Notulen ledenvergadering 1-3-2018.
Aanwezig: Manfred Werner, Joyce Busio, Annet de Bodt, Jan v/d Wassenberg.
Hans Jansen.
Aantal stemgerechtigde personen: 25
Aantal schriftelijke afmeldingen: 12
Opening: De voorzitter, Manfred Werner, opent de vergadering om 20:10 uur en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
Goedkeuring notulen 2017: De notulen worden door de leden goedgekeurd.
Ingekomen en uitgegane poststukken: deze lagen ter inzage op tafel achter in de zaal.

Financieel verslag: Penningmeester Joyce Busio heeft een financieel jaaroverzicht gemaakt
over boekjaar 2017. Aan de hand van een PowerPoint presentatie heeft zij dit aan onze leden
duidelijk toegelicht.
Verenigingskapitaal op 1 januari 2017 € 7.257,84. Euro.
Verenigingskapitaal op 2 maart 2018 € 6.039,65 euro.
Resultaat € 1.218,84 ” verlies” (afname verenigingskapitaal). Dit verlies wordt veroorzaakt
door de kosten van de rechtzaak ( € 1.235,00). Als we de kosten goed bewaken zullen we
jaarlijks weinig of niet interen op het verenigingskapitaal.
Verslag kascontrolecommissie: Loek Bernet en Janneke van der Avoird (vervanger van
Frans Gemen die zich had afgemeld) hebben de kascontrole bij de penningmeester
uitgevoerd. Loek gaf aan dat de administratie er keurig en overzichtelijk uitzag. Er werden
geen bijzonderheden geconstateerd.
Aan onze penningmeester, Joyce Busio, werd derhalve decharge verleend en Joyce werd
bedankt voor haar werk.
Verkiezing kascontrolecommissie: Mevr. Janneke van der Avoird en de dhr. Cor van
Marsbergen hebben zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole over 2018.
Vaststelling contributie: Het bestuur stelde voor de contributie voor 2018 op € 25.00
(vol lidmaatschap) en € 7,50 te houden (basis lidmaatschap incl. contributie voor de
Biesbosch federatie en stemrecht op de ALV alsmede belangenbehartiging).
De aanwezige leden gaan er mee akkoord dat we vanaf 2019 over gaan op automatische
incasso.
Activiteiten 2018
26 en 27 mei Openingstocht.
15september sluitingstocht.
23 november winteravond.
( data zijn onder voorbehoud)
Veranderingen hiervan komen op de website te staan.
De voorzitter geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe geschikte en betaalbare
locaties te vinden. In veel gelegenheden worden inmiddels horeca prijzen gehanteerd die voor
ons onbetaalbaar zijn. Gelukkig geven de leden aan het geen probleem te vinden als er een
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iets hogere eigen bijdrage gevraagd voor de activiteiten gevraagd zou worden. Als bestuur
blijven we ons ervoor inzetten de eigen bijdrage op € 25,= p.p. te handhaven.

Bestuursfuncties: Dit jaar treedt Hans Jansen af en Hans is niet herkiesbaar als bestuurslid.
Derhalve zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Jammer genoeg reageert er in de zaal
niemand op onze vraag, dus hopen we van harte dat er onder de leden die deze oproep nu zien
toch iemand zich meldt om ons bestuur te komen versterken.
Manfred spreekt Hans en zijn vrouw Corrie toe en bedankt hen voor de 35 jaar trouwe inzet
die van dag één tot de laatste dag enorm groot was. Afscheid nemen van Hans is pijnlijk maar
wel begrijpelijk. Wij als bestuur gaan Hans zeker missen en vonden het zeker terecht dat
Hans bekroond moest worden en hem als erelid van W.S.V. Vissershang te benoemen.
Stand van zaken in de haven: Wij hebben als bestuur van w.s.v. Vissershang op dit moment
geen inzicht in de financiële stand van zaken van de Stichting, noch de plannen of de exacte
samenstelling van het bestuur van de Stichting.
Wat is er gebeurd in 2017. Er zijn twee positieve gesprekken geweest met Jan –Hendrik
Ockels (voorzitter van de R.v.T.) en Frans Tuijtelaars (voorzitter van de Stichting). Tijdens
deze gesprekken, die in een goede sfeer verliepen, is aan de orde gekomen dat de Stichting
van ons excuus verwacht over de wijze waarop de rechtszaken gevoerd zijn. Wij hebben
aangegeven daartoe bereid te zijn onder voorwaarde dat ook (leden van) de Stichting excuus
maken over de manier waarop zijn ons hebben aangesproken / benaderd.
Tevens is gesproken over onze toekomstvisie: een belangenvereniging van alle
ligplaatshouders met een volledig nieuw bestuur (geen bestuursleden van w.s.v. Vissershang)
met als doel de belangen van de ligplaatshouders te behartigen en op democratische wijze
ligplaatshouders af te vaardigen naar Stichting en RvT.
Na het tweede gesprek werd afgesproken een vervolggesprek met het bestuur van de Stichting
te houden maar om voor ons onduidelijke redenen heeft het bestuur aangegeven geen
aanleiding te zien voor verdere gesprekken. Uiteraard betreuren wij dit.
Aan de leden is voorgelegd of we als bestuur van Vissershang nog actie moeten nemen maar
in overleg met de leden is besloten een rustperiode van 1 jaar in acht te nemen.
In dat jaar zullen we als bestuur van Vissershang proberen de dialoog met de Stichting weer
op gang te krijgen in de hoop nader tot elkaar te komen.
Gesprekken Biesboschfederatie m.b.t. het biesboschvaantje.
De stand van zaken is kort toegelicht en tevens is besproken dat de Federatie ons heeft
verzocht te inventariseren wie van de ligplaatshouders vóór een vaantje (€ 20,= per jaar)
zouden stemmen. Omdat ook de leden van mening zijn dat deze vraag aan alle
ligplaatshouders gesteld zou moeten worden (en niet alleen aan de leden van Vissershang)
lijkt hier een taak van de Stichting te liggen. Aan het aanwezige lid van de Stichting is
gevraagd deze vraag (nogmaals) bij de Stichting neer te leggen zodat de Federatie ervan op de
hoogte gebracht kan worden hoe de ligplaatshouders van onze haven tegenover het vaantje
staan.
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Mededelingen en rondvraag:
Vraag; Frans Peeters vraagt het bestuur om toch te proberen om meer informatie omtrent het
reilen en zeilen van de Stichting te krijgen. Frans geeft aan het gek vinden dat de leden van
de vereniging, die toch het grootste deel van de inkomsten van de Stichting genereren, zo
weinig informatie krijgen. Frans zegt ook dat de gemeente meer druk zou moeten zetten op de
Stichting.
Wij als bestuur onderstrepen dit maar hebben op dit moment geen enkele invloed/inspraak.
Vraag; Loek Bernet vraagt of wij formeel recht hebben op inzicht in het financieel beleid
van de Stichting.
De Stichting is daartoe (juridisch) niet verplicht. Wel is tijdens de privatisering afgesproken
en vastgelegd dat alle “steakholders”, dus ook de watersportvereniging(en), een stem in het
besturen van de haven moeten hebben. Op dit moment is daar geen sprake van.
Vraag; Gerard van de Sanden vraagt of die onrust allemaal niet uit wantrouwen komt en hij is
van mening dat de Stichting goede zaken doet (kijk eens wat er allemaal is opgeknapt in de
haven).
Wij zien als bestuur uiteraard ook dat er goede daden verricht worden in de haven, maar hoe
dit tot stand komt en welke kosten ermee gemoeid zijn is ons onbekend.
Mededeling; Gerard Vugts heeft destijds aangegeven een plaats in de R.v.T te ambiëren. Hij
heeft een goed gesprek gehad met dhr. Ockels (voorzitter RvT) die na afloop aangaf achter
zijn benoeming te staan maar dat de overige leden van de Stichting ook individuele
gesprekken met de kandidaat zouden moeten hebben. Deze gesprekken hebben niet
plaatsgevonden en Gerard is telefonisch afgewezen.
Mededeling; Richard van Dinteren zegt dat zijn insteek is “zet een streep onder het verleden
en laat het rusten”.
Zoals in deze vergadering met de leden is afgesproken zullen wij voorlopig een jaar de rust
bewaren en trachten de dialoog op gang te brengen.

Mededeling; Bart Oomen adviseert ons om ons voorlopig maar bezig te houden met de
activiteiten, en voor de rest alles maar rustig af te wachten.
Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur en bedankt alle leden voor
hun aanwezigheid en wenst iedereen een fijn vaarseizoen toe.
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