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1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en de bestuursleden stellen zich voor. Met de groei van de wijk
is het aantal (aspirant-)leden inmiddels gegroeid tot 67. Alle 67 hebben een uitnodiging met de
agenda ontvangen. Er zijn 11 afmeldingen binnengekomen.
2. Jaarverslag 2018 en ALV 2018
Naar aanleiding van de ALV d.d. 1 maart 2018 is er een opmerking. Er is destijds gesproken over dat
leden met een ligplaats binnen 3 maanden een boot moesten aanmeren en dit gedeelte ontbreekt in
de notulen. De voorzitter geeft aan hierop terug te komen bij agendapunt 4. Verder zijn er geen
opmerkingen en hierbij zijn de notulen goedgekeurd met bovengenoemde kanttekening.
3. Bestuurssamenstelling/wisseling
In de zomer van 2018 heeft de voormalige secretaris, mevr. F. Steenblik, haar functie binnen het
bestuur neergelegd. De voorzitter benoemt haar belangrijke bijdrage bij de totstandkoming van
Watersportvereniging Binnenrijn en spreekt dank hiervoor uit. Haar functie is tijdelijk ingevuld door
bestuurslid dhr. R. Zadelaar. De voorzitter vraagt de leden voor akkoord van deze bestuurswissel.
Niemand heeft bezwaar waarmee de invulling van de functie secretaris door dhr. R. Zadelaar is
vastgesteld.
Verder wordt er gevraagd of er gegadigden zijn die het bestuur willen ondersteunen met het
bijhouden van de website. Hans Ramb geeft verdere toelichting over de inhoud hiervan. Mevr. I. van
Roest geeft aan het bestuur hierin te willen ondersteunen.
4. Stand van zaken ledenlijst / wachtlijst / aanlegplaatsen
Op 1 maart 2018 was de eerste ledenvergadering. Na intensieve afstemming met de gemeente
werden begin mei de eerste 27 ligplaatsen opgeleverd. De voorzitter staat even stil bij het plotselinge
overlijden van dhr. Gerrit van Steijn in juni jl. Dhr. Van Steijn heeft een grote bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van de steigers. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd.
5. In juni 2018 werden de volgende 12 ligplaatsen opgeleverd. Deze zouden oorspronkelijk pas
in 2019 opgeleverd worden. Het bestuur heeft besloten deze direct uit te geven aan de volgende
aspirant leden op de wachtlijst met de afspraak dat wanneer men nog geen boot had men tot het
nieuwe vaarseizoen in 2019 de tijd had om een boot aan te schaffen. Op dit moment zijn er 67
(aspirant-)leden wat betekent dat er circa 30 aspirant leden op de wachtlijst staan. Na de oplevering
van Villa eiland “Rhijnoever” worden nog 4 ligplaatsen opgeleverd. De verwachting is dat deze niet
eerder dan 2020 beschikbaar komen. De afgelopen weken zijn er 3 opzeggingen binnengekomen.
Deze 3 ligplaatsen worden beschikbaar gesteld aan de eerstvolgende 3 aspirant-leden op de

wachtlijst. Als nieuwe aspirant leden zich aanmelden worden ze vooraf geïnformeerd dat ze op de
wachtlijst komen en op welke plaats, zodat men zich bewust is dat de kans klein is dat er binnen
afzienbare tijd een ligplaats beschikbaar komt.
6. Het bestuur is nog in gesprek met de gemeente over ligplaatsen in het nog te realiseren
haventje naast de fietsbrug. We hebben aangegeven dat wij, gezien het animo in de wijk voor een
ligplaats, graag deze ligplaatsen of een deel ervan in beheer willen nemen. De gemeente is echter
nog met commerciële partijen in gesprek over de exploitatie van de haven en horeca. Vanuit de
leden in de vergadering wordt aangegeven dat er meerdere ligplaatsen zijn waar geen boot ligt. Dit
wordt als zeer ongewenst ervaren. Het betreft 6 à 7 leden die in het vaarseizoen 2018 geen boot
hebben neergelegd. De (aspirant-) leden in de vergadering dringen er bij het bestuur op aan deze
leden aan te schrijven om te voorkomen dat ligplaatsen onbenut blijven. Deze plaatsen kunnen dan
mogelijk uitgegeven worden aan aspirant leden die wel graag in 2019 hun boot willen aanmeren. Het
bestuur stemt in met deze actie en zal deze leden begin 2019 aanschrijven.
7. Jaarrekening 2018
De penningmeester licht de jaarrekening 2018 toe. Zowel de Winst & verliesrekening als de Balans
van 2018 worden per onderdeel doorgenomen. Het resultaat over het boekjaar 2018 is

€ 4.238,17. Het voorstel is om dit bedrag bij te schrijven aan de algemene reserve. De
(aspirant-) leden gaan hiermee akkoord.
8. Decharge bestuur over 2018
Namens het bestuur vraagt de penningmeester de aanwezigen om decharge te verlenen over het in
2018 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.
9. Begroting 2019
De penningmeester licht de begroting per post voor 2019 toe. In 2019 zullen de laatste 4 ligplaatsen
nog niet worden opgeleverd en daar zullen dus ook geen inkomsten voor binnen komen. De
penningmeester pas het resultaat aan omdat er in aan de kostenzijde 39 ligplaatsen staan vermeld.
Dit wordt aangepast in 38 waardoor het resultaat circa € 300,- hoger zal zijn. De penningmeester
vraagt met genoemde correctie goedkeuring van de begroting 2019. De (aspirant-) leden gaan
akkoord.
10. Vaststelling liggelden 2019
De penningmeester stelt voor dat de ligplaatsgelden in 2019 niet zullen stijgen en gelijk blijven aan
die van 2018 (€ 375,-). De (aspirant-)leden gaan akkoord.
11. Benoeming kascommissie
De penningmeester geeft aan dat op 3 januari j.l. de kascommissie alle stukken voor 2018 heeft
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 dhr. Kroon en dhr. Biegstraaten voor hun bijdrage en vraagt of er leden zijn die
zich willen opgeven voor de kascommissie van 2019. Dhr. A. van der Meij en dhr. B. Kroon vormen
samen de kascommissie voor 2019.
12. Wvttk
Leden Engberts en van der Zwaan hebben voorafgaand aan de ALV de vraag ingebracht waarom
ligplaatsen in de winter niet gebruikt mogen worden. Het bestuur geeft aan dat de gemeente (o.a.
voor het onderhoud, baggeren) in de overeenkomst heeft opgenomen dat dit niet is toegestaan. Bij
de bespreking hiervan in de vergadering geven 10 van de 16 aanwezige leden aan dat zij ook graag
hun boot in de winter willen laten liggen. De leden vragen het bestuur alsnog met de gemeente te
bespreken wat hierin de mogelijkheden zijn en eventuele consequenties en voorwaarden. Het
bestuur zal dit in de gesprekken met de gemeente vragen en komt hierop terug.
Vanuit de leden wordt gevraagd of uitsluitend leden uit de wijk Oegstgeest aan de Rijn in aanmerking
komen voor een ligplaats. Het bestuur bevestigt dit en controleert dit bij inschrijving.
Vanuit de leden wordt gevraagd wie de steigers na de winter schoonmaakt (ontdoen van vogelpoep).
Dit dienen de leden zelf te doen. Er wordt geopperd of dit gezamenlijk door de leden opgepakt kan
worden. Het bestuur stelt voor dat als de leden dit willen organiseren zij in overleg met het bestuur
treden .
Vanuit de leden wordt gevraagd hoe de leden met elkaar in contact kunnen komen. Het bestuur
geeft aan dat initiatieven vanuit de leden om dit te organiseren welkom zijn. Twee leden (dhr. N.
Hulic en dhr. R. Parlevliet) geven aan hiervoor een voorstel te willen doen.
Vanuit de leden wordt gevraagd wat de richtlijnen zijn van de ligplaatsen aan de vrijstaande nog te
bouwen huizen op villa eiland Rhijnoever. Het bestuur heeft daar verder geen informatie over en
gaat daar niet over.
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld wat er met de berm gaat gebeuren. Dit wordt zover het
bestuur weet park-/grasstroken hetgeen wordt beaamd door de aanwezige voorzitter van de
bewonerscommissie.
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of de ligplaatsnummers per lid wijzigen. Het bestuur
antwoord dat dit niet het geval is. Met behoudt het uitgegeven ligplaatsnummer. Aansluitend op
deze vraag werd de vraag gesteld of leden onderling mogen ruilen van ligplaatsnummer. Het bestuur
antwoord dat dit mag, onder voorbehoud dat dit per mail wordt doorgeven aan het bestuur.
Vanuit de leden wordt gevraagd of er nog een feestje wordt gegeven. Het bestuur staat welwillend
tegenover initiatieven vanuit leden maar neemt hierin niet het initiatief. Mevr. A. Aron stelt voor een
feestcommissie op te zetten en staat open voor meer enthousiastelingen.
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering af met een kleine borrel.

