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Notulen ledenvergadering 12-1-2020. 

Aanwezig: Manfred Werner, Joyce Busio, Annet de Bodt, Jan v/d Wassenberg. 

Cor van Masbergen. 

Aantal stemgerechtigde personen: 46 

Aantal schriftelijke afmeldingen: 12 

 

Opening: De voorzitter, Manfred Werner, opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle 

aanwezigen van harte welkom. 

  

Goedkeuring notulen 2019: De notulen worden door de leden goedgekeurd. 

 

Ingekomen en uitgegane poststukken: deze lagen ter inzage op de daartoe ingerichte tafel in 

de zaal. 

 

Financieel verslag: Penningmeester Joyce Busio heeft een financieel jaaroverzicht opgesteld 

over boekjaar 2019. Cor van Masbergen heeft deze verder toegelicht. 

 

Financiële toekomst vereniging: In de vergadering van 2019 zijn afspraken gemaakt om de 

toekomst van de vereniging veilig te stellen. Cor van Masbergen heeft eerst nog even de hand 

van voorgaande jaren de financiële ontwikkelingen toegelicht. ). Daarna werd door Cor kort 

toegelicht welke besparingen afgesproken en ingezet zijn (o.a. drank en catering in eigen 

beheer, combineren nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering, gebruik maken van goedkopere 

locatie en locaties waar drank en catering in eigen beheer kan, verlaging bestuurskosten, 

liggelden bij openings- en sluitingstochten voor eigen rekening en toeslag voor activiteiten die 

meer kosten dan de inschrijfgelden). Cor geeft een aanvullende toelichting op de kosten van 

de activiteiten van 2019. Er is erg veel moeite gedaan om de activiteiten dusdanig te 

organiseren dat geen toeslag gerekend hoefde te worden. Mede door steun van diverse 

vrijwilligers en slim organiseren en inkopen is dit deze keer gelukt. Cor bedankt namens de 

vereniging alle vrijwilligers die bij de activiteiten geholpen hebben. Uit de cijfers van 2019 

bleek al duidelijk dat het ingezette beleid van besparingen resultaat heeft opgeleverd. 

Financieel resultaat in 2018: -954,05 euro ten opzichte van 2019: +1.659,51 euro. Na een 

jarenlange afname van het verenigingskapitaal is dit omgebogen tot een stijging. 

Verenigingskapitaal op 1 januari 2019 5.285,60 euro en op 12 januari 2020  6.945,11 euro. 

Hieruit volgt de conclusie dat de kosten voor het lidmaatschap dit jaar niet verhoogd worden. 

 

Verslag kascontrolecommissie: Loek Bernet en Therese van Masbergen. 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. Monique v/d Sanden  en dhr. Michel Oerlemans 

hebben zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole over 2020. 

 

 

Vaststelling contributie: De contributie blijft voor 2020  € 25.00, dit is dan een vol 

lidmaatschap. Het basis lidmaatschap blijft € 7,50  
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Automatische incasso: Joyce Busio geeft aan dat het overgaan op automatische incasso 

(tijdens de vorige jaarvergadering afgesproken) toch tot aanzienlijke kosten leidt. Met 

goedkeuring van de leden gaan wij derhalve toch niet over op een automatische incasso.  

 

Activiteiten: Cor van Masbergen geeft een korte samenvatting van de activiteiten van 2019. 

Hij bedankt iedereen voor hun deelname en goede reacties op de wijze waarop deze 

georganiseerd zijn. Tevens spreekt hij namens het bestuur de waardering uit voor het door de 

stichting beschikbaar stellen van de overkapping van het havenkantoor voor het ontbijt tijdens 

de sluitingstocht. Nogmaals worden de leden die meegeholpen hebben bedankt voor hun hulp. 

De voorlopige activiteiten voor 2020 zijn: 

 16 en 17 mei Openingstocht. (Tilburg) 

 19 en 20 september sluitingstocht. 

 20 november winteravond.   
( data zijn onder voorbehoud, veranderingen hiervan komen op de website te staan) 

Vorige vergadering is een oproep gedaan om ideeën voor andere activiteiten, hier is maar 1 

reactie op gekomen. Nogmaals worden de leden gevraagd ideeën voor andere activiteiten dan 

de standaard 3 activiteiten kenbaar te maken. 

 

Website: Cor van Masbergen, onze webmaster, is druk bezig om de website te updaten. Cor 

neemt kort de status van de veranderingen door en vraagt naar (oude) foto’s of informatie van 

de vereniging om die op onze website te kunnen zetten. Ook leuke reisverslagen of ander  

(technische) informatie waar de leden hun voordeel mee kunnen doen zijn van harte welkom. 

U kunt dit sturen naar webmaster@wsvvissershang.nl  

 

Privacywetgeving: Naar aanleiding van de diverse activiteiten en het updaten van de website 

blijkt het toch lastig om van iedereen hun keuze of foto’s of informatie op de website 

gepubliceerd mag worden. Vele leden geven aan geen probleem daartegen te hebben, maar 

het ontbreekt aan een vanuit de privacy wetgeving getekende toestemming. Het bestuur heeft 

afgesproken om voortaan bij elke activiteit een presentielijst te hanteren waarop de leden 

kunnen aangeven of ze wel of geen toestemming geven voor het plaatsen van foto’s en of info 

op de website. Aangezien het veel werk kost om de foto’s te bewerken is besloten de foto’s 

van de winteravond nog niet op de website te zetten tot van elke deelnemer een getekende 

verklaring in ons bezit is. Om alles sluitend te krijgen kan het zijn dat in de komende periode 

alsnog wordt gevraagd om voor een activiteit waaraan u hebt deelgenomen dit in te vullen. 

Wij vragen om uw begrip daarvoor. 

 

Bestuursfuncties: Dit jaar zijn aftredend: 

 Joyce Busio, penningmeester,  niet herkiesbaar. 

 Annet de Bodt, secretaris, herkiesbaar. 

 Jan van de Wassenberg, bestuurslid / activiteiten, herkiesbaar. 

De leden geven stemmen in met een volgende termijn voor Annet en Jan. Voor de functie van 

penningmeester is Femke van Steenbergen – Peltenburg bereid deze taak op zich te nemen. 

Manfred bedankt Joyce voor haar goede werk als penningmeester en heet Femke welkom als 

nieuw bestuurslid  van onze vereniging. 

  

 

 

 

 



 3 

Stand van zaken in de haven: Zoals tijdens de vorige jaarvergadering besproken is de weg 

van overleg ingeslagen. Het bestuur is uitgenodigd een aanwezig geweest op het 50-jarig 

jubileum van de Stichting. Daarnaast hebben Cor van Masbergen en Manfred Werner een 

prettig gesprek met Frans Tuitelaars gehad waarin ook onze dank voor de medewerking van 

de Stichting tijdens onze “aangepaste” sluitingstocht. Tijdens het gesprek is ook naar voren 

gebracht dat wij het als vereniging betreuren geen inspraak / inzicht te hebben in het besturen 

van de haven. Voor de Stichting is het nog te vroeg om hier verandering in te brengen (bijv. 

lidmaatschap in de Raad van Toezicht). Verder zijn door Frans een aantal plannen en 

uitgevoerde investeringen toegelicht en is afgesproken deze gesprekken 2 tot 3 keer per jaar te 

houden. Ook gaf Frans aan altijd open te staan voor vragen en ideeën (via bestuur w.s.v. 

Vissershang). 

 

Rondvraag;  
Michel Oerlemans vraagt of de verenigingen in de haven niet samen kunnen gaan, Michel had 

niet meegekregen dat W.S.V. Oostkil was opgeheven. 

 

Aansluitend vind de nieuwjaarsreceptie plaats. 

                   


