
 
 
 
Verslag Algemene LedenVergadering van WV Arne 
20 mei 2022 
 
1. Opening en uitleg over deze Hybride ALV  
Voorzitter Walter van Wijngaarden heet allen welkom en geeft nadere uitleg over de gang van zaken omtrent 
o.a. het inloggen, chatfunctie (test) stemming en verslaglegging. 
 
2. Mededelingen  
1. 60,5 jaar ! 
Het 60 jarig jubileum was vorig jaar maar kon niet eerder worden gevierd vanwege corona; de leden hebben 
een verjaardagskalender toegestuurd gekregen. 
 
2. Arne heeft op dit moment 1206 Leden terwijl 28 kandidaat-leden hebben aangemeld 
 
3. Watersportverbond 
Zoals bekend werd drie jaar geleden gesprek gestart over de bondscontributie. Twee maanden geleden was de 
nieuwe directeur bij de bestuursvergadering waarin alles werd besproken. Afgesproken hierbij werd dat over 
2020 en 2021 de helft van de contributie zal worden betaald. De contributie 2022 wordt vooralsnog volledig 
betaald, maar deze zomer zal nog verdere bespreking plaatsvinden. Door het Watersportverbond wordt 
overwogen om differentiatie aan te brengen in de bondscontributie. 
 
4. Wifi  
Pascal Kartan geeft uitleg over de wifi. Deze is in Middelburg aangelegd en werkt goed. De apparatuur van 
Middelburg is naar Oostwatering en schijnt goed te werken. Suggesties zijn welkom. 
 
5. Vertrouwenspersoon Ira Blommers 
Mede vanwege de ontwikkelingen grensoverschrijdend gedrag leek het juist om een vertrouwenspersoon aan 
te stellen. Mevrouw Ira Blommers is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. 
Het is niet de bedoeling dat alle reguliere klachten bij haar terecht komen. Het betreft alleen zaken die spelen 
in ongepast of grensoverschrijdend gedrag. Tussen leden, tussen werknemers van de WV Arne en tussen leden 
en werknemers en/of bestuur van WV Arne. Op de website komt meer informatie over het protocol en de 
bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon. 
 
6. Janny is aan haar laatste jaar bezig bij de vereniging. Het bestuur oriënteert zich op dit moment over haar 
opvolging. 
 
7. Bob van Schaik neemt afscheid van de werkploeg Oostwatering. Hij wordt onderscheiden met de gouden 
speld. Aangezien Bob niet aanwezig is, zal de speld hem nog worden overhandigd. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
De agenda die bij de uitnodiging werd gevoegd, wordt vastgesteld. 
 
4. Verslag van de ledenvergadering van 19 november 2021 
Er zijn geen vragen over het verslag. 
 



5. Ingekomen stukken 
1. Dhr. Castenmiller heeft een aantal vragen gesteld die reeds per mail naar tevredenheid zijn beantwoord.  

•      de resultaten en de conclusie van de financiële commissie.  
Rapportage staat op de website. De financiële commissie geeft bij punt 8 nadere toelichting. 

•      de post pacht en bijdrage inkomsten uitgesplitst naar de baten en lasten van de clubhuizen de Kemel   
en de Roergangershut.  
Deze werd inmiddels gesplitst en op de website geplaatst. 

•      de post: Bijzondere kosten o.a. afdracht aan het Watersportverbond?  
De contributie voor het Watersportverbond is als last verwerkt in de cijfers.  
Het bedrag is nog niet betaald. 
• de reden dat de reservering door de Belastingdienst niet geaccepteerd is.  
Dit werd geregeld voordat de huidige penningmeester in functie was. Anja is van mening dat er een 

onderhoudsvoorziening gevormd moet kunnen worden. Onderbouwing en dossiervorming daarvan is 
daarbij van belang, dus daar gaan we voor zorgen.  

 
2. Dhr. Doornekamp wil het pad naar de RHG aan de orde stellen v.w.b. de egalisatie ervan. 
Dit wordt behandeld bij het agendapunt Havenzaken. 
 
6. Jaarverslag 2021 (bijlage)       
Secretaris Arnoud Guikema geeft een toelichting op het verslag. Er zijn geen opmerkingen. 
 

 
 

• De Evenementencommissie organiseert de Openingstocht op 26-29 mei naar de Roompot.  
Er zijn 7 boten aangemeld. 

• Watersportdag 10 en 11 juni in Middelburg 

• Er wordt gedacht aan het organiseren van een ruil- en koopavond. Tot nu toe is er slechts 1 
aanmelding. 

•  

• Vrijwilligersavond 24 juni 
Kan voor het eerst weer worden gehouden. Informatie wordt toegestuurd.  

• Zeeland Regatta 8-10 juli 

• 60 jaar W.V. Arne; feest 10 september 
De evenementencommissie betreurt het dat ze niet betrokken zijn bij de organisatie van het feest. 



8. Financiën 
De stukken zijn bekend gemaakt bij de uitnodiging en op de website geplaatst. 
Penningmeester Anja Zandee- Dingemanse geeft een nadere toelichting. Ze trekt de conclusie dat de 
vereniging in een gunstige financiële positie verkeert. 
Zij bedankt de financiële commissie voor hun bijdrage  
Dhr. Doornekamp merkt op dat het werkkapitaal is teruggelopen. De penningmeester legt uit dat dit valt te 
verklaren uit de vervangingsinvesteringen ihkv het masterplan Oostwatering 2.0. 
Dhr. Gerritsen informeert naar de opbrengst passanten en krijgt hierop een toelichting. 
 
Het verslag van de financiële commissie stond eveneens op de website. Lid van de financiële commissie, dhr. 
Verdaasdonk meldt dat de stukken zijn besproken met het bestuur. Deze zijn goed bevonden en hij verzoekt 
de vergadering goedkeuring te verlenen. 
 
 Stemming  

Stemt de ALV in met de Jaarrekening 2021? 
Daarmee verleent zij décharge aan het bestuur over het boekjaar 2021 
Onder applaus wordt hiermee unaniem ingestemd. 

 
De voorzitter meldt vervolgens dat de verreiker aan vervanging toe is. De levertijd is dusdanig dat een nieuwe 
pas in het voorjaar 2023 wordt verwacht. Aangezien het een grote investering betreft van € 65.000 moet de 
ledenvergadering toestemming geven. Omdat deze nu al moet worden besteld, wordt nu reeds om 
toestemming gevraagd. 
Revisiekosten zijn onderzocht en bleek hoger dan een nieuwe aanschaf. Ook de mogelijkheden zijn groter. 
De penningmeester legt uit dat de beste mogelijkheid van financiering lease betreft. Dit kan bij Weststrate die 
het meeste teruggaf voor de oude verreiker tegen een rente van 5,2% en bij de Rabo bank 4,7% rente. 
Na nog enkele vragen, hoofdzakelijk over de veiligheid, brengt de voorzitter het voorstel in 
 
 Stemming 
 Gaat de ledenvergadering akkoord met de aanschaf, die pas in 2023 plaatsvindt? 
 De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
9. Havenzaken Middelburg 
Havencommissaris Harold Thomas: het meeste werk was aan steigers in het PHdok. De werkploeg heeft veel 
en goed werk verricht. Hij bedankt de werkploegen in Middelburg en Oostwatering voor hun inzet. 
Inmiddels is de wifi gerealiseerd in Middelburg. 
De vuilwaterpomp wordt weinig gebruikt en juist dát geeft een probleem. Er is een oplossing gevonden voor 
een pomp die krachtiger is. 
Graag vermeldt Harold de pachter van de Kemel. De manier waarop Patrick ons clubgebouw bestiert is 
werkelijk uitstekend en we zijn erg blij met Patrick als uitbater. Binnenkort volgt overleg over de verlenging 
van het contract. 
 
 
10. Havenzaken en ontwikkeling Oostwatering 
Harold meldt dat de werkploeg Oostwatering eveneens uitstekend werk verricht. 
Via een aantal tekeningen wordt toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. 



 
 
De groenvoorziening ziet er ook uitstekend uit. 
Tot slot doet Harold een oproep voor hulp bij de opzet van de Risico Inventarisatie (RI&E) 
Dhr. Doornekamp vestigt de aandacht op de slechte situatie van het looppad. Dit wordt meegenomen. 
Dhr. Botman vestigt voor het laatst de aandacht op een fietsenstalling in de Maisbaai. 
Het bestuur heeft pogingen ondernomen bij de gemeente, maar de gemeente wil dit niet realiseren. 
Dhr. Meertens informeert of het bekend is dat de verplichting van onderwatertoiletten voorlopig 5 jaar 
wordt uitgesteld. Dhr. Hensen bevestigt dit. 
 

 
 
De voorzitter meldt de  voortgang m. b.t. de steigers. Het heeft vertraging opgelopen wegens 
materiaalvoorziening. Het aantal ligplaatsen mag niet worden uitgebreid, maar we krijgen wel meer ruimte. 
Liever gebeurt het wat sneller, maar het zal eind 2024 worden voor alles gereed is. 
 



 
 
Het onderwerp “loods” heeft een andere benaming gekregen omdat het meer omvat: 
1. Havenkantoor 
2. Sanitaire voorzieningen 
3. Opslag en bergruimte 
4. Werkplaats 
5. Onderhoud 
6. Stalling 
 
Tijdpad: 
– Financiële mogelijkheden 
– Gunning in 2022 
– Slopen/saneren april 2023 
– Start bouw mei 2023 
– Oplevering en ingebruikname eind 2023 
 
Op de vraag van dhr. Koole of rekening wordt gehouden met zonnepanelen in combinatie met de bomenrij 
langs de Polredijk wordt bevestigend geantwoord. Het moet uiteraard wel rendement opleveren. 
Dhr. Morauw informeert naar de fietsenhokken en olieafval. Hierin is in het ontwerp voorzien.  
 

Financiering - mogelijkheden 
Lenen 
•    Bedrag volledig lenen tegen 3% rente en in 17 jaar aflossen 

• Obligaties uitgeven 
•    2.000 obligaties á € 500 tegen 1% rente en na 2 jaar in 15 jaar aflossen via loting 

• Een mix van lenen en Obligaties 
 
11. Bestuursverkiezing 
Er zijn volgens het rooster geen bestuursleden aftredend. 

 
Dhr. Castenmiller bedankt het bestuur voor hun inzet en deze prettige vergadering. 
Dhr. Doornekamp vraagt wanneer de schade speedgate wordt gerepareerd. Dit zou eerdaags al gebeuren. 
 



12. Rondvraag en sluiting 
1. Dhr. Hendriks vraagt naar het gebruik van de werkplaats door leden. De loods is tegenwoordig meer 

gesloten. Blijkbaar heeft dit zijn reden, maar hij betreurt dit wel. Hij is voorstander om voor leden 
enkele voorzieningen te treffen van klein materiaal.  
Het bestuur zal deze wens meenemen en beoordelen of we dit kunnen realiseren in de nieuwbouw. 

2. Gevraagd wordt wat gaat gebeuren met de aangeschafte drijvers. Deze krijgen een plek in het Prins 
Hendrikdok. 

3. Dhr. Wattez informeert naar het opruimen van rommel bij de oude ingang; wordt meegenomen door 
de werkploeg. 

4. Een opmerking wordt gemaakt over het (verbod  van) parkeren bij de nieuwe steigers. Dhr. Hensen 
doet de suggestie om een verbodsbord te plaatsen of “alleen laden en lossen” 
Het bestuur vraagt de havencommissie te bezien welke maatregelgen mogelijk zijn. Aanspreken op dit 
gedrag werkt soweiso het beste. 

5. Ook zou er iets aan de snelheid van de autobestuurders gedaan moeten worden. Ook hier geldt dat 
aanspreken op gedrag nodig is.  

6. Het onderhoud van het toiletgebouw laat te wensen over. Dit wordt meegenomen. 
7. N.a.v. de vraag van dhr. van Sorge over digitalisering van de passentenbetalingen reageert Pascal 

Kartan dat een groep studenten onderzoek heeft gedaan naar een digitaal loket als aanvulling op de 
huidige situatie. 

8. Geconstateerd is dat het geluid en het beeld, niet voldeed tijdens de Online sessie. Het bestuur bekijkt 
de mogelijkheden om bij voldoende aanmeldingen, dit professioneel te laten ondersteunen waardoor 
zowel de beleving in de zaal als online goed is. 

 
 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering om 21.17 uur. 
 


