Notulen ALV 20 april 2018
Notulen van de algemene ledenvergadering van W.V. Arne, gehouden op 20 april 2018
in clubgebouw de Roergangershut te Oostwatering, Veere
Aanwezig: 78 stemgerechtigde leden
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter, Walter van Wijngaarden, heet allen welkom. Het filmpje dat gemaakt is door het
Watersportverbond van het winterzeilen wordt getoond. De agenda wordt vastgesteld. Deze is
standaard, maar het bestuur vond het belangrijk om even stil te staan bij de inbraken. Hiervoor is de
poltitie uitgenodigd en havenmeester Ronald Hereijgers zal nog iets vertellen over preventie.
2. Notulen algemene ledenvergadering 1 december 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Van W. Hamelink inzake elektra op de steiger(s) in Oostwatering.
N.a.v. een opmerking tijdens de vorige ledenvergadering doet dhr. Hamelink het voorstel voor elektra
op de M-steiger. Er zijn te weinig kasten voor alle ligplaatsen. Dhr. Hamelink stelt voor om een
investering te doen en dit om te slaan over alle leden. Aanschaf van elektrakasten blijkt een duurdere
zaak dan gedacht. 1 kast kost € 2.578,--. Het gebruik is slechts € 75,-Dhr. Hamelink verduidelijkt. Hij was het eens met het bestuur. Echter nu blijkt dat er niet genoeg
aansluitingen zijn voor alle ligplaatshouders. Hij wil geen slotjes.
Ronald geeft een toelichting: op de andere steigers met kleine boten wordt geen gebruik gemaakt van
elektra. De M-steiger is net overgang. Inmiddels is gebleken dat er op de M-steiger slechts 1 sleuteltje
werd gehaald. Dhr. Hamelink is tevreden met deze uitleg.
Berichten van verhindering:
A. Aspin, E. Vreede, H. de Looff, P.E. Deerns, M. Tazelaar, J. Dijkman, Karel Meertens, René Nagelkerke,
Ko Onderdijk, Wietse Kroes, Jan en Marleen de Meester- Breen, Peter van Dijk, Chido Houbraken en
Hanneke van Aalst, Peter Huurman, Theo Nieuwenhuizen.
4. Jaarverslag 2017
Dhr. Vorthoren merkt op dat in het verslag niet precies de mening werd uitgelegd van de financiële
commissie. Hij komt hier straks op terug bij het agendapunt financiën.
5. Financiën:
a. Financieel jaarverslag 2017, verslag financiële commissie en vaststelling
De penningmeester, Jan Gerritsen geeft een toelichting op het verslag. Het eindresultaat is een
voordelig saldo. Dit wordt veroorzaakt door meer inkomsten aan entreegelden. Dit betekent dat het
ledental meer stabiliteit geeft. De passantengelden in Middelburg waren beduidend hoger. De
personeelskosten zijn hoger dan de begroting door inzet van het personeel bij activiteiten.
Kleine aanschaffingen waren wat meer dan begroot. Hogere kantoor- en beheerkosten wordt
veroorzaakt door de nieuwe website. Organisatiekosten zijn wat minder.
b. Investeringen
De penningmeester geeft nadere uitleg over de geplande investeringen. Dit betreft op dit moment
hoofdzakelijk de renovatie van de kraan, asfalt en steigers. Hij vraagt de vergadering om toestemming
voor uitgaven hiervoor. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Jos Boone vraagt aandacht voor de wens om luxere steigers.
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Dhr. Vorthoren meldt namens de financiële commissie als volgt:
In het vervolg zal de commissie vooraf bij de stukken een toelichting geven van hun werkzaamheden. Er
is een goede verstandhouding met het bestuur, maar de uiteindelijke verantwoording ligt bij de leden
van de wv Arne.
Dhr. Vorthoren geeft vervolgens aan dat de financiële commissie nieuwe kandidaten zoekt.
De commissie heeft een aantal gesprekken gevoerd met afvaardiging van het bestuur. Stan Tavenier
werd hier ook bij betrokken.
Op 27 oktober werd gesproken met de “benen op tafel” om eens te filosoferen over de toekomst.
De commissie heeft hierbij een aantal zaken meegegeven.
In februari werd de financiële commissie benaderd omdat er een probleem was met onvoorziene
uitgaven vwb asfaltering in Oostwatering. Hierin was niet voorzien in de begroting. De werkzaamheden
zijn echt nodig en kunnen eigenlijk niet worden uitgesteld vanwege planning van aannemers. Er werden
drie offertes uitgebracht. De financiële commissie is hierin meegegaan. Wel onder voorwaarde dat
tijdens de voorjaarsvergadering een investeringsplan wordt voorgelegd. Dit is nu het geval.
Op 13 april werd de jaarrekening doorgenomen. Er waren afrekenposten die afweken van de begroting.
De winterbergingskosten bijvoorbeeld. De milieukosten waren in de tarieven verwerkt. De kosten van
vuilcontainers week af; dit bleek nog betrekking te hebben op het jaar ervoor.
Een behoorlijke overschrijding van telecommunciatie; dit bleek de nieuwe website te zijn.
De camping had minder inkomsten. Voorheen bleek dat men het hele seizoen bleef staan; dit mag
volgens de reglementen niet. Dit heeft tot een stukje leegloop geleid.
Geadviseerd wordt dit nog eens te bekijken.
Alle opmerkingen waren goed verklaarbaar. De financiële commissie stelt de vergadering voor het
bestuur te déchargeren. Middels handopsteken gaat de vergadering akkoord.
Dhr. Vorthoren bedankt het bestuur voor hun inzet.
De financiële commissie heeft aangegeven dat goed gekeken moet worden naar het onderhouds- en
investeringsplan. Er is nog geen doorrekening gemaakt.
Er is instructie voor aanbestedingen. Voor de kraan is de instructie gevolgd. Toekomstige opdrachten
worden hierop ook goed bekeken.
c. Verkiezing financiële commissie
Bert Doornekamp heeft aangegeven dat hij zijn taak wil beëindigen.
Hij wordt middels applaus bedankt voor zijn werkzaamheden. Anton Huurman, eerder penningmeester
van de vereniging, is bereid hem op te volgen. Hij wordt onder applaus benoemd.
Aan het eind van het jaar wil Ko Onderdijk aftreden; hiervoor wordt nog opvolging gezocht.
De voorzitter bedankt de financiële commissie voor hun werkzaamheden de afgelopen periode.
Mocht iemand interesse hebben voor een functie binnen de commissie, dan kan deze zich melden. Er
wordt wel breder ingezet onder de (nu niet aanwezige) leden.
6. Bestuursontwikkeling
Jan Gerritsen werd vorig jaar voor 1 jaar benoemd en stelt zich opnieuw voor 1 jaar herkiesbaar.
Onder applaus wordt hij herbenoemd.
7. Zeeland Regatta en Wintersprinter
Uco Sonnenberg geeft een uitleg en demonstratie via de presentatie van het winterzeilen.
Deze vond de afgelopen maanden plaats op de derde zondag van de maand. Er werd op de
wedstrijddagen 5 korte wedstrijden gehouden op een upwind/downwind baan. Er waren 15
deelnemers. Betrokken was 1 startschip met begeleide RIB.
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Zeeland Regatta 6,7 & 8 juli
Stan Tavenier geeft een toelichting op de Zeeland Regatta.
Er is op dit moment, in tegenstelling tot vroeger, in Zeeland geen internationale wedstrijd voor open
boten in diverse klassen. Deze wedstrijden vinden nu plaats in Medemblik en Workum.
Met name de Belgische deelnemers waren hier niet blij mee. Een toevallige ontmoeting met de
voorzitter van de RYCB heeft het plan doen ontstaan om hier op het Veerse Meer een regatta te
organiseren. Dit plan heeft zich ontwikkeld tot een organistiecommissie met diverse subcommissies.
Stan legt het programma uit. De Zeeland Regatta vindt plaats op 6, 7 en 8 juli.
Er zijn veel vrijwilligers nodig. Binnenkort komt een oproep op de website voor medewerking.
8. Ontwikkelingstraject Oostwatering; toelichting stand van zaken.
Stan Tavenier geeft een toelichting op de ontwikkelingen. Op de website is inmiddels een apart item
gewijd aan de ontwikkeling en de stand van zaken.De gemeente is na de verkennende gesprekken met
alle partijen teruggegaan naar haar eigen rol als bevoegd gezag. Er moet een beeld- en kwaliteitsplan
komen en de gemeente start met de procedure voor de verwerving van de grond. Op 5 juni zal het plan
besproken worden in de Raad. De volgende stap is dan het aanpakken van het bestemmingsplan.
Intussen is de lobby begonnen met overleg met de gemeente en provincie. De laatste is positief over
het neergelegde concept. Het watersportverbond haakt aan. Er zijn gesprekken gevoerd. Vanuit het
verbond komt er steun voor de ontwikkelingen.
Voor het aankopen van de grond hebben we te maken met het Rijksvastgoedbedrijf. Deze moet de
waarde bepalen van de grond, hetgeen afhankelijk is van de toekomstige plannen met de grond.
Het zal allemaal wel lang duren; we moeten rekening houden met een jaar tot anderhalf jaar tot de
grond eventueel aangekocht kan worden. Intussen kunnen plannen worden gemaakt, hetgeen de
nodige tijd kost. Op zijn vroegst zal e.e.a. 2021 gerealiseerd zijn.
Dhr. Van Leeuwen vraagt naar het cafetariamodel. Hoe verhoudt zich het met elkaar en als tweede punt
adviseert hij om de buren zoals hemzelf en de familie Brasser erbij te betrekken. Hij ziet ontwikkelingen
die hij zorgelijk vindt. Het cafetariamodel is uitgelegd op de website. Hierover werd in 1e instantie
gesproken, maar is inmiddels achterhaald. Alle partijen praten onafhankelijk met het college.
Dhr van Leeuwen vindt dit een ander verhaal dan nu wordt gepresenteerd.
Stan Tavenier werpt tegen dat de plannen van Arne blijven staan.
Dhr. Van Leeuwen zou graag op korte termijn met het bestuur willen praten.
De vraag vanuit de vergadering of ook het water tot de aankoop behoort, wordt bevestigend
geantwoord.
De voorzitter bedankt Stan voor zijn uitleg.
Johan Jacobs: als de grond voor verenigingsdoeleinden wordt voorgesteld zal de prijs lager zijn.
Onderhandelingspartner is echter de gemeente, niet Arne.
9. Havenzaken
Havencommissaris van Middelburg is Harold Thomaes. Hij zal tevens de havencommissaris van de
Oostwatering waarnemen. De werkploegen hebben bijzonder hard gewerkt. Veel steigers zijn o.a.
vervangen in beide havens, onderhoud van elektriciteit, water/vorstproblemen. Het contract met de
pachter van de Kemel in Middelburg is verlengd.
In Oostwatering is de kraan gerenoveerd en is nu elektrisch aangedreven. Het gebruiksgemak is sterk
verbeterd. Vanaf de slagboom tot Roergangershut wordt het asfalt aangepakt, tussen mei en juni
aanstaande. Verdere belangrijke plannen in OW is het verplaatsen van de toegang.
Jos Hendriks: in Colijnsplaat werd ook opnieuw geasfalteerd met slecht gevolg omdat pek en grind werd
neergelegd.
Bert Doornekamp vindt de kleur van de kraan niet goed vanwege de veiligheid; je ziet hem niet zo goed.
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Hein van de Berk reageert op de opmerking van Jos Hendriks. Zo het gebeurde in Colijnsplaat zal hier
anders wordt aangepakt.
De voorzitter bedankt Harold en meldt dat ook het contract met de pachter van de Roergangershut is
verlengd.
10. Inbraakpreventie havens
Ronald introduceert Henk van der Linden van de politie Zeeland. Zelf geeft hij eerst een introductie over
het onderwerp inbraak. Er werd met diverse beveiligingsbedrijven gesproken. Er zijn extra camera’s
geplaatst. Er zijn ook offertes ontvangen voor beveiliging die rond € 7.000 bedragen. Er wordt een
verlichtingsplan opgesteld waarvan de offertes binnenkort worden verwacht. Er is goed contact met de
politie. Er patrouilleert een politiehaventeam.
Er is een aantal keren ingebroken in jachthavens. De laatste keer was een grote, met 19 boten tegelijk.
De buit bedraagt bij voorkeur buitenboordmotoren maar tegenwoordig neemt men ook andere zaken
mee. Inbraak en diefstal heeft altijd aandacht van de politie. Bijna elke middag en avonddienst gaat het
dienstdoende team op pad met opdracht om de havens te controleren.
Er is een uitgebreide samenwerking met gemeenten en marechausse, zelfs tot in het buitenland
(Duitsland – Hongarije). Vorige week zijn nog 5 buitenboordmotoren aangetroffen in Hongarije in een
auto met Roemeense bemanning. Er zijn echter ook al Zeeuwen aangehouden, evenals Brabanders.
Buitenlanders komen hier echter over het algemeen de “boodschappen” doen.
Geadviseerd wordt om goed rond te kijken als men een verdachte auto ziet.
Wat kan men zelf doen? Het materiaal goed registreren, bewaar de aankoopbonnen, maak foto’s, merk
nummers en kleuren. Maak alles goed vast met goed materiaal. Maak het ze moeilijk. En neem
waardevolle spullen mee naar huis. De beveiliging van de jachthaven is moeilijk. Men komt gewoon met
boten. Camera’s worden omzeild met handen voor het gezicht, en auto’s worden uit het zicht geplaatst.
Preventie zoals wachtlopen is moeilijk. Bert Doornekamp vraagt of er een soort tracker wordt geplaatst.
Dat is zeker mogelijk als men wil investeren. Hij werkt zelf met een telefoon als webcam. Dit zou
misschien uit te breiden zijn door Arne. Henk van der Linden merkt op dat er diverse mogelijkheden zijn
en noemt enkele voorbeelden.
Dhr. Hensen heeft een camera geïnstalleerd. Hij is echter ook gewaarschuwd dat een veroordeling dan
niet mogelijk is vanwege de privacy. Antwoord luidt dat dit wettelijk is toegestaan. Een waarschuwings
sticker is niet nodig. Edwin Louwerse vraagt of er een overzicht is van trackers. Dit is niet het geval,
maar eenvoudig aan te schaffen. Henk van der Linden wordt met applaus bedankt voor zijn uitleg.
11. Rondvraag
Piet Castenmiller meldt dat de moorings zijn weggehaald in de Oosterschelde. Om de moorings terug te
leggen wordt een donatie verzocht. Een aantal verenigingen hebben een bedrag toegezegd. Zou Arne
500 euro (per jaar) willen bijdragen? Dit wordt meegenomen.
Ben Kok vraagt aandacht voor de privacywet AVG die eind mei ingaat.
De voorzitter reageert dat deze ingaat op 25 mei en dat Janny en Harold hieraan al werken.
Jurgen Vanbesien meldt dat enkele steigers rot zijn. De voorzitter reageert dat dit de aandacht al heeft
van de havencommissie.
De voorzitter vraagt de mening en behoefte van de vergadering inzake het toezenden van een
nieuwsbrief, bijvoorbeeld 1x per maand of bestaat voorkeur voor incidentele nieuwsberichten.
Eventueel beiden. De meningen zijn verschillend. Afgesproken wordt om een enquête uit te zetten.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.06 uur.
Middelburg, 23 november 2018
Voorzitter

Secretaris
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