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1. Opening: 

Joop Nohl opende de vergadering met het verzoek 1 min. Stilte i.v.m. overleiden Jan Rutten, 
Hierna is het woord doorgegeven aan Jeroen v. Druten, 
JvD gaf aan dat dit een informatieve vergadering is waarbij er dus geen jaarcijfers etc. behandeld 
wordt.  
JvD gaf aan dat we nog druk bezig zijn alle puntjes op de i te zetten na de wijzigingen in het 
bestuur 3 maanden geleden. We zijn een eind op weg maar er is nog veel te doen binnen het 
bestuur. Ook zijn we bezig met een calamiteiten werkgroep om een actueel calamiteitenplan op te 
zetten voor de toekomst. Tevens een positieve ervaring te delen dat bij de hoogwaterstand een 
hee betrokken en prettige sfeer op de jachthaven heerste. 
 
De zusterverenigingen (Maas &Waal, Heumen en W de Kraaijenberg uit Cuijk)hebben een 
initiatief opgestart om een soort belangenclub op te richten waarbij we informatie uitwisselen over 
o.a. de ontwikkelingen o de Kraaijenbergse plassen en hoe men omgaat met de corona 
maatregelen binnen de verschillende verenigingen. 
 
Harry van Tuijn houdt de ontwikkelingen in de gaten m.b.t. de dijkverzwaring (verhoging). Er is 
afgesproken dat wanneer dit echt in beweging komt, hij met enkele andere leden van onze 
vereniging hier een werkgroep voor gaat formeren. 
 
Als laatste werdt nog een oproep gedaan dat we na dit bestuursjaar op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter. Verzoek om hierover na te denken. 
 

2. Notulen vorige ALV. 
Niemand had opmerkingen. 
 

3. Mededelingen bestuur 
Voorstel Cas wordt behandeld bij de rondvraag. 
Voorstel om J. De Beer erelid te maken is in overleg met Martha besloten dit niet te doen. Dit 
heeft geen meerwaarde voor J. de Beer. 
3.1. Bericht verhindering 

Er zijn 20 afmeldingen binnen gekomen. 
3.2. Voorlopige leden die aanwezig zijn stellen zich voor. 

Ed Vlieg was aanwezig en deze heeft zich voorgesteld. 
Bart van Etteger deed dit bij punt 4. 

4. Woord van de Penningmeester Bart v Etteger. 
Allereerst stelde Bart zich voor als voorlopig lid. 
Verder gaf hij aan dat hij druk bezig is alles eigen te maken wat het penningmeesterschap betreft. 



5. Voorstel extra investeringen parasols 
Ruud gaf aan dat de parasolhoezen beschadigd of zelfs gescheurd zijn en we daarvoor nieuwe 
hoezen willen aanschaffen. Tevens willen we 1 extra parasol aanschaffen gootjes om de parasols 
te kunnen koppelen. 
Hierover is per product gestemd. 
Stemming parasols - niemand tegen 
Stemming hoezen - niemand tegen 
Stemming gootjes - 3 tegen. 
Conclusie is dat investering +/- € 3.000,00 akkoord is. 
Voorstel aanschaf vervangende steigers is ook aangenomen met 1 stem tegen. 
 

6. Uitleg Bluewater app. 
JvD heeft uitgelegd wat de app betekend en dat we deze 1 jaar als proef gaan uitproberen. 
We hebben de basis app hierbij kan een passant het liggeld via de app betalen bij afwezigheid 
van de havenmeester. Voornamelijk in het na- en voorseizoen is dit makkelijker.  
 

7. Nieuwe voorzitter. 
Na een termijn van 8 jaren gaat Joop Nohl als voorzitter stoppen. We zien heel graag 
aanmeldingen voor het voorzitterschap. 
 

8. Rondvraag  
Cas v/d Mosselaar had een mail verstuurd deze is voorgelezen maar hierop komen we als bestuur 
nog op terug. We nodigen Cas eventueel uit om hier samen naar te kijken en eventueel 
aanpassingen in de huidige werkwijze toe te passen. Huidige statuten en reglementen voldoen nu 
niet aan de wensen.(betreft partnerleden en vrienden zonden boot die wel gemeenschappelijk 
gebruik maken van een boot) 
We hebben de toezegging gedaan dit in de ALV te behandelen en een concreter antwoord hierop 
te geven. 
 
Toin de Groot gaf aan dat er geen nieuwe kascomm. Is benoemd bij de laatste ALV. Hierbij is dus 
gelijk een oproep gedaan. Vertrekkend reserve kaslid is Gertjan Franssen. 
Nieuwe reserver Cas v/d Mosselaar. 
 
Ruud Walter gaf aan dat men ziet dat er gaten zijn in bijv. de bardienst en havendiensten. Meent 
dat leden niet serieus zijn in het volbrengen van hun ledenbijdrage. 
JvD gaf aan dat natuurlijk de 2 jaar corona geen goed heeft gedaan en dit dus geen positieve 
ontwikkeling is.  
Na wat discussie is er besloten dat we als bestuur gaan kijken of we de ledenbijdrage niet meer 
via het enquêteformulier indelen maar misschien anders gaan invullen. Zodat we weer een 
positieve draai aan de verenigingsbijdrage kunnen geven. 
 
Joop Dijt vraagt hoe het met de wachtlijsten gaat. Deze moet netjes afgewerkt worden. En dat niet 
leden de helling gebruiken terwijl dit eigenlijk niet mag. 
 
Chris vroeg of de helling deze winter vrij is. 
Hierop hebben we aangegeven dat dit eigenlijk nooit is in de winter. We hebben hierover ook 
geen afspraak met de brandweer. 
Ton de Laat gaf aan dat er dit jaar weer zoveel aanmeldingen zijn dat het niet mogelijk is de 
helling vrij te houden. 
 
Chris en Roland gaan samen kijken wat het probleem is om een oplossing voor zijn probleem te 
kunnen vinden. 
 

9. Bedankje aan leden 
Allereerst werdt er een bedankje gegeven aan Frans v/d Steen voor het vrijwillig opnemen van de 
schoonmaakdienst. Helaas heeft Silvia haar kaak gebroken en is dus een tijdje uit de running. Met 



een knipoog wel het  verzoek van Frans om mee te denken en eventueel de lege wc rol te 
vervangen als men dit ziet.  
Verder zijn aftredende commissieleden bedankt. En Toon en Truus zijn bedankt voor hun inzet. 
 

10. Sluiting met aansluitend borrel 
Joop Nohl heeft iedereen bedankt en de vergadering afgesloten. 


