
Notulen ledenvergadering
Zaterdag 23 april

Afmeldingen:
Anita Broek, Luuk Konijn, Joe Slottje, Job Zwart, Dennis van Amstel, Olivier Brouwer, Pieter Koorn.

Aanwezig:
Kees Blaauboer, Berry Dekker, Boris Eltink, Henk-jan Verdonk, Jur Zandbergen, Marijn de Jong, Jan 
de Jong, Jan Wijker, Eric Rupke, Pum Brouwer, Wolfgang, Peter.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering 16:02 en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.

    - Vaststelling agenda

Agenda wordt vastgesteld zoals opgesteld.

    - Notulen, 20 november 2021

Vastgesteld als gepresenteerd.

    - Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

Milieuschadeverzekering gaat naar een andere partij, dekking wordt anders (minder). Risico moet 
opnieuw ingeschat worden.

2. Financiën

    - Jaarrekening

De penningmeester licht de financiele situatie toe, 2021 was een rustig jaar. Tegen verwachting in wel 
een bescheiden positief resultaat (+1481).  

    - Verslag kascommissie

Kascommissie heeft de saldi op de rekeningen gecontroleerd en heeft ook in de posten geen 
onregelmatigheden kunnen ontdekken. De vereniging zal voor de toekomst wel meer inkomsten 
moeten genereren zodat we in de toekomst. De opbrengst uit de kantine lijkt laag in vergelijking met 
andere verenigingen. Erik Rupke is aftredend, Jan de Jong treedt aan.

    - Decharge penningmeester & bestuur

De vergadering verleent decharge aan de penningmeester en bestuur.

    - Begroting
Er is een te kort begroot van 10.000, dit zijn de kosten voor het jubileumfeest.



3. Mededelingen bestuur

    - Invulling openstaande vacatures

We zouden een visie op moeten stellen voor de toekomst van de vereniging. Willen of moeten we meer
samenwerken met andere verenigingen? 

Secretaris – kandidaat Joost.

Bestuurslid – Marijn de Jong (Beheerder afvaartplek onder de vuurtoren)

    - Tractoren & parkeren

Een lid heeft geprobeerd een parkeervergunning aan te vragen voor zijn tractor, tot zijn verbazing werd
dit geweigerd omdat de tractor buiten de toegestaande afmetingen viel. Duidelijke richtlijnen ontbreken
nog vanuit de gemeente.

    - Prijsstelling contributie & consumptieprijzen 2023

Financiele cijfers tonen aan dat ons ‘vet’ laagje verdwijnt. Voorstel is om de contributie van 85 naar 
100. Verhoging voor de consumptieprijzen kan nog uitgesteld worden. 

    - Onderhoud stalling Zeeweg

Er staat troep op het terrein en ook het terrein zelf is in slechte staat. We hebben hierom in overleg met 
de gemeente groot onderhoud gepland. 1 juni moet het terrein leeg zijn. Alles wat er na die datum nog 
staat wordt weggehaald door de gemeente.

4. Mededelingen commissies
    - Aankondiging Jubileumfeest (evenementencommissie)

Zaterdag 30 juli midsummerparty

zaterdag 24 september seizoensafsluiting

vrijdag 11 november najaarsvergadering?

Zaterdag 21 januari jubileumfeest

    - VrijMiBo (evenementencommissie)

Elke eerste vrijdag van de maand een vrijdagmiddagborrrel vanaf 16:00. ‘s zomers op het paviljoen ‘s 
winters in de soos. de eerste editie is op 6 mei in het paviljoen het eerste drankje wordt aangeboden 
door de vereniging.

5. Rondvraag

Berry Dekker: openingstijden van het paviljoen op de site. Het liefst een functie waarmee je kan zien of
het open is.

Jan de Jong: Pas op met de wateraansluiting dit jaar, in de aanvoerslang kan bij watertemperaturen 
tussen de 35 en 50 graden snel legionella

Anita: Heeft personeel nodig voor in het paviljoen.



Boris Eltink: De CV-ketel is aan onderhoud toe.

6. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering 18:15.


