
WATERSPORTVERENIGING

DE STUW

Notulen Algemene Ledenvergadering
1 april 2022

1. OPENING

1.1. De Voorzitter opent om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) en heet eenieder van

harte welkom. Hij geeft aan zeer content te zijn met de grote opkomst.

1.2. Voorzitter vraagt 1 minuut stilte om stil te staan bij het overlijden van WSV de Stuw leden Frans

van Steen, Hans van Tuyn en Peggy Goldschmidt.

2. NOTULEN BIJZONDERE LEDENVERGADERING 01-10-2021

2.1. Bemerkingen.

Punt 8.1 Louis Lefeu: Merkt op dat het wenselijk is voor havenmeesters dat zij over een actuele

ledenlijst beschikken op het moment er sprake is dat buitenstaanders gebruik maken van

vaartuigen van leden. Voorzitter antwoordt dat dit punt later in de vergadering aan de orde komt.

Punt 8.3 Toin de Groot: Geeft aan dat hij vwb de enquête mbt de verenigingsbijdrage niet meer

heeft gehoord of heeft ontvangen. Voorzitter antwoordt dat dit voornemen nog niet is opgepakt.

(Nb: De tekst is wel aangepast. Gesteld in het bericht is dat bij het niet reageren op de enquête,

het lid wordt ingedeeld waar nodig).

3. VERHINDERING

3.1. De Secretaris geeft aan dat zij van 24 leden een afmelding voor de vergadering heeft ontvangen.

4. AANNAME NIEUWE/VOORLOPIGE LEDEN

4.1. Voorlopig lid:

Pim Draijer – Duco Engelage – Bart van Etteger – John Gijsbers

1



4.2. Nieuw lid:

Ed Vlieg – Anne Marie Pesulima-Reffeltrath – Jan Joost Pieterman – Henrie Verstegen – Bas Sanders

– Tim Oosterlaak

4.3. Buitengewoon lid:

Marleen Peters -Monique Vlieg-Kandelaars – Sam Pesulima

4.4. Verlenging voorlopig lidmaatschap:

Paul Heijmans

4.5. Beëindiging lidmaatschap:

Reina Peters – Bert van Dreumel – Michiel Vosveld – Bertus Klaassen

4.6. Afgewezen lidmaatschap:

Tim van Kuppeveld

5. MEDEDELINGEN BESTUUR

5.1. Ingekomen brief John Broes. Het betreft, naast een afmelding, een ernstig bezwaar over de te late

toezending van de vergaderstukken w.o. de notulen en de voorgestelde statutenwijzigingen. Hij stelt

nadrukkelijk voor deze onderwerpen in een bijzondere jaarvergadering aan de leden voor te leggen

met een aangegeven termijn van tenminste 6 weken, zoals de statuten hierin voorzien. Hij wil dit

voorstel als een punt van orde in deze jaarvergadering bij afwezigheid inbrengen. Vz antwoordt dat

er na grondige bestudering van de statuten geen sprake is van een periode van 6 weken zoals

benoemd. Toin de Groot merkt op dat hij wel van mening is dat de berichtgeving summier is en voor

verbetering vatbaar is.

5.2. Activiteitenkalender 2022

Activiteit Datum

Hijsdag zaterdag 9 april

Opening vaarseizoen zondag 10 april

Trailers van het haventerrein

Werkdag 1 zaterdag 30 april

Clubweekend za/zo 11-12 juni

BBQ zaterdag 27 augustus

Feestavond zaterdag 1 oktober

Werkdag 2 zaterdag 15 oktober

Trailers naar het haventerrein zaterdag 22 oktober
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Hijsdag 1 zaterdag 29 oktober

Hijsdag 2 zondag 30 oktober

Afsluiting vaarseizoen zondag 30 oktober

Intocht Sint zondag 13 november

Nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari 2023

Noot: Nadere info als bijzonderheden/aanvangstijden etc volgt.

5.3. Stemcommissie. Voorzitter vraagt 2 vrijwilligers die als stemcommissie willen optreden ten behoeve

van de bestuursverkiezing. Nora van Druten en Joop van Moorsel bieden zich aan.

5.4. Dijkverzwaring. Jeroen van Druten geeft middels een presentatie een update voor wat betreft de

plannen van de uit te voeren dijkverzwaring van de oevers langs de Maas. Omdat het hier gaat om

het traject Cuijk-Ravenstein zal dit ook voor onze haven impact hebben.

5.5. Ontwikkelingen en toekomst watergebruik Kraaijenbergse Plassen. Jeroen van Druten geeft een

update voor wat betreft de plannen van de Gemeente Land van Cuijk ten aanzien van de

herinrichting van de Plassen. Een platform bestaande uit (zuster)verenigingen (Stichting Vrienden

van de Groene Kraaij) heeft bezwaar aangetekend door een rapport op te stellen met kritische

kanttekeningen.

5.6. Terugkoppeling aanpassen statuten en Huishoudelijk reglement. Arno van Heemskerk presenteert

een opzet met wijzigingen in de statuten met betrekking tot artikel 4 (Lidmaatschap) en artikel 7

(Bestuur). Tevens presenteert hij een wijziging in het Huishoudelijk Reglement (gezinsleden) en het

Havenreglement (ligplaatsen). Los van de mogelijkheid van het aantal aanwezige stemgerechtigde

leden, (tweederde van het aantal leden dient aanwezig te zijn en hieraan kon niet worden voldaan)

kan de vergadering zich niet vinden in de voorgestelde tekst. Voor wat betreft artikel 7,

samenstelling bestuur en die stelt dat het bestuur uit minimaal 4 personen dient te bestaan, is na

stemming geen bezwaar.

Omdat het hier een kleine wijziging betreft van de statuten én statutenwijziging moet dit door een

notaris vastgelegd worden wat extra kosten met zich meebrengt. Hiervoor zal (vooralsnog) geen

extra vergadering worden belegd.

6. JAARVERSLAG SECRETARIS

6.1. Secretaris geeft aan dat het aantal leden zo goed als gelijk is gebleven. Vrijgekomen ligplaatsen

werden weer snel opgevuld. Wel geeft zij aan dat er sprake is van een lange wachtlijst (35

aanvragen) voor het verkrijgen van een ligplaats.
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7. FINANCIEEL JAARVERSLAG

7.1. Arno van Heemskerk presenteert het financieel verslag van het boekjaar 2021. Er worden over het

verslag de navolgende vragen gesteld;

7.2. Marion Walter; Verbaast zich over de minimale winst ten opzichte van inkoop/verkoop van de

baropbrengst.

7.3. Toin de Groot; Merkt op dat hij, op basis van zijn verleden als penningmeester, constateert dat de

uitkomst van de winst normaal is.

7.4. Toin de Groot; Verbaast zich over de lage inkomsten van het havengeld. Arno van Heemskerk

antwoordt dat dit gerelateerd is aan het Corona-tijdperk.

7.5. Toin de Groot; Heeft een opmerking over de begroting van de aanschaf van steigers. In het bedrag

zou een verrekening van € 6000,00 plaats moeten vinden. Voorzitter geeft aan dat opmerking

terecht is en dat dit wordt verrekend.

7.6. Toin de Groot; Verbaast zich over de negatieve Debiteuren post. Het betreft hier achterstallig liggeld

wat (nog) niet is voldaan. Voorzitter geeft aan dat dit de aandacht heeft en nagenoeg is

rechtgetrokken. Leo Melsen vraagt of er sancties staan op wanbetalers. Voorzitter verwacht dat dit

niet aan de orde is.

8. VERSLAG KASCOMMISSIE

8.1. De kascontrole is uitgevoerd door Harold Derksen en Frans Zuidgeest en in orde bevonden.

8.2. Vanwege het aftreden van Frans Zuidgeest is Ton de Laat bereid gevonden om als reserve aan de

kascommissie te worden toegevoegd. Cas van de Mosselaar zal samen met Harold Derksen de

kascommissie voor zijn rekening te nemen.

9. DECHARGE

9.1. Decharge wordt verleend aan het bestuur voor de financiële bewindvoering.

10. COMMISSIES

10.1. Havenmeesters. Geen bijzonderheden

10.2. Milieutechnische Commissie. Joop Nohl zal in de commissie worden vervangen door Marleen

Peters.
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10.3. Jeugdzeilcommissie. Nog 6 actieve leden die hoofdzakelijk met Valk en Randmeer zullen gaan

varen.

10.4. Barcommissie. Geen bijzonderheden

10.5. Brulboeicommissie. Joop Nohl zal de commissie verlaten.

10.6. Evenementencommissie. Mirjam Adema vraagt of de fooienpot verdeeld kan worden over de

vereniging. Voorzitter antwoordt dat dit de voorkeur geniet.

10.7. Hijscommissie. De hijsbanden van de kraan zijn vervangen.

10.8. Commissie onderhoud terrein. Geen bijzonderheden

10.9. Adviescommissie. Joop Dijt toegevoegd aan commissie

11. BESTUURSWISSELINGEN

11.1. Aftredend en niet herkiesbaar Joop Nohl

Voordracht als voorzitter; Ed Vlieg

Voordracht als bestuurslid; Ruud Walter

11.2. Na stemming blijkt dat Ruud Walter als bestuurslid en Ed Vlieg als voorzitter zitting zullen nemen

in het bestuur.

Noot.

Voorzitter maakt vervolgens graag van de gelegenheid gebruik om zowel Jeroen van Druten alsook

Arno van Heemskerk te bedanken voor hun inzet van de afgelopen tijd. Beide heren hebben zich

volledig ingezet voor de vereniging en het bestuur in het bijzonder. Uit handen van de Voorzitter

ontvangen zij een lunch bon en een bos bloemen. Vervolgens neemt Ed Vlieg, als nieuwe voorzitter,

het woord om zich kort voor te stellen en met name om de vertrekkende voorzitter te bedanken

voor zijn voortreffelijk functioneren als voorzitter van onze vereniging. Vanwege een minimale

bezetting van het bestuur heeft Joop Nohl veel meer op het spreekwoordelijke bordje gekregen als

wat de functie vraagt, waarvoor alle waardering. Met een dik verdiend applaus van de vergadering

en een diner bon met een bos bloemen voor Marietje Nohl, is het nu tijd om andere dingen te doen.

Joop bedankt!!

12. BEGROTING

12.1. De begroting wordt toegelicht door Arno Heemskerk.
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12.2. De voorzitter geeft aan dat de verlenging van de palen is opgenomen echter zijn de stijgingen van

de staalprijs na februari niet meer meegenomen. Er worden 2 opmerkingen gegeven:

1. Het benodigd pijpmateriaal kan op voorraad genomen worden.

2. Het meenemen van de inzichten van het dijkverbeteringsproject.

12.3. Cas van de Mosselaar merkt op dat hij de vergoeding voor het bestuur a € 50,00 wel erg karig

vindt. Hij gunt de bestuursleden jaarlijks een etentje op kosten van de vereniging. Dit geniet de

goedkeuring van de vergadering.

13. VASTSTELLEN TARIEVEN

13.1 Voorstel;

- om de consumpties van de bar met € 0,25 per consumptie te verhogen;

- om het liggeld voor gastenschepen met € 0,40 per meter te verhogen.

13.1. Na stemming wordt het voorstel om de consumpties van de bar met € 0.25 te verhogen,

afgewezen. Het voorstel om het liggeld voor gastenschepen met € 0,40 te verhogen, wordt

aangenomen.

14. INVESTERING 2022/2023

Onderwerp 2022 2023 Besluit na stemming

14.1. Steiger Koninginnedijk nvt

14.2. Antislip behandeling X nvt

14.3. Roosters € 10.000,00 nvt

14.4. Zeildoek onder luifel aan rail € 3000,00 akkoord

14.5. 5 buitenbanken en 2 tafels € 2844,00 akkoord

14.6. 2 fietsen € 2500,00 niet akkoord

14.7. Cas van de Mosselaar. Biedt, samen met Bero Weis, de mogelijkheid voor passanten tot

autoverhuur als alternatief voor de huurfietsen. Hij vraagt of hij hieromtrent een infobulletin mag

ophangen in de hal. Voorzitter ziet hierin geen probleem.

14.8. Toin de Groot.  Adviseert om te inventariseren of het plaatsen van zonnepanelen op de loods geen

optie is. Hij is van mening dat met enige verbouwing van de loods het plaatsen van de panelen,

volledig in de stroomvoorziening kan voorzien. Harrie Reffeltrath wordt bereid gevonden om Toin

de Groot te ondersteunen in het onderzoek. Zowel Jeroen van Druten alsook Arno van Heemskerk
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wijzen de vergadering op de nodige voorzichtigheid hieromtrent. Met name de bij Gemeente ligt

de loods gevoelig en na de herindeling zou dit wel eens zodanig gevoelig kunnen liggen dat de

loods afgebroken dient te worden. (Nb. Zie rapport werkgroep duurzaamheid dd 21-10-2018)

15. RONDVRAAG

15.1. Louis Lefeu. Meldt dat de schoonmaakster wederom is geopereerd aan haar kaak en voorlopig

haar werkzaamheden nog niet hervat. Hij verzoekt eenieder om wanneer het nodig is, om het

wc-papier op de toiletten aan te vullen.

15.2. Louis Lefeu. Vraagt wat er gebeurt met leden die verzaken in het leveren van de

verenigingsbijdrage. Voorzitter antwoordt dat dit wordt bijgehouden en wanneer nodig, dit in

rekening wordt gebracht. Vraagsteller zou dit graag verwerkt zien in aparte post in kasboek zodat

dit voor eenieder zichtbaar is.

16. SLUITING

16.1. Voorzitter sluit om 22.45 uur de Algemene Ledenvergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar

inbreng.
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