
 

Algemene Vergadering van WSV De Meent, wo. 27 maart 2019. 

Aanwezig: L. Baas (LB)voorzitter, R. van Ginkel (RvG) secretaris, M. Perrier (MP) penningmeester, E.& S. 

Oosterheert havenmeesters en 42  leden (met stemrecht). 

Afw.mk: hr. J. van Ede, mw. Van Geloven, hr. W.Gieteling, hr & mw. Jut, hr.W.Smit, hr. Vossen

 

1. Opening (start 20.00u) 

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze AV in het Parochiehuis te Breukelen.  

Er zijn door de leden geen nieuwe agendapunten ingebracht. 

Afmeldingen zijn er van: (zie hierboven) 

 

2. Notulen AV 2018-2: 
De notulen worden doorgenomen en er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 
Geen mededelingen geen ingekomen stukken welke niet geagendeerd zijn in deze vergadering. 

 

4. Jaaroverzicht 2016 (secretaris): 
Hier volgt een kort overzicht van de bestuurswerkzaamheden in het afgelopen jaar. We zijn het jaar gestart met een 

extra aspirant bestuurslid t.w. Peter van Loenen waarmee we op 4 bestuursleden uit kwamen. Bij 

nagenoeg alle vergaderingen was de havenmeester ook aanwezig hetgeen de afstemming natuurlijk 

aanzienlijk vergemakkelijkt heeft.   We vergaderden in 2018   8 keer en er waren 2 Algemene 

Vergaderingen (de laatste op verzoek van de leden). Zoals u reeds gezien hebt is er veel werk verzet in het 

1e kwartaal t.w. de elektra van de 1e fase (t/m de loods) werd aangelegd en direct werd ook de bestrating 

rond de loods aangepakt. Intussen is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de fase 2 van onze elektra 

voorzieningen waarover u in deze vergadering verder geïnformeerd wordt. Voor de start van het seizoen 

moest de afgekeurde beschoeiing aan de zwembadzijde op een veilige manier begaanbaar gehouden 

worden. Op initiatief (en op kosten)van het zwembad werden daar kunststof rijplaten geplaatst. Zoals u 

weet moest deze beschoeiing op korte termijn vernieuwd worden maar hebben wij besloten het ‘over het 

vaarseizoen heen te tillen’. In oktober is een aanvang gemaakt. Na intensief overleg met de gemeente 

Stichtse Vecht kregen wij een subsidie toegekend van 1/3 van de aanneemsom (ca. € 17.000,-). Bij het 

zwembad werd in het voorjaar een externe (en verplichte) RI&E verricht welke ook invloed had op onze 

terreinen en de toegangen. Daarop is actie ondernomen. Een aantal zaken mbt. de toegankelijkheid van de 

Meentweg liggen vooralsnog op het ‘bordje’ van de gemeente. Omdat het gaandeweg onduidelijk werd 

wie sleutels bezaten van onze werkruimtes is besloten nieuwe cilinders te plaatsen en een strikt uitgeef 

beleid te hanteren voor deze nieuwe sleutels. Kritiek was er op de wijze van communiceren met de leden 

door de secretaris na de haven schouw en is verbetering voorgesteld. Opviel overigens dat aan het einde 

van het seizoen een groot deel van de problemen opgelost waren. Gedacht en gesproken werd op initiatief 

van de havenmeesters over een investering in de haven om meer efficiënt en toekomstgericht gebruik te 

maken van de steigers. De havenmeesters zullen hierover vanavond ook een toelichting geven. Door 

bemensingsproblemen binnen de redactie van ons nieuwsblad is er in het afgelopen jaar minder frequent 

een dergelijke nieuwsbrief verschenen. Wel maken wij steeds meer gebruik van de mailing via ons 

e-captain systeem. In augustus werd na onze eerdere toestemming een sponsorzwemtocht georganiseerd 



in de zwembadhaven. Hiervan hebben wij o.a. geleerd dat het verstandig is strakkere afspraken te maken 

in geval iets dergelijks opnieuw op onze terreinen zou plaatsvinden.   De kwestie rond de z.g. ‘boot 

gerelateerde’ spullen die in onze loods opgeslagen kunnen worden blijft  nog wat ‘doorsudderen’. Het 

bestuur heeft vanuit de leden hierover nog geen concreet voorstel gekregen en besloten werd de huidige 

regel te handhaven.  Inmiddels hebben de scouts 2 lelievletten in onze zwembadhaven gestald. Het 

streven is dat de vloot uitgebreid wordt tot ca. 5 stuks. Afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat er 

‘een vereniging binnen onze vereniging’ ontstaat. Inmiddels is duidelijk dat deze nieuwe ‘leden’ een 

actieve inzet tonen in allerlei klussen op onze havens.   Ook werd duidelijk dat door het vertrek van enkele 

leden van de donderdagploeg deze zou ophouden te bestaan in zijn vroegere vorm. Gedacht (en 

gesproken) werd over het opzetten van een nieuwe vorm waarbij de onderhoudswerkzaamheden wel 

doorgang zouden blijven vinden. E.a. houdt o.a. in dat er meer beroep gedaan zal worden op alle leden en 

dat sommige grotere werkzaamheden uitbesteed zullen moeten worden hetgeen wellicht weer invloed zal 

hebben op de lidmaatschap en/of lig-kosten bij onze WSV.    Ten aanzien van de eerder gemelde 

ontwikkelingen rondom de -Oostelijke Vechtplassen- zijn geen nieuwe berichten verschenen. Onderzoek 

loopt o.a. naar het aantrekkelijker en toegankelijker maken van ons vaargebied, de waterplanten en ‘het 

icoon’. Wij participeren niet –direct- in hiervoor ingestelde werkgroepen. Last but not least…onze jaarlijkse 

BBQ was een succes en werd ook dit jaar weer heel goed bezocht.  

Diverse overleggen in 2018: 

● Gemeente Stichtse Vecht t.b.v. subsidie beschoeiingen 

● Enkele bijeenkomsten met het bestuur van zwembad De Meent (waarmee een goede 

samenwerkingsrelatie bestaat) 

● Enkele bijeenkomsten bij het KNWV o.a. over subsidies voor de watersport 

● Coördinatie werkgroepen (activiteiten, donderdagploeg ,havenvoorzieningen) 

● Overleg met de scouting 

● Overleg met diverse ‘buren’ van onze WSV en o.a. overleggroep ‘4e en 5e plas’ 

Als laatste de leeftijdsverdeling in onze wsv: 

Op 31-12-2018 waren 310 leden lid van onze WSV: 

● Het oudste lid is  88 jaar en ca. 50% van de leden is 60+ en de grootste vertegenwoordiging 

hierbinnen  is die leeftijdsgroep is 70 - 80 jaar (71 leden) 

● Het jongste lid is 10 jaar en de leeftijdsgroep 10-30 jaar is vertegenwoordigd met 18 p.p. (ca. 6 %)  

 

5. Financiën, verslag penningmeester:  
De penningmeester geeft een uitleg over en een overzicht van de resultaten van 2018 en legt de begroting voor 

2019 (en verdere jaren) aan de leden voor. Alle vragen kunnen naar bevrediging van de leden beantwoord 

worden. De accountantsverklaring (nog niet ondertekend) wordt tevens voorgelegd.  

 

Verslag van de Kascommissie: De kascie. houdt zich –traditioneel- bezig met de controle van de kasstromen    c.q. 

het verloop van liquide middelen. Zoals bekend bestaat deze cie. Uit 2 leden die steeds –alternerend- 2 

jaar in functie zijn. In het afgelopen kasjaar waren dit dhr. P.Overkleeft en N. de Bakker. Na intensieve 

toetsing hebben zij geconstateerd dat er geen afwijkende transacties plaatsgevonden hebben in de 

voorgaande periode. Voor het volgende jaar meldt zich, naast P.Overkleeft, dhr. J. Seldenrijk. 

Hierna verlenen dechargeren de leden van de wsv de penningmeester. 

De voorzitter geeft aan er blij te zijn dat we zo’n sterke financiële positie hebben en dankt de huidige 

penningmeester en het vorige bestuur hiervoor (applaus!) 

--------------------------------------------------------pauze------------------------------------------------------------- 

6. Verslag havenmeester(s) = 6a.& 6b. verslag werkgroep havenvoorzieningen: 
In een eerdere AV werd door de havenmeesters een globaal plan gepresenteerd over de uitbreiding van de 

haven c.q. het aantal ligplaatsen voor kleinere vaartuigen. Hieronder is een verdere uitwerking van dit 



voorstel. De voorzitter benadrukt dat het een voorstel is wat nog verdere uitwerking behoeft en daarom 

niet aan de leden voorgelegd wordt ter –in- stemming maar vooral ter informatie c.q. voortgang. Als e.a. 

verder uitgewerkt is zal het (eventueel) in een volgende AV opnieuw aan de leden voorgelegd worden. 

Aanleiding: De veranderende watersport beleving in Nederland veroorzaakt bij de WSV  leeg blijvende 
ligplaatsen van 10 t/m 12 meter:A5; B2; N5; R5; X4; X5 en X7  Geen wachtlijstvermeldingen 

Huidige overige wachtlijsten: 

● t/m 5 meter 6 vermeldingen voor een ligplaats 

● t/m 6 meter 5 vermeldingen voor een ligplaats 

● t/m 7 meter 6 vermeldingen voor een ligplaats 

● t/m 8 meter 3 vermeldingen voor een ligplaats 

● t/m 9 meter 6 vermeldingen voor een ligplaats 

Daarnaast zijner nog 16 vermeldingen voor een andere ligplaats (ruiling) met vrijvallen van de bestaande plek. 
 

Gepresenteerd plan vorige AV: 

Het idee is om 1 haven met ligplaatsen van 10 – 12 meter boxlengte herin te richten door aan de dwarssteigers 
links en rechts daarvan zijsteigers te bouwen. 

Resultaat: 

Extra 21 ligplaatsen van 5.5 t/m 9 meter lengte en de huidige wachtlijsten opgelost! 

 

 

Investering: Offerte  fa. Olaf van Heusden:  36.000 Euro 

 

Meer opbrengst verhuur aangepaste haven t.o.v. huidige situatie: 

1-malig door 1e inschrijvingsgelden: 4147,50 Euro 



Jaarlijks door uitbreiding met 21 ligplaatsen: 2439,51 Euro 

Inverdien 

model: Investering 

Meer opbr. 

Huur 1- malig 

  € 36.000,00   

jaar 1 € 29.412,99 € 2.439,51 € 4.147,50 

jaar 2 € 26.973,00 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 3 € 26.973,48 € 2.439,51 € 0,00 

 jaar 4 € 22.094,46 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 5 € 19.654,95 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 6 € 17.215,44 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 7 € 14.775,93 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 8 € 12.336,42 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 9 € 9.896,91 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 10 € 7.457,40 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 11 € 5.017,89 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 12 € 2.578,38 € 2.439,51 € 0,00 

jaar 13 € 138,87 € 2.439,51 € 0,00 

    

Jaar 13 Verschil: € 2.300,64 1e batig saldo 

Na 12e jaar is nog 138,87 terug te verdienen als restant investering. Daarmee wordt het 13-de jaar 2300,64 
meeropbrengst t.o.v. bestaande situatie gerealiseerd. Elk opvolgend jaar 2439,51 bij gelijkblijvende 
tarieven hierin is niet meegerekend de contributie van nieuwe wachtleden. Bij ontwikkeling van 
nieuwe wachtlijsten tot het huidige niveau -te bereiken na 4 jaar- kan de terugverdien tijd van de 
investering met 4 jaar bekort worden. 

Keuze welke haven aan te passen. 
Box-maten met een lengte van 10 -12 meter betreft de havens: A; B; N; R; U en X. 

Havens A; B en X vallen buiten beschouwing om 2 moverende redenen:  

De havens hebben niet aan weerszijden dwarssteigers en aangrenzend aan percelen met 
permanente/recreatieve bewoning waarbij de privacy van buren onder druk komt en mogelijk 
bezwaarschriften verwacht kunnen worden. 
Haven N is minder geschikt vanwege: 
Deze is gelegen recht tegenover recreatieve bebouwing waarbij de privacy van overburen onder druk 
komt en mogelijk bezwaarschrift verwacht kunnen worden en herbergt een aantal heel grote boten 
waarvoor -nog-geen/onvoldoende passende alternatieve ligplaatsen voorhanden zijn. 
Havens R en U:Deze havens hebben aan weerszijden dwarssteigers; zijn v.w.b. de afmeting tussen de 
dwarssteigers beide gelijk geschikt; haven U (als haven N) ligt eveneens recht tegenover recreatieve 
bebouwing, waarbij de privacy van overburen onder druk komt en mogelijk bezwaarschrift verwacht 
kan worden. 

Met instemming wordt door de leden op deze ontwikkeling gereageerd. Zoals eerder reeds aangekondigd werd 

zal het bestuur en de havenmeesters t.z.t. met een verder (ook financieel) uitgewerkt voorstel naar de 

leden terug komen. 

Het bestuur geeft verder aan actief op zoek te zullen gaan naar evt. subsidies voor deze investering. 

Vragen/ opmerkingen n.a.v. deze presentatie: 

● is er rekening gehouden in de aanleg van de elektra met deze evt. uitbreiding  antw= ja. 

● Deze investering is –mogelijk- risicovol!? Is er ook gedacht aan flexibele box-grootte? Antw. Goed idee 

maar dit is nog niet verder doorgerekend (wordt meegenomen). 



● Is er gedacht over het pro-actief leden werven om deze nieuwe plaatsen te kunnen beleggen? Antw. Er zijn 

nog vrij veel wachtenden en het vooralsnog niet gezien als een groot probleem (o.a. omdat ons tarief op 

Loosdrecht als zeer aantrekkelijk gezien wordt). Het bestuur zal rekening met deze suggestie houden. 

Zoals de leden gemerkt hebben is rond de loods een nieuwe bestrating aangebracht (door de fa. Degenkamp). 

Gezien de financiële ruimte die lijkt te ontstaan door de ‘minderprijs’ van de elektra-aanleg kunnen we al 

eerder werk maken van de aanleg van een beter en breder pad. Het voorstel is om op de najaarswerkdag 

daarmee te starten. De aanleg zal ca. € 20000,- gaan kosten en is dus in deze begroting reeds ‘haalbaar’. 

Het bestuur zal nog enkele bedrijven laten offreren maar vraagt de leden of zij het bestuur toestemming 

kunnen geven om deze investering –dit jaar al- te mogen doen.  de leden geven middels handopsteken en 

applaus aan dat wij deze uitgaven mogen verrichten. 

Voortgang Elektra: 

Zoals in het door de penningmeester voorgelegde resultaat 2018 te zien was zijn er reeds een aantal 

uitgaven gedaan t.b.v. de fase II van de aanleg van de elektra op de havens. Het is verheugend te kunnen 

vaststellen dat deze uitgaven – ver- onder de eerder gepresenteerd begroting uitkomen en dat is vnl. te 

danken aan de inkopen welke door E. Versteeg (vanuit zijn werkgever) gedaan werden  waarvoor dank en 

applaus door de leden. H.den Hartog geeft vanuit de werkgroep verdere uitleg over de voortgang van de 

elektra fase II en de verdere planning (komend najaar en de werkdagen). Een toevoeging wordt gegeven 

t.o.v. een eerdere toelichting. Eerder werd vanuit de leden geopperd dat ‘gratis’ stroom wellicht zou 

kunnen leiden tot overdadig stroomgebruik (b.v. constant kachels aanzetten enz.). Besloten is om timers/ 

drukknoppen in de stroomkasten aan te brengen die elk uur opnieuw geactiveerd dienen te worden. HdH 

dankt de inzet van veel leden in de vorige werkdag (een week geleden) bij het plaatsen van een aantal 

elektrakasten  inmiddels staande meeste kasten en zijn de verbindingen ook gelegd. Het vervolg is dat we 

de bekabeling (in de damwanden) kunnen aanleggen zodat er 6 kasten geplaats kunnen worden. HdH doet 

nogmaals het verzoek om ‘netjes’ om te gaan met onze stroom c.q. het stroomverbruik. Inmiddels is er , 

naast de ‘gewone’ oproepen via de website/ mailing, een whatsapp. groep gevormd die aangegeven heeft 

zicht te willen inzetten voor –incidentele-  klussen op de havens. HdH heeft de coördinatie op zich 

genomen en doet dat ook met veel inzet waarvoor de voorzitter hem expliciet dankt. 

Ook is er, na het stoppen van de donderdaggroep, een z.g. ‘groengroep’ onder leiding van P. Overkleeft 

gevormd. 

De secretaris geeft aan dat er een volgende SCHOUW zal plaatsvinden rond de Pinksteren. De resultaten 

hiervan –problemen- zullen op een andere (lees: prettiger) manier aan de betreffende leden voorgelegd 

worden. 

7. Bonusmeentje: 

Al jaren krijgen leden die zich inzetten voor de vereniging een beloning c.q. een korting van € 50,- op het 

lidmaatschap. De leeftijdsgrens hierbij is 65 jaar. Het bestuur is voornemens strikter toe te gaan zien op de 

eerder in het reglement vastgestelde inzet van 8 uur op jaarbasis (dus b.v. 2 werkdagen) en denkt na over 

een aantal voorstellen om de hele regeling aan te passen. Hiervoor zal t.z.t. een voorstel naar de leden 

komen waarin b.v. de leeftijdsgrens ter discussie zal staan (we vergrijzen nogal) , de ‘controle’ op de 

aanwezigheid/ inzet besproken zal worden enz. Gezien het gegeven dat we nu niet kunnen stemmen over 

een concreet voorstel (er is immers eerder nog geen voorstel aan de leden voorgelegd) wil het bestuur 

alvast de meningen ‘peilen’ over de eerder geopperde ideeën. Uit deze peiling blijkt dat er maar weinig 

enthousiasme is voor aanpassing van de regeling…. Er volgt nog een concreet voorstel. 

 

8. Bestuur: 
In het bestuur bestaat de traditie dat een lid dat geïnteresseerd is om bestuurslid te worden een jaar 

meedraait om de keuze te overwegen en daarna een overwogen besluit te kunnen nemen. Afgelopen jaar 

heeft Peter van Loenen in het bestuur meegedraaid en hij geeft aan lid te willen worden van het bestuur 



(zonder portefeuille). De leden stemmen daarin, middels een applaus, toe. 

Vlg. jaar is het einde van de –eerste- 3 jaar termijn van de voorzitter (Laurens Baas). Hij vraagt de leden na 

te denken c.q. te overwegen zich voor deze functie beschikbaar te stellen en zich te melden bij hemzelf 

dan wel bij de secretaris. In verband hiermee vraagt H. den Hartog het bestuur te overwegen de 

zittingstermijnen te verlengen naar 4 jaar. 

Verder is er binnen het bestuur ruimte voor een lid met de portefeuille ‘verenigings-activiteiten’ en vraagt 

de leden of hiervoor mensen zijn die zich willen kandideren? Er zal nog een mailing met deze vraag komen. 

 

9. Royement M. Sonnen: het bestuur geeft een toelichting waarom dit royement voorgesteld wordt 

(verwaarlozen vaartuig en niet/ onvoldoende reageren op oproepen, betalingsachterstand, attitude t.o.v. 

meldingen vanuit het bestuur)..Alle leden gaan akkoord met dit voorstel en hiermee wordt M.S geroyeerd. 

 

10. Activiteiten in 2019: 
● De nieuwjaars-receptie werd goed bezocht en zal herhaald worden 

● De havenmeesters organiseren een maandborrel (1e zaterdag van de maand 15-17u) 

● De scouting gaat een –gratis- zeilweek organiseren vanuit de haven (voor jongeren). Verdere 

uitwerking volgt nog. Wellicht wordt er aan de deelnemers een officieel CWI diploma uitgereikt 

● Het zou erg leuk zijn als leden aangeven tijdens de borrel een praatje over b.v. een reis/vaar/zeil 

activiteit te willen houden. Ook een ander interessant onderwerp zou aan bod kunnen komen  zo 

nodig is geluidsversterking voorhanden 

● Er komt –natuurlijk- weer een havenfeest aan het einde van het seizoen 

 

11. Rondvraag: (na inventarisatie door de voorzitter) 
● J.Bakker: komt er nog een voorstel voor de eerder genoemde ‘duurzaamheidstoeslag’: antw: nee 

daarvoor zijn vooralsnog geen plannen 
● H.Siesling: geeft aan het erg jammer te vinden dat er een 24u knop (elektra) komt omdat hij een 

koelkast aan boord heeft en niet steeds heen en weer wil/ kan komen. Antw. In de loods staan een 
aantal koelkasten permanent aan. 

● H. Siesling: vraagt nog toelichting op het eerder besprokene  de breedte van het pad. 
● O.Lammerstma:zijn er mensen benaderd om de lege 10 + m. plaatsen te beleggen met kleinere 

vaartuigen? Antw. We trachten daar creatief mee om te gaan maar het blijft lastig omdat kleine 
vaartuigen door de langere landvasten vaak meer gaan slingeren en daardoor het risico vergoten 
andere vaartuigen te beschadigen 

● P. de Ruiter: komt er beveiliging middels camera’s o.i.d.(om diefstal te kunnen voorkomen c.q. te 
monitoren)  ? antw. Daarover is nog niet nagedacht…. 

 
12. Sluiting:  

De voorzitter sluit deze Algemene Vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.25u waarna nog een 
borrel met elkaar gedronken kan worden. 

 
----------------------------------------04-2019. RvG----------------------------------- 

 


