Verslag ALV Watersportvereniging Binnenrijn.

De eerste Algemene Ledenvergadering is op 1 maart 2018 gehouden met aspirant-leden in Het Dok
te Oegstgeest van 19.30 tot 21.30 uur.
Aanwezig:

20 leden van 14 adressen/aanlegplaatsen

Afmeldingen:

10 (geen bericht van 26)

Bestuursleden:

Aanwezig: Dik Blok (voorzitter), Frida Steenblik (secretaris), Gerrit Smits (lid)
Wegens ziekte afwezig: Hans Ramb (penningmeester)

CONCEPT Verslag ALV 1 maart 2018
De voorzitter, Dik Blok, heet de aanwezigen welkom en stelt de bestuursleden voor.
Vervolgens geeft de voorzitter een kort historisch overzicht van de totstandkoming van de
vereniging. In 2013 heeft de gemeente Oegstgeest aan de bewoners van Nieuw-Rhijngeest/
Oegstgeest aan de Rijn een brief gestuurd en de mogelijkheid geboden zich aan te melden voor een
ligplaats voor hun boot. De bewoners, die daarvan gebruik hebben gemaakt, hebben via loting een
volgnummer gekregen in 2014. Deze volgnummers voor ligplaatsen zijn gekoppeld aan de bewoners,
niet aan de huizen. Als iemand de wijk verlaat, vervalt de aanspraak op een ligplaats voor de boot in
onze wijk. Daarna hebben zich nieuwe wijkbewoners aangemeld als aspirant lid. In 2014 en 2017
hebben er boten gelegen aan De Drie Gebroeders en in 2015 en 2016 aan Jachtlust.
De gemeente Oegstgeest heeft eerst met commerciële partijen onderhandeld, maar uiteindelijk
meegewerkt aan de oprichting van de Watersportvereniging Binnenrijn in april 2017. Sinds enkele
jaren is het huidige bestuur nu in onderhandeling met de gemeente en de verwachting is, dat de
eerste 26 ligplaatsen in de loop van april of begin mei 2018 worden opgeleverd. Naast het aanleggen
van de aanlegsteigers moet ook de omgeving klaar zijn voor de ligplaatsen opgeleverd kunnen
worden in verband met veiligheid. De overige 14 ligplaatsen worden opgeleverd voor 1 april 2019.
Op het moment van de ALV waren de definitieve tekeningen van de 26 ligplaatsen nog niet
beschikbaar. Het bestuur zal de beschikbare ligplaatsen aanbieden op basis van 2 criteria:
volgnummer op de wachtlijst en afmetingen boot/afmetingen ligplaats. Het bestuur wijst de ligplaats
dus toe aan een aspirant lid op basis van de afmetingen van de boot. Er zijn 50 aspirant leden op dit
moment. Niet iedereen heeft al een boot. Het bestuur verwacht, dat de leden die al langer op de
wachtlijst staan (met een boot in eigendom) een ligplaats zullen kunnen krijgen.
Huishoudelijk Reglement:

De voorzitter licht het reglement toe. Er staat omschreven hoe de toewijzing van ligplaatsen zal gaan
en dat onderverhuur niet mogelijk is.
Vraag vanuit aanwezigen: moeten een aantal zaken vanuit de huurovereenkomst ook opgenomen
worden in het huishoudelijk reglement?
Na enige discussie stelt de voorzitter voor het huidige Huishoudelijke Reglement te accorderen en
eventuele wijzigingen voor de volgende ALV schriftelijk te amenderen. De vergadering gaat unaniem
akkoord met dit voorstel en daarmee is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld op 1 maart 2018.
Financiën:
Gerrit Smits licht de begroting toe. De grootste post is de pacht aan de gemeente Oegstgeest. In
2018 zal de hoogte van de pacht afhankelijk zijn van het aantal beschikbare ligplaatsen. In de pacht is
groot onderhoud opgenomen van de steigers en de omgeving. De vereniging is verantwoordelijk
voor het kleine onderhoud en enkele andere kosten. De kosten voor een ligplaats van april tot
november 2018 komen dan op € 375 per jaar. Helaas zijn we als vereniging sinds kort btw
verschuldigd. Dit verhoogt de lasten.
Het bestuur was oorspronkelijk van plan lid te worden van de Nationale Watersportbond. De kosten
zijn echter te hoog op dit moment.
Er wordt in de vergadering doorgepraat over de situatie en mogelijke ontwikkelingen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting voor 2018 en stelt het liggeld voor 2018
daarmee vast op € 375 inclusief btw en een eenmalig inschrijfgeld voor aspirant-leden van € 25.
Huurovereenkomst:
Gerrit Smits ligt de huurovereenkomst toe. Deze is op veel onderdelen heel specifiek. Het doel is
duidelijkheid.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde huurovereenkomst 2018.
Kascommissie:
De heren Tom Biegstraaten en Bram Kroon bieden aan samen de kascommissie te vormen in februari
2019 voor de jaarrekening 2018. De vergadering gaat akkoord.

Rondvraag:
-

Komt er een hek of andere afscheiding? Antwoord: nee.
Wanneer is het vaarseizoen officieel? Antwoord: van 1 april tot 1 november.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

