslag. 

 
7. Financieel verslag: 

De penningmeester vertelt dat de financiële stukken in de afdelingsvergadering 
uitgebreid worden behandeld, en daarna voor de ALV worden samen gevoegd. 
Dit is het eerste jaar dat er is gewerkt met het nieuwe administratie programma van 
Fastdata. Beide afdelingen hebben een positiefresultaat dat wordt toegevoegd aan 
de reserveringen. 
De jachthaven laat een erg groot positiefresultaat zien; € 70.000,-- dit is het gevolg 
van de reservering voor de pacht die gelukkig gunstiger is uitgevallen. Deze meevaller 
is echter eenmalig. In 2018/2019 moet nog rekening gehouden worden met dubbele 
uitgaven i.v.m met de scheidende havenmeester, de tijdelijke invulling en de 
overgang naar een nieuwe havenmeester. Het positieve resultaat van de 
havenbegroting zal worden toegevoegd aan de reserves. Het verenigingsvermogen 
blijft hierdoor stabiel. 
De heer Pie Jansen vraagt wat de verwachtingen voor 2018 zijn. Jan verwijst hiervoor 
naar de begroting 2018-2019. In 2018 wordt een resultaat verwacht van ca. €50.000,-
- dat wordt toegevoegd aan de pot reserveringen groot onderhoud en kan dan 
worden doorgezet naar 2019. De penningmeester verwacht geen grote 
veranderingen. Wel kondigt hij een voorstel aan de contributie voor 2019 te 
verhogen; we zijn in verhouding tot andere verenigingen erg goedkoop en zitten 



 

 

bijzonder laag qua contributie. De liggelden zullen verhoogd worden met een 
indexering van 0.5%. 
Dhr. Henk Klingers vraagt of de contributieverhoging tijdelijk is. Neen het benodigde 
geld is structureel noodzakelijk. 
De penningmeester vraagt de vergadering akkoord te gaan met een 
contributieverhoging van €20,=. Dit wordt bij acclamatie goedgekeurd. 

 
Per 25 mei gaat de nieuwe privacy wet in. Jan Borsboom en Adri de Kruif hebben zich 
behoorlijk ingezet om alles voor onze vereniging door te lichten en op orde te 
brengen, zodat wij als ZZV klaar zijn voor deze nieuwe wetgeving. 
De diverse inschrijfformulieren zullen hierop worden aangepast. 
Personen die toegang hebben tot privacy gevoelige bestanden zal een 
geheimhoudingsverklaring worden voorgelegd. 
Jan waarschuwt voor het publiceren van foto’s; hiervoor is na 25 mei 2018 
goedkeuring van ouders/verzorgers/personen zelf voor nodig. 
Wanneer het dossier helemaal compleet is zal het op de internetsite van de 
vereniging worden gepubliceerd, de leden zullen middels een mailing van deze 
publicatie op de hoogte worden gesteld. 

 
8. Financieel verslag van de kascommissie: 

Op 23 mei is de kascontrolecommissie bijeengeweest. Conform art 18 lid 6 heeft zij 
de boeken en rekeningen gecontroleerd en zonder restricties de stukken in orde 
bevonden en goedgekeurd en hier een schriftelijke verklaring voor afgegeven, waarin 
de commissie de vergadering adviseert de penningmeester te dechargeren. De 
vergadering applaudisseert als goedkeuring. 
De voorzitter dankt de kascontrole commissie voor de controle en de 
penningmeester voor het vele, zorgvuldige werk, nodig voor een goed beheer van 
onze verenigingsgelden. 

 
9. Verkiezing kascontrolecommissie: 

De heer Pie Jansen heeft de controle commissie moeten verlaten omdat hij als 
bestuurslid jachthaven deze twee functies niet mag combineren. Aan de beurt van 
aftreden is Dhr. Willy Robben, hij is niet herkiesbaar. Hans Bonenkamp en Albert 
Kamman van de roeiafdeling blijven zitten er moeten 3 leden bij komen 2 in de 
commissie en 1 reserve lid. De penningmeester stelt voor deze nieuwe leden tijdens 
de eerstvolgende liggers vergadering te benoemen. 

 
Ingekomen stukken tav art. 1 van het Huishoudelijk Reglement. 
Er zijn geen stukken binnen gekomen. 

 
10. Bestuursmutaties: 

Johan Molenaar is tijdens de afdelingsvergadering van de roei afdeling terug 
getreden als voorzitter. Dhr. Tony Bervoets is hem opgevolgd als voorzitter roeien en 
als zodanig toegetreden in het Algemeen Bestuur. 
In het Algemeen Bestuur is nog steeds een vacature voor de functie van secretaris. 

 
11. Aanpassing huishoudelijk reglement: 



 

 

De voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement zijn zonder op of 
aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 

 
12. Rondvraag: 

Dhr. Kees Stuurman informeert naar activiteiten voor de “ouderen” en hoopt toch 
dat er voor hen weer een uitje georganiseerd zal worden. 
Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te besteden en met gepaste voorstellen te 
komen. 

 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter onder dankzegging voor de aanwezigheid 
van de leden de vergadering om 21:45. 
De penningmeester nodigt allen uit nog een drankje met elkaar te drinken. 


