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1. Tarieven 2023 
 
Tarieven leden algemeen 
Zoals voor iedereen zullen de kosten voor de vereniging komend jaar door de huidige hoge 
inflatie onvermijdelijk fors toenemen. We streven uiteraard naar een financieel gezonde 
vereniging en dat betekent dat de tarieven voor 2023 richting de leden ook zullen moeten 
worden verhoogd. Tegelijkertijd willen we de watersport voor onze leden toegankelijk 
houden. In algemene zin adviseert de financiele commissie dan ook om de tarieven te 
verhogen tot een niveau dat absoluut noodzakelijk is. 
 
De financiele commissie heeft het bestuur geadviseerd de initieel voorgestelde forse 
verhoging van de tarieven met 14,5 procent te matigen. De financiele commissie constateert 
dat de inflatie exclusief energie en brandstof 6,5 procent bedraagt (CPI september 2022) en 
adviseert deze als uitgangspunt te nemen voor alle tarieven richting de leden met 
uitzondering van energie. Met de eerder overeengekomen extra indexatie van 2 procent, om 
ook in de toekomst noodzakelijke investeringen te kunnen doen, komt de totale verhoging 
van de tarieven uit op 8,5%.  
 
Tarieven leden energie 
Hoewel het lopende energiecontract later in 2023 afloopt en de vereniging dus nog enige tijd 
stroom kan afnemen tegen relatief gunstige condities wordt voorzien dat de energietarieven 
later in 2023 fors zullen toenemen. Anticiperend daarop en ook ten behoeve van de 
investeringen die moeten worden gedaan om elektriciteit op de steigers te leveren adviseert 
de financiele commissie het tarief per kilowattuur te verhogen naar €0,60.  
 
Tarieven leden waarborgsommen 
De waarborgsommen zijn geen onderdeel van de exploitatie van onze vereniging. Voor de 
waarborgsommen geeft de financiële commissie het bestuur ter overweging om deze niet 
aan te passen. 
 
Tarieven passanten 
Om de indexatie voor leden hanteerbaar te houden adviseert de financiële commissie om de 
tarieven voor derden wel te indexeren op basis van de CPI inclusief energie. Passanten 
betalen immers ook niet separaat op basis van de meter voor afgenomen energie. De 
financiele commissie adviseert deze tarieven dan ook in ieder geval met 16,5 procent te 
indexeren (14,5 + 2 procent). 
 

2. Begroting 2023 
 
De financiele commissie heeft de concept begroting 2023 met het bestuur doorgesproken. In 
deze begroting zitten er door de huidige inflatie en energiecrisis meer onzekerheden dan 
normaal. Zo is op dit moment nog niet zeker wat de index op onder meer de CAO lonen en 
de erfpachtcontracten zal zijn. De financiele commissie heeft het bestuur geadviseerd de 
voorgestelde begroting 2023 nog te beoordelen in het licht van de laatste prognose 2022. De 
financiele commissie beoordeelt de geraamde bedragen voor 2023 op basis van de realisatie 
2021 en begroting 2022 als realistisch. De financiele commissie adviseert de leden akkoord 
te gaan met de voorliggende begroting. 
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3. Realisatie en financiering van de loods 

 
De realisatie en financiering van de ‘Loods’ is een belangrijk punt van aandacht. Uitstel van 
de realisatie van het project ‘Loods’ kunnen wij onderschrijven. Niettemin menen wij dat om 
in de nabije toekomst tot realisatie te komen, het project verdere uitwerking behoeft.  
Het gaat daarbij op dit moment met name om de financiële beheersbaarheid, ook op langere 
termijn, te borgen. 
Wij stellen voor: 
a. het project ‘Loods’ op te splitsen in vier deelprojecten t.w.: 
 1. vervanging en nieuwbouw van het havenkantoor, 
 2. vervanging en nieuwbouw van het toiletgebouw, 
 3. vervanging en nieuwbouw van de stalling en onderhoudswerkplaats voor de  
     machines  en installaties in eigendom van de vereniging, 
 4. realisatie van een overdekte bootstalling. 
b. voor elk van deze deelprojecten afzonderlijk, alle kosten voor de realisatie in beeld te 
 brengen,  
c. op grond daarvan voor elk deelproject het budget en de financiering vast te stellen, 
d. de financiële risico’s per deelproject in beeld te brengen, 
e. voor elk van de deelprojecten een lange termijn exploitatiebegroting te maken, 
f. vervolgens de planning voor de deelprojecten vast te stellen, 
 De exploitatie van de onder a., b., en c. genoemde deelprojecten, zijn al ondergebracht in 
 het overzicht van baten en lasten en zijn op basis van de beschikbare historische 
 gegevens redelijk in te schatten.  Om de financiële risico’s van de loods in beeld te krijgen  
 en beheersbaar te maken is een  meerjarige exploitatiebegroting, prognose van de 
 balansposities en liquiditeit een belangrijk instrument. Wij willen nogmaals aandringen op 
 het opzetten van dat instrument. 
 
Het is en blijft van belang het uitgangspunt, om de vier deelprojecten in samenhang uit te 
voeren, vast te houden. Wel kunnen de deelprojecten in de tijd gespreid worden, waardoor 
de kosten, financiering en planningen aangepast kunnen worden naar de mogelijkheden van 
dat moment.  
Het heeft onze voorkeur om de realisatie van de deelprojecten te plannen in de volgorde 
zoals genoemd in punt a., waarbij de samenhang van de vervanging en nieuwbouw van het 
havenkantoor, het toiletgebouw en de onderhoudswerkplaats de hoogste prioriteit heeft.  
 
Wellicht kan het voor de financiering van belang zijn de mogelijkheden te onderzoeken c.q. 
te herijken, van relevante subsidies ter zake. Zonder uitputtend te zijn vonden wij de 
volgende bronnen: 
Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) 
https://www.watersportverbond.nl/verenigingen/financien/subsidies/ 
https://www.impulszeeland.nl/investeren-in-zeeland/vouchers 
https://www.knhb.nl/nieuws/hoe-ga-je-als-vereniging-om-met-de-hoge-energieprijzen 
https://www.sportstroom.nl/ 
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