
Notulen ledenvergadering
20 November 2021

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 16:00, helaas vanwege Covid is de vergadering 
digitaal.

2. Vaststelling agenda
Vastgesteld als genoteerd.

3. Notulen
Vastgesteld als gepresenteerd.

4. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

5. Mededelingen bestuur
- Herdenking overleden leden
De vergadering houd een ogenblik stilte ter nagedachtenis van Engel Prins, Pieter de Jong & 
George Hartloper.

- Loodsbeheer
Boris wil zich graag met vrijwilligers inzetten voor het achterstallig onderhoud aan de loods op
dinsdag en donderdagochtend.

- Jubileum
18 januari bestaan we 50 jaar, grootste plannen, maar corona gooit roet in het eten. 
Maatregelen zijn nog niet duidelijk, de feestcommissie durft ‘t nog niet aan.

- Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar:

Pieter Koorn (bestuurslid): In de portefuille de primaire activiteiten van de vergadering 
(vissen en zeilen).
Aris Blaauboer (secretaris)



- Aanpassing frequentie vergaderingen
Het financieelverslag verhuist naar het voorjaar, dit komt beter uit met de sluiting van het 
financielejaar. De noodzaak voor 2 vergaderingen komt daarmee te vervallen.

- Parkeerbeleid Egmond aan Zee
We zijn een zeil en visvereniging, tractoren hebben voor ons geen prioriteit. Voor plaats voor 
boten willen we ons wel inzetten. Ook zitten we nog om tafel voor de verlenging van de 
huurovereenkomst. Ligplaats ‘De Werf’ is tevens ook nog een discussiepunt.

- Soos
We willen graag de soos beter benutten, dit met eigen activiteiten maar ook door andere 
verenigingen.

- Prijsstelling contributie & consumpties.
We denken na over een prijsverhoging van contributies en consumpties. Dit is goed voor de 
continuering van de vereniging. Binnen het bestuur moeten we hier nog een plan voor maken,
die zullen we in de voorjaarsvergadering aanbieden aan de vergadering.

6. Mededelingen commissies
Viscommissie:
Te kort gevist, maar 1 wedstrijd, Sven wint de windhapper. De voorzitter bedankt de 
commissie voor de inzet afgelopen seizoen.

Tractorcommissie: 
De voorzitter bedankt de mensen die dit seizoen de tractor bemenst hebben bij afwezigheid 
van Cees Kager.

Zeilcommissie:

Rein biedt aan om de zeilcommissie te ondersteunen op het water.

Vrijwilligers:
Herman Koelink en Peter Broek hebben aangeven niet meer als vrijwilliger aan te treden bij 
de vereniging. We bedanken Herman en Peter voor hun inzet.

7. Rondvraag
- Henk Jan Verdonk: Kascontrolecommissie bestaat uit 1 persoon, we zoeken een tweede 
persoon. Berry Dekker meld zich aan.



- Jan Wijker: We kunnen beter/meer gebruik maken van communicatiemiddelen (website, 
app, e-mail) voor meer activiteit in de Soos.

8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 16:44.
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