
 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering Zaanlandsche Zeilvereeniging op 
dinsdagavond 16 mei 2017 in het Komboffie, jachthaven Havenstraat 70 a 
Zaandam.  
Aanvang 20:00 uur 
 
Aanwezig:  bestuur; F. Segaar, J. Borsboom, J. Molenaar,  
  Leden; zie presentielijst 
Notulist: Sandra de Wit (secretaris Roeiafdeling) 
 
1. Opening 

Frouk opent om 20:09 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
 De animo is klein maar Frouk is blij met de leden die er zijn. 

2. Mededelingen 
Afmeldingen ontvangen van Pamela Zents, Bert Veneman, Sofie Bonekamp, 
Barbara Ruizendaal, Leon van der Laan, Caroline de Vries, Nelly Huisman, 
Richard Hietberg en Tineke Stuurman. 
Frouk vraagt een minuut stilte voor de leden die ons ontvallen zijn: Erelid Wil 
Hietberg, Marieke Schouten en Cees de Jongh, Jaap Moerkamp, Cees Gruijs, 
Jans van Steen (vrouw van ons erelid `piet van Steen, Janny Lagendijk, Gerrit 
Binsbergen en Chris Gongriep. 
 

3. Vaststellen agenda 
Toevoegen punt 12 Uitreiking Nesprijs  

  
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 juni 2016. 

Frouk voegt toe de overledene van vorig jaar. Verder geen opmerkingen op de 
notulen waarmee deze worden vastgesteld.  
Frouk dankt Sandra voor het maken voor de notulen. 
 

5. Jaarverslag 2016 
a. Afdeling Roeien 
Johan geeft een kleine terugblik op het roeien van het afgelopen jaar. 
Ook in 2016 zijn we op het sportieve vlak druk bezig geweest. We hebben 
deelgenomen aan toertochten, roeiontmoetingen met wedstrijdkarakter, nationale 
wedstrijden en roeimarathons.  
Afgelopen jaar hebben we met 3 dames vieren, 1 heren vier en een heren acht 
meegedaan aan de Head of the River. Er was winst op diverse roeimarathons en 
goede prestaties bij roeiontmoetingen met wedstrijdkarakter. Een vervelend 
incident was er tijdens de Ringvaart Regatta over 100km waar de wedstrijd 
vroegtijdig beëindigd moest worden vanwege een aanvaring met een dukdalf. 
Met een verjongd jeugdbestand waren er gelukkig succesjes bij de 
jeugdwedstrijden. Voor de 7e keer hebben we bij ZZV jeugd- en junioren 



wedstrijden met succes georganiseerd. Bij de jeugd blijven de buitenroeise 
activiteiten belangrijk. 
We zijn trots op ZZV roeister Esther v.d. Loos, die in 2016 Nederland heeft 
vertegenwoordigd bij het nummer aangepaste mixed dubbeltwee tijdens de 
paralympische spelen in Rio de Janeiro. Een vierde plaats is een fantastische 
prestatie! 
 
We hebben genoeg boten. We investeren daarom, volgens het botenplan, alleen 
in vervanging van het botenbestand en niet in aanvulling. De leden hebben 
toestemming gegeven voor de aanschaf van een nieuwe Wiersma C4x+ incl. 
benodigde riemen. Deze boot is vorig jaar besteld en is inmiddels tot De Jonge 
Dirk (Molen) gedoopt. Ook de boot die Folkert van Zinderen-Bakker ons 
nagelaten heeft is gedoopt tot Gees, vernoemd naar zijn moeder. 
 
Niet alleen is er geïnvesteerd in roeimateriaal, maar ook aan het gebouw, 
botenwagen en vlaggenmast is hard gewerkt. Om ervoor te zorgen dat we veilig 
naar de vlotten kunnen lopen zijn er geperforeerde antislip platen aangebracht. 
 
Jaren lang en dus ook dit jaar wordt er plas-geld opgehaald tijdens de wandel 
Dam tot Dam. Ook in 2016 is een grote groep vrijwilligers van ZZV gevraagd om 
bij de Dam-tot-Dam nachtloop de verzorgingspost te bemannen. Naast een leuke 
promotie heeft de vereniging hiervoor ook weer een vergoeding gekregen. 
 
Het gehele archief moet onder goede condities worden bewaard. Onze huidige 
opslagkasten schieten daarin tekort. Joost Pielkenrood is zeer actief geweest om 
ons archief over te dragen aan het gemeente archief. Hier zijn behoorlijke 
vorderingen in gemaakt, maar niet het gehele archief is overgenomen. 
 
De statuten zijn met toestemming van de leden (Algemene ledenvergadering) 
aangepast. De aanpassing heeft o.a. betrekking op het dopingreglement, het 
tuchtreglement en stemrecht van de KNRB. Het betreft hier de leden waarvoor 
afdracht gedaan wordt aan de roeibond (de roeileden van ZZV).  
 
In het bestuur is Jeanette Warta ondertussen een jaartje actief als 
barcommissaris. Marcel Vleer heeft halverwege het jaar de functie van 
penningmeester van Pamela overgenomen. 
 
Ook dit jaar zijn er weer vele vrijwilligers actief geweest voor de vereniging. De 
vrijwilligersprijs voor het jaar 2015 werd uitgereikt aan Hans Buntsma. We hebben 
Hans uitgebreid bedankt voor zijn diensten achter de bar, faciliteren van feesten 
en partijen op de jachthaven en zijn inzet in het bestuur. 
 
b. Zeilen en Motorbootafdeling 
Johan Beernink: Er zijn in 2016 drie nieuwe bestuursleden toegetreden in juli is 
hij tot voorzitter gekozen. 
Er is een bagger project gestart, de haven is geïnspecteerd. Gezien de omvang is 
dit even in de ijskast gezet. Rick de Vries heeft informatie ingewonnen om de 
asbestsanering te starten in april. Inmiddels is dit nagenoeg afgerond. De 



vervanging van de mastenkraan is door een werkgroep van de zeilers opgepakt. 
Ook dit is afgerond, er staat een nieuwe kraan.  
De ledenadministratie is vernieuwd, alle nota’s zijn betaald. Met het nieuwe 
programma zullen er ook nieuwe punten zijn die aandacht vragen, maar Jan en 
Lucien hebben er veel werk in gestoken. 
De mogelijkheid om camperplaatsen op de jachthaven te maken staat ook nog 
even in de ijskast 
De havenmeester heeft de bar op zich genomen. 
Van steiger 5 is de kop vervangen) 
De penningmeester was aftredend, maar is in de liggersvergadering weer voor 
drie jaar herkozen. 
Er is een bestuurslid gevonden die de notulen op zich neemt. 
Er zijn bokken gestraald. 
Er zijn veel werkzaamheden door vrijwilligers verricht, Johan dankt deze mensen 
voor hun inzet. 
 
Er is vorig jaar een extra vergadering gepland voor het wijzigen van de statuten. 
In het AB is gesproken over de huishoudelijke reglementen, deze willen we voor 
het eind van dit jaar herzien waar nodig. 
Ontwikkelingen Eiland de Nes, het noordelijkste puntje was nog van provincie, dit 
is nu helemaal van ons, Frouk zal deze zomer de stukken passeren. 
Marcel Schol: wie betaald de schade die aan de kop ontstaan is? De provincie 
heeft het e.e.a. vervangen. De steigers worden nog door onszelf vervangen. Hier 
komen we later in deze vergadering op terug. 
 

6. Financieel Verslag 2016 en begroting 2017/2018 
Jan neemt de algemene zaken door qua financiën. 
De details van de financiële stukken worden in beide afdelingen besproken, op de 
balans nemen we de algemene cijfers mee. 
Contributie moeten we voor dit jaar nog formeel bevestigen. Op basis van 
indexering gaat de contributie 2018 voor de Zeil en Motorbootafdeling 40,- naar 
44,-. Contributie Watersportverbond is niet gewijzigd. Roeicontributie is voor 2017 
is niet geïndexeerd alleen de verhoging van de KNRB afdracht is meegenomen.  
Liggelden zijn met 8% verhoogd. 6,2% is het gevolg van de pachtaanpassingen 
van de gemeente Zaanstad. In oktober 2016 is een voorlopige overeenkomst 
gesloten met een plafond van 19.000,- met de gemeente. Vandaag ontving Jan 
van Zaanstad een definitieve factuur van 12.000,- Daar is hij erg tevreden mee, 
Frouk dankt Jan voor het werk wat daarvoor verzet is.  
 
Begroting 2017 is gebaseerd op de uitgaven zoals die het voorgaande jaar 
waren. In de loop van het jaar kijken we wat de gevolgen zijn op de begroting van 
2018. Na 12 jaar procederen is de btw regeling voor sportboten aangepast. Er 
was een bijzondere regeling, een jachthaven met havenmeester is btw plichtig. 
Voor sportboten geldt een vrijstelling. De andere boten vallen onder recreatie, 
daar moet btw over geheven worden. Consequentie daarvan is dat je dan ook 
geen btw mag aftrekken. De besparing is 6%, er zijn voor onze verenigingen niet 
veel consequenties. We gaan het dit jaar allemaal goed vastleggen. Met de 
zeilers is voor 2018 afgesproken dat we het bruto bedrag hetzelfde houden. 



 
Voor afschrijving onderhoud is een nieuwe methode gekozen. Er is een 
meerjarenbegroting gemaakt voor 25 jaar onder leiding van de penningmeester 
van de Roeiafdeling. We reserveren nu voldoende om de kosten voor de 
komende 25 jaar te dekken. Dat biedt een stabielere benadering dan de oude 
methodiek. Ook voor het eiland willen we dit op deze manier hanteren. Daar gaan 
we nog mee aan de slag. 
Investeringen: Steiger 5 en vervanging loods, (asbest vrij gemaakt). Ruwbouw is 
gereed, we gaan nu verder met de inrichting en de technische voorzieningen. 
Verlanglijst: Herindeling ligplaatsen gelet op de diepte van het water, mogelijk 
deels baggeren. 
Toiletgroepen jachthaven, 15 jaar geleden gebouwd. Er is onderhoud nodig, 
moderner en eenvoudiger schoon te houden. Als er verder ideeën zijn op dit vlak 
dan horen we dat graag. 2016: iets meer inkomsten door voorschot pacht, 
uitgaven pacht ook hoger, valt tegen elkaar weg. 
 
Jan vraagt of er vragen zijn over de cijfers?  
Albert Kamman: vraagt hoe zit het nu gaat met de pacht, komt er volgend jaar 
weer een herberekening? Nee, er was een contract van 50 jaar, na 25 jaar mocht 
er een herberekening plaats vinden, dat is nu gedaan. Na 50 jaar komt er een 
nieuw contract.  
 
Beide afdelingen zijn stabiel en solide. Zeil en Motorbootafdeling: ledenaantal is 
redelijk constant, er is 21.000,- meer binnengekomen en er is 4000,- verschoven 
tussen de inkomsten en uitgaven maar blijft effectief hetzelfde.  
De overschotten gaan naar de reserves van beide afdelingen. 
Er zijn een aantal jaren geleden een tweetal hypotheken afgesloten, die kunnen 
niet versneld afgelost worden, die blijven we de komende 10 jaar volgens 
afspraak aflossen.  
Verder zijn er geen vragen van de leden.  
 
De kascommissie heeft de financiën gecheckt en heeft een schriftelijke verklaring 
afgegeven. Jan leest de verklaring, ondertekend door Hans Bonekamp, Willy 
Robben, Ge Heus en Pie Jansen, Ben Hallen was niet beschikbaar: conform art 
18 lid6 zijn de cijfers onderzocht en in orde bevonden. De commissie stelt voor de 
cijfers vast te stellen en verleend decharge.  
 

7. Verslag van de Kascommissie 
Zie voorgaande punt 
 

8. Benoeming Kascommissie 
Wie wil er volgend jaar in de cijfers duiken? De heer Heus valt af. Voor het 
evenwicht lijkt het nuttig ook een roeier toe te voegen. Albert Kamman wil dit wel 
doen. 
 

9. Eiland de Nes 
De Eilandcommissie doet verslag: In juni 2016 zijn we aangesteld. Als eerste is 
de starttoren leeggehaald. Er zat veel geschiedenis in. Hij is opnieuw ingericht 



met het aanwezige gereedschap. De steigers zijn geïnspecteerd en oplopen 
vernieuwd. Alle speeltoestellen zijn opgeknapt. Er zijn wat nieuwe struiken 
aangeplant. Iedereen is welkom. Er wordt wel aangegeven wat wel en niet mag. 
Verder mag iedereen blijven slapen. Dat werpt zijn vruchten af. Er komen steeds 
meer mensen recreëren. Er is een snoeiweekend gehouden waarbij dooie bomen 
zijn verwijderd en struiken gesnoeid. Hout is versnipperd verspreid over het 
eiland. Er zijn 10 mensen komen helpen, de vrouwen zorgden voor het natje en 
het droogje. Het was een erg leuk weekend dus dat houden we erin. De roeiers 
zien we weinig op het eiland, de steigers zijn best hoog. Misschien komt er op 
termijn een verlaagde steiger zodat de roeiboten er ook uit kunnen stappen. 
Frouk dankt de heren voor alle inzet aan het Eiland.  
 

10. Ingekomen stukken ten aanzien van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

11. Bestuursmutaties 
Vorig jaar zeiden we al dat Tom Fekkes gestopt is, er is een statuten wijziging 
geweest en het komende jaar wordt het huishoudelijk reglement onder de loep 
genomen. Daarin nemen we de regeling voor het aftreden van de bestuursleden 
op. Het bestuur blijft vooralsnog daarom even zitten.  
 

12. Uitreiken Nesprijs 
Johan reikt de Nesprijs uit aan Esther van de Loos voor haar prachtige prestatie 
op de Paralympische Spelen 2016 waar zij met haar partner Corné in de dubbel 
twee een vierde plaats behaalde. Ze is met Corné al jarenlang het gezicht van het 
pararoeien. Inmiddels is ze gestopt met roeien op topnivo, maar nog wel 
verbonden aan de knrb om toekomstige pararoeiers te helpen. In 2015 werd ze 
5e in het WK in Nederland. Daarna zijn er prestaties tijdens de Worldcups 
gevolgd. Via de tweede plaats in de herkansing naar de A finale. Weinig mensen 
kunnen zeggen dat ze zo’n hoge notering op olympisch gebied hebben gehaald. 
Niet alleen wij, maar meer mensen zijn heel trots op jou!  Frouk voegt nog toe dat 
ze het heel bijzonder vindt hoe para sporters in topsport terugkomen. 

 
13. Rondvraag en sluiting 

Albert Kamman: er werd net gerefereerd naar het opvragen van de notulen. 
Waarom worden deze niet mee gestuurd met de uitnodigingsmail? We spreken af 
dat we de uitnodiging met agenda en (voorlopige) notulen voortaan meesturen. 
Met het verstrekken van de financiële stukken hebben we wat meer moeite omdat 
die soms een eigen leden gaan leiden. Die blijven in te zien tijdens de 
vergadering. 
 
Eilandcommissie: Er zijn veel liggers bij Eiland de Nes die niet bij ons in de haven 
liggen. Er liggen mensen voor langere tijd op het eiland voor de geringe 
contributie die wij heffen. Kunnen we die niet gaan verhogen? Antwoord bestuur: 
Leden hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten, dat 
kunnen we niet tegengaan.  
De Woude is voor een groot gedeelte verpacht, die bedragen zijn niet misselijk. 
Daar worden bootjes verhuurd en die komen massaal naar het eiland, dat is niet 



wenselijk. Als mensen van buitenaf komen die geen lid zijn mag je ze daar wel op 
wijzen. Het gaat niet om passanten, maar het gaat om leden die ergens anders 
liggen en veelvuldig komen. Er wordt een nieuwe ledenlijst gevraagd want die 
van nu is niet up to date. Frouk geeft aan dat ze het meeneemt binnen het 
bestuur.  
Marcel Schol, vraagt om vlaggetjes voor leden die niet in de haven liggen. Hij 
zegt dat hij moeite moet doen om extra vlaggetjes te krijgen. Dit speelt al jaren. 
Ook dit neemt Frouk mee naar de bestuursvergadering. 
Theo Peekstok meldt dat Rick de Vries er voor heeft gezorgd dat de 
eilandmannen een mooie herkenbare outfit kregen, dank daarvoor. 
 
Albert Kamman dankt het bestuur voor zijn inzet. 
 
Frouk sluit de vergadering om 21:24 uur. 

 


