
 
 

Concept verslag Algemene Leden vergadering 

Datum vergadering:   9 januari 2020 
Aanwezig:     Dik Blok (voorzitter), Hans Ramb (penningmeester), Gerrit 
     Smits (algemene ondersteuning) en Ron Zadelaar (secretaris) 
Aantal aanwezige (aspirant-)leden: 18 
 

 
1. Opening 

 
De voorzitter heet iedereen welkom . Met de groei van de wijk is het aantal (aspirant-)leden ook 
afgelopen jaar gegroeid tot 71. Allen hebben een uitnodiging met de agenda ontvangen.  
 

2. Verslag ALV 2019 en Jaarverslag 2019 
  
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd waarvan 1 keer met de feestcommissie. Er is 
meerdere malen contact geweest met de gemeente. In juni is door de feestcommissie bestaande uit 
Alla Aron, Ingje van Blitterswijk en Sander Ouwehand  een geslaagde borrel en fotowedstrijd op 22 
juni georganiseerd in Park Landskroon. De voorzitter bedankt Alla, Ingje en Sander voor hun initiatief 
en de organisatie van dit evenement. 
 
Tijdens de vorige ALV op 10 januari 2019 hebben meerdere (aspirant-)leden gevraagd of de 

ligplaatsen in de winter ook gebruikt mogen worden. In de huur/pachtovereenkomst met de 

gemeente is opgenomen dat dit niet is toegestaan (o.a. voor het onderhoud, baggeren). 

Er is toen afgesproken dat het bestuur dit alsnog met de gemeente zou gaan bespreken. Het bestuur 

heeft hierover contact gezocht met de gemeente en meerdere mailtjes gestuurd. Kort voor de ALV 

heeft de gemeente per mail geantwoord dat er nadrukkelijk voor de periode april-november is 

gekozen omdat zij, wanneer de bomen en het gras niet bloeien, een rustige en nette uitstraling 

wensen te behouden. Ook geven ze aan dat de steigers bij natuurijs gebruikt kunnen worden om op 

te stappen. Deze voorwaarde is voor de gemeente een harde voorwaarde. Bij de uitgifte van gronden 

(privé percelen) is deze voorwaarde niet opgenomen.  

De voorzitter geeft aan dat de gemeente nog geen antwoord heeft gegeven op de vragen die 

betrekking hebben op het baggeren van de Binnenrijn. Ook op de meldingen over de slechte 

bevestiging van de afdekplanken van de beschoeiing  is nog geen reactie ontvangen. Het bestuur zal 

hierover komende periode weer contact opnemen en erop aandringen dat beide punten door de 

gemeente worden opgepakt. 

Vanuit de leden zijn er geen vragen en hierbij worden de notulen van 2019 vastgesteld. 

  



 
 
 

3. Bestuurssamenstelling/-wisseling 
 
Conform de statuten zijn de bestuursleden Smits en Blok per april 2020 aftredend en bestuurslid 
Ramb per september 2020. De leden is in de uitnodiging gevraagd om hun eventuele kandidatuur 
schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. Er hebben zich bij het bestuur geen leden  aangemeld. 
Het bestuur stelt voor om deze bestuursleden voor een volgende bestuursperiode te herbenoemen. 
Niemand heeft bezwaar dat Smits, Blok en Ramb een volgende bestuursperiode aanblijven en de 
herbenoeming van de bestuursleden is hiermee vastgesteld.  
 

4. Stand van zaken ledenlijst / wachtlijst / aanlegplaatsen 
 
Aantal leden met een ligplaatsen:     39  
Aantal nieuwe aspirant-leden:      17                                                                                                                             

Aantal aspirant-leden die in 2019 een plek is aangeboden:  12                                                                                                                                                        

Aantal aspirant-leden op de wachtlijst:     32                                                                                                

In de ALV van 2019 heeft het bestuur ook aangegeven met de gemeente in gesprek te zijn over 

ligplaatsen in het nog te realiseren haventje naast de fietsbrug. Het bestuur heeft daarbij aangegeven 

deze ligplaatsen of een deel ervan in beheer willen nemen. De gemeente was toen nog met 

commerciële partijen in gesprek over de exploitatie van de haven en horeca. Ook dit jaar heeft het 

bestuur meerdere malen contact gezocht met de gemeente. Kort voor de ALV heeft de gemeente 

een terugkoppeling gegeven en zij geven daarin aan dat ze zo goed als rond zijn met een partij voor 

de verkoop. Bij de horeca komen een 20-tal ligplaatsen. De gemeente heeft de wens deze ligplaatsen 

te verkopen (bij voorkeur verbonden aan de nieuwbouwwoningen). Het verzoek van het bestuur 

deze te beheren is ook ter sprake gekomen en zoals aangegeven gaat de voorkeur van de gemeente 

in eerste instantie uit naar verkoop. 

Ook heeft het bestuur contact gehad met het projectteam van het nog te ontwikkelen terrein van 

Universiteit Leiden aan de Zuid zijde van park Landskroon omdat bij de ontwikkeling mogelijk een 

haven met een aansluiting naar de Rijn wordt opgenomen. Helaas is hierover nog niets concreet 

bekend. Zodra er meer bekend is worden de (aspirant-)leden geïnformeerd.    

Verder werd er vanuit de (aspirant-) leden in de ALV van 2019 aangegeven dat er meerdere 

ligplaatsen zijn waar geen boot lag hetgeen als ongewenst werd ervaren. De (aspirant-) leden hebben 

het bestuur in die vergadering aangedrongen deze leden aan te schrijven om te voorkomen dat 

ligplaatsen onbenut blijven. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en heeft de betreffende leden in 

2019 met succes aangeschreven. 

Volgens de oorspronkelijke planning zou de gemeente in 2020 de laatste 4 ligplaatsen in de 

Binnenrijn tegenover villa eiland “ Rhijnoever” opleveren maar zoals bekend is hierbij vertraging 

opgelopen. Er is helaas niet bekend wanneer deze ligplaatsen worden opgeleverd.  

 



 
 

5. Jaarrekening 2019 

De penningmeester licht de jaarrekening 2019 toe en vermeldt dat alle leden de lidmaatschap 

hebben betaald. Zowel de Winst & verliesrekening als de Balans van 2019 worden per onderdeel 

doorgenomen en toegelicht. Het resultaat over het boekjaar 2019 is € 1260,57. Het voorstel is om dit 

bedrag bij te schrijven aan de eigen vermogen.  De (aspirant-) leden gaan hiermee akkoord.  

6. Decharge bestuur over 2019 
Namens het bestuur vraagt de penningmeester de aanwezigen om decharge te verlenen over het in 

2019 gevoerde beleid en gepresenteerde jaarrekening. Tevens vraagt de penningmeester de leden 

om goedkeuring van de Balans en de Winst & Verliesrekening. De (aspirant-) leden gaan met beide 

vragen akkoord. 

7. Begroting 2020 
De penningmeester licht per post de begroting voor 2020 toe. Het resultaat voor 2020 wordt 

geprognotiseerd op 541,77. De penningmeester vraagt goedkeuring van de begroting 2020. De 

(aspirant-) leden gaan akkoord. 

8. Vaststelling liggelden 2020 
 
De penningmeester stelt voor dat de ligplaatsgelden in 2020 gelijk blijven aan die van 2019 (€ 375,-). 

De (aspirant-)leden gaan akkoord.  

9. Benoeming kascommissie 
 
De penningmeester geeft aan dat op 6 januari j.l. de kascommissie bestaande uit Bram Kroon en 

Albert v.d. Meij alle stukken voor 2019 hebben gecontroleerd.  Namens de kascommissie doet Bram 

Kroon verslag van deze bijeenkomst en geeft aan geen bijzonderheden te hebben geconstateerd. De 

penningmeester bedankt de twee kascommissie leden Bram Kroon en Albert v.d. Meij voor hun 

bijdrage. Voor 2020 heeft Maurice van Terheijden aangeboden om samen met Albert vd.Meij de 

kascommissie te vormen. 

10. Wvttk 
 
De volgend punten worden vanuit de leden ingebracht: 

 Er wordt aangegeven dat de boten niet altijd goed worden vastgelegd waardoor het kan 

gebeuren dat boten losraken en andere boten beschadigen. Het bestuur zal hier aandacht 

aan schenken naar de leden en vraagt de leden ook elkaar hier op te wijzen en mogelijk een 

“knooptip” te geven.  

 Verder wordt er vermeld dat het schelpenpad dat bij de aanleg van de haven is aangelegd 

bijna  geheel is weggespoeld/verdwenen. Het bestuur zal dit opnemen met de gemeente. 

 Er wordt gevraagd of er komend vaarseizoen weer een borrel komt. Het bestuur neemt 

hierin hetzelfde standpunt in als vorig jaar: als de (aspitant-)leden dit willen organiseren 



 
 

juicht het bestuur dit toe en ondersteunt dit maar gaat dit zelf niet organiseren. In geval de 

leden dit willen organiseren kunnen ze contact opnemen met het bestuur. 

 Er wordt een vraag gesteld wat is afgesproken over het schoonmaken van de steigers. Het 

bestuur verwijst hierbij naar de afspraken hierover die ook in de nieuwbrieven zijn 

gecommuniceerd.   

Tenslotte bedankt de voorzitter alle aanwezigen, sluit de vergadering af met een kleine borrel en 

wenst iedereen een mooi en schadevrij vaarseizoen toe met veel mooi weer. 

 


