
Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering  (ALV) d.d. vrijdag 15 april 2022  
Gehouden in de kantine van voetbalvereniging HBC, Cruquiusweg 39 2102 LS Heemstede. 
Aanwezige bestuursleden: Peter Bos (vz),, Frank van der Hoeff (pm) Patricia van der Voort (vvz), 
Hans Lammers (hc SB) en Hans Sleeman (secr) Afwezig wegens ziekte: Jan Vollenga (hc  MH) 

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter, herdenking overleden leden, nieuwe leden en 10 en 25 jaars 

leden:  De voorzitter heet iedereen welkom op de ALV, hij vermeldt dat iedereen de uitnodi-
ging ontvangen heeft met de volgende bijlagen: Agenda, Concept Notulen van de vergade-
ring van 16 juli 2021, Financieel Verslag 2021 (Jaarverslag), Meerjarenplan 2022 en verder, 
Meerjarenbegroting, Tarievenlijst 2022 en Overige Tarieven.  

   
 De voorzitter vermeldt dat u van alle stukken kennis hebt kunnen nemen en dat wij als bijna 

 voltallig aanwezig bestuur u vandaag toelichting geven c.q. verantwoording afleggen. 

 Eindelijk mogen wij na twee jaar de partners van de leden ook weer welkom heten. Voor de  
 partners en nieuwe leden zal ik u het bestuur voorstellen: Patricia van der Voort, vice-voor-
  zitter, Hans Sleeman, secretaris, Frank van der Hoeff, penningmeester, Hans Lammers, ha-
  vencommissaris Spaarneborgh haven, helaas is Jan Vollenga, havencommissaris Van Mer-
  lenhaven wegens ziekte verhinderd en tenslotte Peter Bos, voorzitter. 

 De voorzitter wenst u allen een prettige vergadering en nog prettiger vervolg omdat na af-
  loop een drankje en hapje worden verzorgd door onze gastheren en gastvrouwen van HBC, 
 ter opening van het nieuwe vaarseizoen. De voorzitter bedankt bij voorbaat HBC en de ver-
  antwoordelijke mensen voor het beschikbaar stellen van de ruimte en mogelijkheid tot het  
 verstrekken van versnaperingen. 
 Een paar algemene mededelingen vooraf: 37 leden hebben zich aangemeld aanwezig te  

 zijn en 27 leden hebben zich afgemeld. Iedereen wordt verzocht de presentielijst te teke 
 nen. Het leven gaat weer gewoon door, echter Corona ligt nog steeds op de loer dus wees  
 vooral voorzichtig want ook de griep ligt weer op de loer. 
 Het verenigingsjaar is statutair gewijzigd in het kalenderjaar, ingegaan op 1 januari 2022. 
 Het bestuur heeft besloten naast de leden die dit jaar 10 jaar lid zijn ook de leden die dit  

 jaar 25 jaar lid zijn te eren. Dit jaar hebben we twee controles gehad, ten eerste een mili-
  eu controle, waarbij een gastank pal naast het havenkantoor werd aangetroffen, deze moet  
 worden verwijderd. Ten tweede is er een legionella overschrijding geconstateerd. Het ad-
 vies is de douches drie keer per week te spoelen totdat de douches weer gewoon gebruikt  
 worden. De buiten slangen moeten enkele minuten doorlopen voor de tank gevuld wordt. 

 Op ledengebied is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Aangezien de mutaties in het eerste  
 halfjaar 2021 reeds in de vergadering van 16 juli 2021 gemeld zijn worden deze hier niet  
 herhaald. Overleden: Mevrouw  Marion Dijkstra-Huygens, de heer Alex van Gelder en de  
 heer Geert Nijhoff, allen uit de Spaarneborgh haven. Op 18-2-2022 is Jan van Dijk over-
  leden. Staande nemen we een minuut stilte in acht om hen te herdenken. 
  



Nieuwe leden met ligplaats in de Spaarneborgh haven (SB): de dames Megje André de la  
Porte en Adrie van Gelder, de heren Oscar Meijer en Harry Kunst (de laatste op de wachtlijst) 
Nieuwe leden met ligplaats in de Van Merlenhaven (MH): de heren Franck van der Toorren, 
Wouter Slagter, Maarten van Berkel, Bob Hilgersom, Jan Hermarij en mevrouw Elle Row-
bottom, nieuw lid zonder ligplaats Rob Nelissen. Opzeggingen: Mevrouw C.G. van Dijk, en de 
heren H. van Riemsdijk, H. Gerritsen, J. Hartman en J. Ruigrok. Vervolgens in 2022 de vol-
gende mutaties:  Nieuwe leden in de SB: Peter van der Hoorn, Pim Verduijn, Olaf Meijaard, 
de laatste twee tijdelijk in de SB en Eric Wesseling (wachtlijst) 

Opzeggingen:  Mevrouw D. van Wensen en de heer J. van Wensen. Totaal nu 118 leden. 
10 jaar lid:  Joris Folmer, Marcel van Maurik, Hans Sleeman, Cees Verdonkschot en   
Harm de Vries. 25 jaar lid:  Paul de Haas. Niet alle 10-jaars leden zijn aanwezig, maar de  
penningmeester verstrekt Hans Sleeman een 10-jaars en Paul de Haas een 25-jaars vlag. 

2. Vaststellen en tekenen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 juli 
2021: Er zijn geen opmerkingen dus zijn de notulen goedgekeurd en worden vervolgens 
door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. Brief van Harm de Vries betreffende het houden van 
de ALV op Goede Vrijdag, vraag aan de ALV: Zijn er bezwaren tegen het houden van de 
ALV op Goede Vrijdag ?:  Er zijn een veelvoud van feestdagen voor verschillende geloven. 
In de geloofsbeleving worden deze dagen niet meer als zo heilig ervaren als vroeger. We 
werken gewoon op Goede Vrijdag en de kerken worden zo weinig bezocht waardoor meer-
dere kerken moeten sluiten omdat zij niet meer kunnen bestaan. Dit neemt niet weg dat ie-
der persoonlijk een inrichting mag en kan geven aan zijn/haar invulling van het geloof en de 
omstandigheden van het katholicisme die daarbij horen, maar wij hebben gemeend dat dit 
geen reden meer hoeft te zijn om de vergadering niet op een goede Vrijdag vast te stellen.  
Daarbij gelet op de beschikbaarheid van de ruimte op deze datum en de opening van het 
vaarseizoen, vinden wij als bestuur dit een rechtmatige keuze. De vraag:  Heeft iemand be-
zwaar tegen het houden van de algemene ledenvergaderingen in de toekomst op een goe-
de Vrijdag?:  Niemand heeft hierop negatief gereageerd, dus is het kennelijk voor de mees-
te leden geen probleem. Dit neemt niet weg dat we er zoveel mogelijk rekening mee zullen 
houden 

4. Jaarverslag 2021: 
• Verslag van de secretaris: Fysieke bestuursvergaderingen 11 wegens corona, verder 

een aantal vergaderingen via Teams en veel overleg via whatsapp, telefoon, email en 
mondeling. Items: de renovatie van de Van Merlenhaven, financiên, tarieven, planning, 
investeringen erfpacht, meerjarenplanning en begroting. Ledenmutaties: Per 1 februari  
2021 waren er 115 leden, gedurende 2021 17 nieuwe leden, 3 leden  zijn overleden en  
12 leden hebben opgezegd. Dus per 31 december 2021 hadden we 117 leden. In 2022 
zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen, twee leden hebben  opgezegd en 1 lid is overleden, 
dus per 15 april 2022 hebben we 118 leden. Verder worden  een aantal sheets getoond 
met de leeftijdsopbouw van de leden waarbij opvalt dat een groot gedeelte van onze le-
den tussen de 60 en 79 jaar oud is. Tevens werden de aantallen leden per aantal jaren 
lidmaatschap en de verdeling van leden naar woonplaats getoond. Wat hierbij opvalt is 
dat 81 van onze leden in Heemstede, Haarlem en Bennebroek wonen. We zijn lid van 
de VNM wat een belangrijke bron van watersport informatie voor onze vereniging is. 



• Verslag van de Havencommissarissen: Weinig te melden vanuit het havencommissari-
aat, dus hiervan geen verslag. 

• Verslag penningmeester: De inkomsten zijn € 10.087 boven de begroting. Er is € 1,560 
minder uitgegeven aan investeringen dan begroot en aan onderhoud is € 461 meer uit-
gegeven. De exploitatiekosten waren € 1,148 minder dan begroot en de verenigingskos-
ten zijn € 3,953 lager dan begroot. Samenvattend: 2021 laat een positief resultaat zien 
van € 17.440 en het vermogen is gegroeid naar € 124.511. Conclusie: de inkomsten zijn 
€ 10.087 hoger dan begroot en de uitgaven € 6,183 minder dan begroot. dus een mooi 
resultaat van € 17.440. Dus de financiële positie blijft onveranderd goed en wordt zelfs 
beter. We hebben een vermogen van ruim 2x onze exploitatie. De passanten gelden zijn 
€ 1,229 hoger dan begroot, de Nutsinkomsten € 1.376 hoger dan begroot en de Overige 
inkomsten zijn € 5.929 hoger dan begroot. De nutsinkomsten zijn elk jaar zo ongeveer   
€ 4K en de uitgaven ook € 4K, echter dit jaar zijn de nutsinkomsten € 5.376.  De overige 
inkomsten van € 6.929 zijn ontstaan doordat we minder dan begroot hebben uitgegeven 
aan de renovatie van de haven. Investeringen zijn positief beïnvloed door dat er geen 
elektrakast hoefde te worden vervangen, de extra kosten zitten in onderhoud cv installa-
tie en douches. de verenigingskosten zijn lager door lagere bestuurskosten en lagere 
havenactiviteiten o.a. door corona. Ten slotte op de balans kunt u zien dat onze vereni-
ging er financieel goed bij staat met een eigen vermogen van  € 124.511. 

5. Verslag kascontrolecommissie: Door omstandigheden kunnen beide kascommissie leden  
niet aanwezig zijn. Wel hebben zij de administratie en financiële stukken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De secretaris leest hun controle verklaring voor en zij verzoeken de 
ALV décharge te verlenen aan het bestuur. Kascommissie hartelijk dank voor jullie inzet. 

6. Décharge van het bestuur voor het gevoerde bestuur en beleid gedurende 2021 en goed-
keuring financiële stukken over 2021: Op basis van de aanbeveling door de kascontrole-
commissie verleent de ALV décharge aan het bestuur voor het gevoerde bestuur en beleid 
en keurt de financiële stukken over 2021 hierbij goed. 

7. Verkiezing leden en plaatsvervangend lid van de kascommissie. Het bestuur stelt voor om 
Eddy van Uden en Henk Stoop als lid en Bart Slagter als plaatsvervangend lid te benoe-
men: De ALV gaat hiermee akkoord. Dus zijn allen wederom herkozen. Met dank voor hun 
inzet. 

8. Meerjarenplan en investeringen 2022: 
Presentatie van de Voorzitter: 
Alle financiële gevolgen van de plannen voor 2022 zijn in de begroting 2022 door de pen-
ningmeester opgenomen en worden onder punt 9 van de agenda behandeld 

In het Meerjarenplan zijn de historische beleidsbeslissingen van afgelopen jaren verwerkt en 
geeft een beeld van de toekomst.  
- Alle aanpassingen en voornemens zijn in het meerjarenplan in ROOD aangegeven.  
- Investeringen komen terug in de begroting van de penningmeester.! 
• Gebouw: Zoals u bekend, heeft het bestuur vorig jaar het idee geopperd om de vergader-

ruimte te vergroten. Mede doordat wij geen extra ruimte kunnen krijgen voor plaatsing van 



een kantoorunit hebben wij besloten hier voorlopig van af te zien en in voorkomend geval 
elders vergaderruimte te zoeken. 
Inventaris en terrein 1 
Stoelen in kantoor, alsmede computer moeten worden vervangen. 
Reparatie vuilwaterpomp is nodig. 
Herstelkeuring blauwe elektrakasten 
Waterplanten in de kom moeten hoognodig worden verwijderd. 
Inventaris en terrein 2 
Bomen snoeien SB: ik heb afgelopen week begrepen dat het dit jaar niet nodig is volgens 
bericht van de gemeente. 
Steigers MH: bamboe steigers hebben de neiging bij natheid spekglad te worden, wat vorig 
jaar al een paar keer is gebleken. Wij zijn in overleg met de gemeente om een stroeve laag 
op de steigers aan te brengen en sommige delen te laten vervangen wegens mogelijke of 
gevorderde versplintering. Advies is in ieder geval om niet met blote voeten op de steigers 
te lopen. 
Volgens mededeling van de gemeentefunctionaris zullen de splinterende delen nog worden 
vervangen en wordt een antislipvoorziening aangebracht, in principe volgens het getoonde 
monster bij box 1. 
Trappen: dit neemt niet weg dat het bestuur van mening is trappen te moeten aanbrengen 
midden tussen alle steigers in MH. Dit geeft drenkelingen de mogelijkheid om eenvoudig 
het water te verlaten. Door andere omstandigheden worden in SB geen trappen noodzake-
lijk geacht. 
WiFi Merlenhaven: Inmiddels is een glaskabel aangebracht waardoor een bandbreedte 
mogelijk is van 1 GB. Nadere informatie leert, dat het beste is om 2 kabels aan te leggen 
van hoofdmeterkast, naar elektrakasten naar kantoor. Tussenstops bij blauwe kasten. 
Aangezien de mantelbuis niet is aangebracht zoals afgesproken, moeten wij met de aan-
nemer nog een definitieve afspraak maken over het open leggen van de bestrating bij de 
blauwe kasten en het aanbrengen van de gewenste kabels, met een peilpunt bij de kasten. 
Dt zal echter meerkosten vergen. 
Ergo: dit alles betekent dat de komende tijd nog werkzaamheden moeten worden verricht 
aan steigers en aan bestrating. Wij zijn inmiddels een jaar bezig om alles op orde te krijgen, 
maar hopen dat met 1 of 2 maanden alles zo goed mogelijk in orde is gebracht. 
Elektratarieven 
Het is u bekend dat in hoofdzaak door de oorlogsomstandigheden in Oekraine, de energie-
prijzen omhoog schieten. Wij zullen ook duurder moeten inkopen en daardoor ook doorbe-
lasten. 
Dit heeft het volgende tot gevolg: 

o Het standaard elektratarief van de aangesloten leden wordt gewoon jaarlijks per april 
afgerekend. 

o De muntautomaten in de elektrakasten worden vervangen door € 1,= automaat bij 
gelijke kWh levering. 

o Douchen kost € 1,= per douchebeurt. 
o Wassen en drogen kosten ieder € 3, = per was- of droogbeurt. 

Terrein 
Door de inzet van Jan van Noorden hebben wij gedurende het gehele seizoen een mooie 
grasmat. Daarnaast zet hij zich ook in voor al het openbaar groen in de haven. Hulde voor 
zijn inzet, maar dit neemt niet weg dat iedereen niet achterover kan blijven zitten, want het 
onkruid tussen tegels en stenen blijft gewoon groeien. Zoals eerder gevraagd, verzoeken 



wij u dan ook regelmatig het straatje voor uw box te controleren en het teveel aan onkruid 
te verwijderen. Hiermee blijven de havens er prachtig uitzien. 
Havenactiviteiten 
Mogelijke evenementen komen in punt 12 van de agenda aan de orde. 
Nogmaals een verzoek aan de leden om zo mogelijk de evenementencommissie te onder-
steunen met het zoeken naar andere activiteiten, zoals een toertocht of wat dan ook om de 
ruimste zin van de watersport in onze vereniging in ere te houden. Volgens het bestuur is 
voldoende menselijke capaciteit in de vereniging aanwezig om dit deel wellicht op te pak-
ken. 

Vrijwilligers/havenmeesters 
Vorig jaar hebben wij u gemeld dat door een gebrek aan vrijwilligers om als havenmeester 
op te treden, extra kosten kunnen en zullen ontstaan. 
Dit jaar ontbreken nog circa 12 havenmeesters, zodat wij weer een aanslag moeten doen 
op de bereidheid van Paul en Henk om de open gaten op te vullen. 
Liefhebbers kunnen zich nu nog melden bij het bestuur ivm afwezigheid van Jan. 
Het vaantje voor leden als 25 jaar lid, heb ik reeds bij de inleiding gemeld. 

Aangezien er geen vragen zijn, zijn het Meerjarenplan en de investeringen 2022 hierbij 
goedgekeurd. 

9. Begroting 2022 en goedkeuring: Presentatie door de penningmeester: 
       Alle bedragen, genoemd door de voorzitter in het Meerjarenplan, zijn vastgelegd in deze Begroting. 

Het uitgangspunt is dat het eigen vermogen 1 á 2 keer de jaarexploitatie bedraagt, oftewel tussen 
de € 50K en € 100K. Dit is mede afhankelijk van de beoogde investeringen. Het vermogen is de 
laatste  twee jaar sterk gegroeid door uitblijven van activiteiten als gevolg van Corona. De bestem-
ming van de groei van het vermogen is het met voorrang plegen van investeringen op het gebied 
van ICT. veiligheid en havenverbeteringen. 

  Onzekerheden en risico zijnde herziening van de erfpacht en de verhoging van de kosten van de 
nutsvoorzieningen. Voor passanten worden de muntproevers van de elektra automaten vervangen 
(van €  0,50 naar € 1,—) Voor de leden een verhoging van de elektrotarieven naar het door Eneco 
in rekening gebrachte tarief per 1 juli 2022. De opbrengsten en kosten worden beide geschat op € 
6K (dus plus 50%)  

  De grote uitgaven voor de komende jaren is door de voorzitter uitvoerig besproken tijdens zijn 
Meerjarenplan en zijn in de meegestuurde gedetailleerde begroting goed zichtbaar over de jaren. 
We noemen hier voor 2022 het vervangen van de computer en 5 stoelen in het havenkantoor, het 
vervangen van de wifi in de Van Merlenhaven en het plaatsen van camera’s in de van Merlenhaven. 

  Voor de genoemde muntproevers is een bedrag begroot van € 3K en beschoeiing/noodtrappen in 
de Van Merlenhaven voor € 8K. Tevens is € 1, 5K voorzien voor waterplantenbestrijding in de 85
Kom, echter door inzet van één onzer leden is dit wellicht niet meer nodig, waarvoor onze dank. 

  De impact van begrote kosten en opbrengsten na 2022 kunt u zien in de met de Agenda meege-
stuurde meerjarenbegroting, waarop u tevens  het verloop van het kapitaal (vermogen) over de ver-
schillende jaren kunt zien.  

  Er zijn verder geen vragen dus is de begroting 2022 hierbij goedgekeurd          

10.Roulatie schema bestuur: 
a. Volgens het rooster is periodiek aftredend: 

1. Penningmeester Frank van der Hoeff is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem als 
bestuurslid te herkiezen: Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus is de penning-
meester hierbij herkozen.  



b. Op eigen verzoek treedt de voorzitter Peter Bos af, Het bestuur stelt voor om Patricia 
van der Voort tot voorzitter te benoemen. Peter Bos blijft beschikbaar voor het bestuur 
als adviseur: Er zijn vanuit de leden geen tegenkandidaten aangemeld, dus is Patricia   
van der Voort tot voorzitter benoemd. Peter Bos is hierbij afgetreden als voorzitter. 

c. Peter Bos deelt het volgende mede: 
Ik neem met een goed gevoel afscheid van mijn functie. Ik heb weleens laten ontvallen dat ik maar 
voorzitter ben, oftewel ik zit vóór en de collega’s doen de rest. Dat zou voor Patricia wel erg mak-
kelijk zijn. Ik kwam namelijk tot de conclusie dat een voorzitter leidt, bewaakt, onderhandelt, luis-
tert, denkt, overlegt, instrueert, optreedt, leest, studeert, onderzoekt, sust, mediate en wat nog al 
niet meer. Toch een drukke baan, nietwaar? 
Voor mijn functioneren ben ik heel veel dank verschuldigd aan mijn mede bestuursleden, want het 
echte werk wordt toch door hen verricht. Ik heb gemerkt dat zij vreselijk veel meer energie in de 
haven steken. Wij hebben een goed bestuur: treden gezamenlijk op, wij beslissen met zijn allen, 
houden elkaar op de hoogte, nooit onenigheid, de havens zien er prachtig uit, financieel gaat het 
zeer goed, kortom: het is een prachtige vereniging. Om dat te handhaven en te zorgen dat ik zou 
inzakken omdat ik geen boot meer heb, ben ik blij om het voorzitterschap over te dragen aan Pa-
tricia. Ik zal alleen bij de afhandeling van steigers en kabels betrokken blijven. 
Ik draag hierbij dan ook symbolisch de hamer over aan Patricia en wens haar veel wijsheid toe in 

dit bestuur. Ik ben er van overtuigd dat zij haar plaats zal vinden. 
d. vervolgens draagt hij het voorzitterschap over aan Patricia en overhandigt hij haar de 

voorzittershamer. 
e. Patricia, als nieuwe voorzitter, neemt het woord en richt zich tot Peter Bos:   

 Beste Peter. 
“Er zijn vele handen nodig om alle functies uit te oefenen om een vereniging tot bloei te brengen 
en te houden. Ik wil hieraan als voorzitter graag meewerken en daarbij als roerganger fungeren.” 

Dit zijn de woorden waarmee jij je 11 jaar geleden voorstelde als voorzitter aan de leden van Wa-
tersportvereniging van Merlenhaven. In deze afgelopen 11 jaar heb jij bewezen deze roerganger 
te zijn. Het is je gelukt om, samen met je medebestuursleden, middels tomeloze inzet, van de 
Vereniging een bloeiende organisatie te maken.   
 Ik kan me voorstellen dat dit niet helemaal zonder slag of stoot gegaan is, waarbij menig ambte-
naar van de gemeente Heemstede jouw naam niet snel zal vergeten.  Of het nu gaat om erfpacht 
onderhandelingen; een overhangende boom; nieuwe steigers; uitbreiding havenkantoor; onder-
houd van de terreinen…. Je ging geen uitdaging uit de weg. En bij elk van deze uitdagingen wist jij 
wel een ambtenaar binnen de gemeente die je kon aanschrijven en waarvan je dus ook een reac-
tie verwachtte. 
  Bij de oplevering van de “vernieuwde” van Merlenhaven was het je zelfs gelukt, de toch wel druk-
bezette Wethouder te bewegen om de haven te komen bewonderen. 
Door strak voorzitterschap en samen met de penningmeester goed op de “kleintjes” te letten, kun-
nen we constateren dat de Watersportvereniging van Merlenhaven financieel gezond is. Hierdoor 
is het dus mogelijk om zo af en toe eens een feestje te organiseren. 
  2 jaar geleden is het idee bij je ontstaan om het voorzitterschap door te geven en jezelf geen 
plichtplegingen meer op te leggen. Het idee om drastisch afscheid te nemen van de voorzitters-



hamer heeft binnen het bestuur voor wat onrust gezorgd, zodat ervoor gekozen is om mij middels 
het vice-voorzitterschap in te kunnen werken. 
Vandaag, vrijdag 15 april 2022, is dan toch het moment daar. Na 11 jaar enthousiast leiderschap 
en vele bestuursvergaderingen, leg je je bestuursfunctie neer. (Je zaterdagen zullen nooit meer 
hetzelfde zijn….) 
Wij zijn blij dat je hebt toegezegd de lastige issues die nog lopen met de gemeente en de aanne-
mer af te wikkelen om deze tot een goed einde te brengen. 
Hans, Frank, Jan, Hans en ikzelf zullen op dezelfde voet doorgaan en ons uiterste best doen voor 
de Vereniging en de leden. We zullen je scherpte en humor heel erg gaan missen, maar ik kan wel 
wat ambtenaren bedenken die de vlag uithangen !! 
Peter, wij, het bestuur en de leden, danken je voor al je inzet en wensen jou en Plonie samen met 
de kinderen en kleinkinderen heel veel geluk en gezondheid toe. 
Namens de leden en het bestuur hebben we nog een cadeau voor je. We hopen dat je het met 
veel plezier zult besteden. Patricia overhandigt Peter een paar bol.com cadeaubonnen en een fles 
wijn met twee glazen in een kistje. Vervolgens vraagt Patricia Peter om de zaal even te verlaten: 
Peter verlaat de zaal. Patricia stelt de aanwezige leden voor om Peter tot erelid te benoemen. De 
ALV gaat hiermee unaniem akkoord. Patricia bedankt en vermeldt dat het bestuur Peter zal be-
noemen tot ere-voorzitter. Vervolgens wordt Peter teruggehaald en wordt hem dit medegedeeld. 
Hij is zeer vereerd en bedankt de leden voor de eer en het in hem gestelde vertrouwen.  

Hierna hervat Patricia wederom de vergadering  

11. De tarieven zijn aangepast zoals door Peter Bos verteld bij het Meerjarenplan, aldus: 
f. Tarievenlijst: Onder Lidmaatschap is het verenigingsjaar gewijzigd in 1 januari t/m 31 de-
cember in plaats van 1 februari t/m 31 januari. (Volgens het besluit genomen tijdens de ALV 
2021) Tevens is bij de prijs per kWh vermeld: “ n.t.b. (Nader te bepalen)” 
g. Overige tarieven overzicht: Wasmachine inclusief wasmiddel en Droger beide naar € 3,00. 
en de douche naar € 1,00. Wel moeten de muntproevers nog worden aangepast.  

12.  Evenementen 2022:   
De evenementen commissie bestaat nog steeds uit Henk Stoop, Patricia van der Voort en 
Joke Roodnat (Galama) 
De evenementen commissie is voornemens om, bij voldoende animo, een  Pinkstertocht te 
organiseren. Halverwege het seizoen een spelletjesmiddag of een viswedstrijd en in okto-
ber bij HBC de seizoensafsluiting. 

 13.  Rondvraag 
h. Blijft Patricia ook in de Evenementen Commissie : ja, dat vindt ze leuk om erbij te doen. 
i. Lekkende waterleiding: Deze wordt gerepareerd. 
j. Ingangscode hek MH: Deze zal worden aangepast.   
k. Is het verstandig zonnepanelen aan te leggen: Het bestuur zal zich hierover beraden. 

14. Sluiting van de vergadering:  
Patricia sluit hierbij de vergadering en wenst iedereen een mooi vaarseizoen en verklaart            
hiermede het vaarseizoen 2022 voor geopend. 

http://bol.com


Uitreiking/afhalen club vlaggen nieuwe leden  /  Uitreiking vrijwilligers presentje. (schip-
perszakmes). 
____________________________________________________________________________ 
Uiteindelijk waren er 36 leden aanwezig, dus met partners plusminus 70 personen. 27 leden 
hebben zich afgemeld en 55 leden hebben niets laten horen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur,  
Hans Sleeman 
secretaris 
WSV Van Merlenhaven


