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Onderwerp Algemene ledenvergadering 2019  
Datum  vrijdag 8 maart 2019 
Aanwezig Bestuur: Manfred Werner, Annet de Bodt, Jan van de Wassenberg,  

Joyce Busio 32, Cor van Masbergen, 
Leden: stemgerechtigd 32, niet stemgerechtigd 1, schriftelijke  
afmeldingen 6 

Locatie 't Uivernest 
Kerkstraat 9-11  
4273 CA Hank 

Verslag Annet de Bodt 

 
Welkom 

Voorzitter Manfred Werner opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Notulen algemene ledenvergadering 2018 

De notulen van algemene ledenvergadering 2018 staan op de website en liggen ter inzage achter in de zaal. 
De leden hebben geen op- of aanmerkingen op deze notulen en ze worden daarbij goedgekeurd. De notulen 
van de algemene ledenvergadering 2019 worden z.s.m. toegestuurd. 

Inkomende & uitgaande stukken 

De inkomende & uitgaande stukken lagen ter inzage op tafel achter in de zaal. 

Financieel verslag 2018 

Onze penningmeester, Joyce Busio, heeft het financieel jaaroverzicht over boekjaar 2018, waarin de 
inkomsten en uitgaven zichtbaar waren, toegelicht waarbij de volgende cijfers belangrijk waren: 

Verenigingskapitaal 1-1-2018 € 6.239,65 

 Inkomsten € 4.528,38  

 Uitgaven € 5.482,43 

 Verenigingskapitaal 31-12-2018 € 5.285,60 

Resultaat 2018 € -954,05 

Cor van Masbergen heeft onder het agendapunt “financiële toekomst vereniging” nader toegelicht waar de 
oorzaken van deze afname van het verenigingskapitaal liggen en hoe het tij te keren. 

Kascontrole commissie 

De kascontrole 2018 is uitgevoerd door de leden Janneke van der Avoird en Leo Busio. (Cor van Masbergen 
kon niet deelnemen aan de kascontrole vanwege toetreding tot het  bestuur). Door ziekte en drukke 
werkzaamheden konden beide leden niet aanwezig zijn op de vergadering. Na toelichting over het resultaat 
van de kascontrole door penningmeester Joyce Busio werd desondanks decharge verleend. Dhr. L Bernet, en 
Mevr. T. van Masbergen hebben zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole over het boekjaar 2019 en 
worden verkozen voor de kascontrole commissie 2019. 

Privacy wetgeving 

Voorzitter Manfred Werner geeft aan wat het per 25 mei 2018 inwerking treden van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor ons als vereniging betekent. We hebben een Privacy beleid 
opgesteld die u allen krijgt toegestuurd. Daarnaast hebben we vastgelegd welke gegevens van leden we waar 
bewaren, wie daar toegang tot heeft (geen derden!) en hoe deze gegevens beveiligd zijn (goede virusscanner, 
back-up e.d.). Tot slot moeten we alle leden schriftelijk toestemming vragen om foto’s of informatie van 
leden op onze website te mogen plaatsen. Het formulier werd na de vergadering ter ondertekening 
uitgereikt. De niet aanwezige leden krijgen het formulier en het privacy beleid per mail toegestuurd. 
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Verkiezing bestuursleden 

Voorzitter Manfred Werner is dit jaar aftredend, maar geeft aan zich herkiesbaar te stellen. De leden gaven 
aan hiertegen geen bezwaar te hebben. De leden complimenteren hem voor zijn werk als voorzitter en de 
daarbij horende taken. Manfred Werner wordt herkozen voor een nieuwe periode. 

Activiteiten 2019 

Cor van Masbergen neemt de diverse activiteiten voor 2019 door: 
- Openingstocht, datum: 18 & 19 mei 2019, locatie: WSV Heusden (Let op verzamelen en vertrek is 

vroeger dan andere jaren!! Vanwege het middagprogramma verzamelen we om 8.30 uur en vertrekken 
we om 9.00 uur). 

- Sluitingstocht, datum: 21 & 22 september 2019, locatie: nog onbekend (leden geven aan een weekend 
weer zeer op prijs te stellen). 

- Winteravond, datum: 22 november 2019, locatie: onbekend  
De leden worden gevraagd of ze in eventuele andere activiteiten geïnteresseerd zijn en of zij eventueel 
andere ideeën of suggesties hebben. Cursus vaarbewijs of marifoon wordt genoemd. Dit zou kunnen bij 
voldoende deelname. Alle leden worden opgeroepen om te reageren. 

Financiële toekomst vereniging 

Cor van Masbergen geeft aan de hand van een aantal duidelijke sheets inzicht in het verenigingskapitaal van 
de laatste jaren en de daling hiervan. Als er op de huidige voet doorgaan wordt zal dit binnen 5 jaar leiden tot 
een faillissement van de vereniging. Duidelijk wordt aangegeven wat de reden en de oorzaken hiervan zijn. 
Een belangrijke conclusie hierbij  is dat de activiteiten niet kostendekkend zijn. Aan de hand van de inkomsten 
en uitgaven van de activiteiten van 2018 wordt dit verder toegelicht. Uit een groot aantal mogelijke 
oplossingen heeft het bestuur een voorstel geformuleerd om het verenigingskapitaal weer te laten groeien 
zodat er een acceptabel werkkapitaal beschikbaar is en we bij bijzondere activiteiten, zoals het 50-jarig 
bestaan, wat extra’s kunnen doen. Het bestuur stelt voor om voor nu: 
 
- Contributie niet te verhogen. (de contributie van een vol lidmaatschap blijft in 2019  € 25,00. Het basis 

lidmaatschap blijft € 7,50) 
- Liggeld, toeristenbelasting etc. bij openings- en sluitingstocht voor eigen rekening. 
- Toeslag bij openings- en sluitingstochten en winteravonden naar duurdere locaties. 
- Ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie combineren. 
- Actief beleid sponsoring en adverteerders. 
- Kritisch kijken naar inkopen en uitgaves. 
- Locatie zoeken die goedkoop zijn. 
- Minder per post. 
- Besparingen bestuurskosten. 

 
Bij de stemming wordt het voorstel unaniem aangenomen.  

Hulp gevraagd 

Aan de leden wordt gevraagd het bestuur/vereniging te helpen op diverse punten.  
vrijwilligers 
Het bestuur zoekt vrijwilligers die mee willen helpen bij de activiteiten (versieren, schoonmaken, inrichten 
feestlocatie etc.), het werven van adverteerders en sponsors en iemand die de website (WordPress) bij wil 
houden.  
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Gegevenscontrole 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het up to date houden van de gegevens, zoals adres, e-mail etc. En 
om eventuele wijzigingen tijdig door te geven. Er wordt een formulier uitgereikt waarop de leden de meest 
actuele adresgegevens e.d. kunnen invullen. Alle leden zullen het formulier ook per mail ontvangen. Graag 
compleet ingevuld weer retourneren. 
Machtiging contributie 
Zoals tijdens de algemene ledenvergadering 2018 met instemming van de leden is besloten willen we de 
contributie bij voorkeur middels een automatische incasso innen. Het benodigde, door elk lid te tekenen 
formulier, werd uitgereikt aan de aanwezige leden. De overige leden krijgen het machtigingsformulier per 
mail toegestuurd. 
Ideeën, suggesties 
De leden wordt gevraagd om hulp door ideeën, suggesties en nieuwe leden. 

Haven- en overige zaken 

Gemeente Altena 
Twee bestuursleden zijn bij de receptie van de Gemeente geweest en hebben daar ook (kort) met wethouder 
Mathijs van Oosten gesproken. Op dat moment was nog niet bekend of hij opnieuw wethouder, maar dan van 
de Gemeente Altena, zou worden. Inmiddels is bekend dat hij inderdaad weer Wedhouder is en mogelijk het 
aanspreekpunt voor de Stichting en voor ons als vereniging. 
Federatie 
De voorzitter gaf aan dat het Biesboschvaantje (definitief?) van de baan is en dat het Nationaal park de 
Biesbosch onder financieel toezicht van de Provincie staat. Ron Oostenenk is benoemd tot de nieuwe 
voorzitter van de Federatie. Tijdens de laatste vergadering gaf dhr. Oostenenk aan dat het, voor wat betreft 
het voortbestaan van de Federatie, nu “erop of eronder” is. Door deze uitspraak hebben wij als bestuur 
besloten het betalen van (achterstallige) contributie van de Federatie aan te houden tot na de eerstvolgende 
vergadering van de Federatie (gepland eerste helft maart maar we hebben nog geen uitnodiging ontvangen).  
We zijn als bestuur niet echt optimistisch over het voortbestaan van de Federatie en of deze  in staat zal zijn 
“het tij in de Biesbosch te keren” (t.a.v. het onderhoud / de afbraak van de aanwezige voorzieningen). 
Stichting/Raad  van toezicht 
Tijdens de algemene ledenvergadering 2018 is afgesproken een jaar “pauze” in te lassen. We zijn een jaar 
verder en de voorzitter stelt de vraag aan de leden of ze tevreden zijn met de huidige situatie. Hij legt de 
leden daarbij de volgende keuzes voor: 
- het dossier sluiten en als “feestvereniging” door te gaan (en onze Statuten daar ook op aanpassen) 
of: 
- middels overleg met de betrokken partijen toch trachten een situatie te bereiken die tijdens de     
                privatisering is vastgelegd nl. inspraak voor de vereniging(en).  
De tweede keuzemogelijkheid wordt ook ingegeven door het feit dat we als ligplaatshouders en bestuur geen 
enkel inzicht hebben in bijv. de financiële situatie, investeringsplannen etc. Een lid stelt voor om de in de 
Stichting zitting hebbende vertegenwoordiger van de ligplaatshouders uit te nodigen en te verzoeken het 
genoemde inzicht te geven. Deze suggestie zal het bestuur overnemen. Na enige discussie, waarin enkele 
ligplaatshouders aangaven erop te staan inzicht te krijgen in wat er “met hun centjes gebeurd”, werd 
nagenoeg unaniem besloten (stemming) om via de weg van overleg te streven naar een vorm van inspraak 
voor de vereniging in het besturen van de haven. Ook worden de leden geattendeerd op de activiteiten met 
betrekking tot het komende 50 jarig jubileum van de haven. Alle leden zijn welkom. Het bestuur heeft de 
vraag gesteld aan de stichting of zij ook welkom zijn. 
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Rondvraag 

Vraag: Dient de verklaring ter goedkeuring van het plaatsen van foto’s e.d. elk jaar getekend te worden? 
Antwoord: Volgens onze informatie wel maar we zullen nagaan of voor langere tijd tekenen mogelijk is. 
 
Vraag: Zien jullie erop toe dat ook ex-bestuursleden alle informatie van leden vernietigen of vernietigd 
hebben? 
Antwoord: Wij gaan onze ex-bestuursleden daarover (schriftelijk) benaderen. 
 
Vraag: Een lid vraagt of het geen pesterij van  het Parkschap richting Federatie zou kunnen zijn dat er diverse 
voorzieningen in de Biesbosch verdwijnen?  
Antwoord: volgens onze informatie heeft dit slechts te maken met gebrek aan geld voor goed onderhoud 
door Staatsbosbeheer. 
  
Vraag: Een lid vraagt welke periode exact het seizoen voor de ligplaats is en hoe het zit als de boot verkocht 
wordt. 
Antwoord: Dit is een vraag die u aan de stichting zou moeten stellen. Ook kunt u de laatste regelementen op 
de website van de stichting raadplegen. 

 


