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Onderwerp Notulen ledenvergadering d.d. 18 november 2016 

Plaats De Griffioen 

Aanvang 19.30 u 

Aanwezig Paul Colijn, Karel van Maasdam, Gerard Kloet, Kees van de Kreeke, 
Jacques de Jager, Kees Magnus,  
Chris Maas  
80 leden/gezinsleden 

 
1. Opening. 

De voorzitter Paul Colijn opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De grote opkomst wijst op betrokken leden. Paul Colijn stelt de bestuursleden voor. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De voorzitter stelt voor de agenda te wijzigen overeenkomstig de agenda die is 
uitgedeeld. De wijziging heeft te maken met de lezing van de heer Broodman. De 
Palingloterij vindt nu plaats aan het eind van de vergadering. De vergadering stemt in. 
  

3. Mededelingen door de voorzitter. 
De voorzitter is blij dat er vanavond diverse nieuwe leden de moeite hebben genomen 
aanwezig zijn. 
  
De voorzitter meldt dat bij de renovatie van “Het Eiland” is gebleken dat ook de damwand 
aan de westkant in zeer slechte staat verkeert. Bij eerdere inspecties was dat niet aan het 
licht gekomen. De gehele damwand bij “Het Eiland” wordt nu aangepakt. De voorzitter 
doet een oproep aan de booteigenaren die een mail hebben gehad de boten verleggen dit 
alsnog direct te doen. Dit voorkomt oponthoud bij de renovatie. De renovatie wordt, 
volgens planning, in het voorjaar van 2017 afgerond. 
 
In maart 2017 wordt de haven, in samenwerking met de Wsvw, voorzien van Wifi. Ook 
wordt de stroomvoorziening zodanig aangepast dat 24 uur per dag walstroom 
beschikbaar is. De steigers worden voorzien van ledverlichting. 
 
De voorzitter zegt dat in de komende jaren steeds meer gebruik gemaakt gaat worden 
van het versturen van vergaderstukken, uitnodigingen etc. per mail. Hij roept op tot het 
controleren van het e-mailadres en correcties aan te leveren. 
 
De voorzitter kondigt een statutenwijziging aan. De huidige statuten dateren van 1964. De 
concept-statuten worden medio 2017 toegestuurd. Tijdens de ledenvergadering van 17 
november 2017 kunnen de nieuwe statuten vervolgens worden vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken. 
Bericht van verhindering van Brecht Verhaeghe 
 
De heer Van Bennekom heeft bij mail van 29 oktober gevraagd om de “dubbele” boxen in 
het te renoveren gedeelte te voorzien van een extra meerpaal. Dit om een boot goed vast 
te leggen en schade aan de boten te voorkomen. De heer Van Bennekom heeft gevraagd 
deze vraag op te voeren in de Algemene ledenvergadering van 18 november 2016. 



Het bestuur heeft de vraag behandeld in de bestuursvergadering van 7 november 2016. 
Gesteld kan worden dat met het eventueel aanbrengen van extra meerpalen: 
- de breedte van de boxen 20 tot 30 centimeter smaller wordt; 
- de flexibiliteit met het toewijzen van de boxen afneemt; 
- het aanmeren niet makkelijker wordt; 
- met het aanbrengen van bijv. 20 palen een bedrag gemoeid is van € 16.000. 
Het bestuur heeft besloten: 
 om niet over te gaan tot het aanbrengen van extra meerpalen; 
 vraag en dit besluit mede te delen in de algemene ledenvergadering van 18 

november 2016; 
 de heer Van Bennekom op de hoogte te brengen van het besluit. 
 

5. Notulen ledenvergaderingen van 20 november 2015 en 3 juni 2016.. 
De voorzitter stelt de leden in de gelegenheid te reageren op de notulen. Er zijn geen 
vragen. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Jaarverslag penningmeester. 
Penningmeester Karel van Maasdam heeft het financieel jaarverslag 2015-2016 en de 
verklaring van geen bezwaar ter beschikking van de leden gesteld. In het begrotingsjaar 
2015-2016 waren de uitgaven door de vernieuwing van de damwand Eiland-zeilschool en 
aanbrengen elektra groot. 
De heer Siemerink waar de inkomsten 2016/2017 op zijn gebaseerd. De penningmeester 
zegt dat de rente-inkomsten sterk zijn afgenomen en in de prognoses 2016/2017 bij de 
inkomsten € 144.000,00 moet staan. 
 

7. Verslag van de kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Groenwegen en Cor Kloet, hebben akkoord 
gegeven voor het financieel verslag. De voorzitter bedankt de commissie. De heer Cor 
Kloet heeft aangegeven te willen stoppen met de kascommissie. De heer Stigter meldt 
zich aan voor de kascommissie. 
  

8. Jaarverslag secretaris. 
De voorzitter meldt dat zojuist de secretaris Gerard Kloet met een list uit de zaal is 
gehaald. Natuurlijk had dat een reden. Gerard Kloet heeft aangegeven zich na 25 jaar niet 
langer verkiesbaar te stellen. Het bestuur heeft gemeend de heer Gerard Kloet voor te 
dragen als Erelid. De algemene vergadering moet daar echter over beslissen. De 
voorzitter brengt de benoeming van Gerard Kloet tot Erelid in stemming. De leden 
stemmen unaniem in. 
 
De voorzitter neemt het uitgereikte jaarverslag 2015-2016 door. De leden hebben geen 
vragen.  
Gerard Kloet doet verslag van de viswedstrijden 
 

9. Huldiging clubkampioen. 
Gerard Kloet heeft samen met Jacques de Jager de puntentelling voor het 
clubkampioenschap opgesteld. De heer Sjaak Groenewegen is Koningsvisser 2016 
geworden. Op de 2e plaats is geëindigd de heer Feleus en op de 3e plaats Gerard Kloet. 
De wedstrijdcommissarissen worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet. 
 

10. Bestuursverkiezing: 
Volgens de statuten is aftredend en niet herkiesbaar de heer Gerard Kloet. De leden zijn 
in de gelegenheid gesteld kandidaten aan te melden. Er zijn geen kandidaten aangemeld. 
Het bestuur heeft besloten de functie van secretaris te splitsen in bestuurssecretaris en 
wedstrijdsecretaris. Dit gezien de dynamische tijd en ontwikkelingen in en om de haven. 
Het bestuur stelt voor Jacques de Jager te benoemen tot wedstrijdsecretaris en Chris 
Maas als bestuurssecretaris. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. 



Nu Jacques de Jager in het bestuur is benoemd is gezocht naar een nieuwe 
wedstrijdcommissaris. De heer Harry Coenders is bereid gevonden deze taak op zich te 
nemen. De leden gaan hiermee akkoord. 
  

11. Afscheid Gerard Kloet. 
De voorzitter bedankt Gerard Kloet voor de jarenlange trouw en plichtsbetrachting aan de 
vereniging. (De toespraak is als bijlage bij dit verslag gevoegd.) 
De voorzitter reikt de oorkonde behorend tot het Erelidmaatschap uit.  
Ook wordt de vrouw van Gerard bedankt voor het vele werk wat zij verricht heeft voor de 
vereniging. 
Gerard bedankt het bestuur, de oud-voorzitter Han Stroo, de oud-penningmeester Rinus 
den Engelsman en alle leden voor het Erelidmaatschap, het in hem gestelde vertrouwen 
en de fijne tijd. Ook bedankt Gerard zijn vrouw Tannie voor de inzet en ondersteuning. 
Gerard wenst de vereniging en de leden het allerbeste en hoopt nog lang lid te blijven van 
de vereniging. 
 

12. Rondvraag. 
Jan Verburg complimenteert de vereniging met de website en ziet graag dat de website in 
het briefhoofd wordt gezet. De voorzitter bedankt de heer Verburg en zegt toe het 
briefhoofd aan te passen. 
Voorts wordt gevraagd of er nog Zandkreekvaantjes zijn te verkrijgen. Havenmeester 
Westerweele zegt dat, zolang de voorraad strekt, de vaantjes bij hem zijn af te halen. 
De heer Sjaak Groenewegen meldt dat het bestuur nu uit een even aantal leden bestaat. 
Bij stemmingen is dit niet handig. De voorzitter zegt dat besluiten in goed overleg worden 
genomen. Mochten op enig moment de stemmen staken dan is de stem van de voorzitter 
bepalend. 
De heer Maarschalk vraagt of er steigertrapjes kunnen worden geplaatst. Dit om in geval 
van te water raken toch de steiger op te kunnen. Het bestuur zegt toe dit in een 
bestuursvergadering te behandelen. 
De heer Daniël van de Velde is van mening dat er diverse “achtergelaten” boten in de 
haven liggen. Dit is niet in overeenstemming met de statuten. De voorzitter meldt dat dit 
ook een zorg is van het bestuur en er in samenspraak met een deurwaarder een 
onderzoek gaande is naar de mogelijkheden. De betreffende booteigenaren worden 
aangeschreven. 
De voorzitter bedankt de leden voor de ingebrachte vragen. 
 

13. Pauze. 
 

14. Lezing J. Broodman Beroepsvisserij (nieuwe ontwikkelingen) 
De heer Jaap Broodman geeft een aansprekende presentatie over de diverse vormen van 
visteelt, schelpdiercultures, zilte teelten en de laatste ontwikkelingen in de beroepsvisserij 
in de Oosterschelde en het Veerse Meer. 
 

15. Sluiting. 
De voorzitter kondigt de Palingloterij aan, bedankt de aanwezigen voor hun komst en 
wenst iedereen wel thuis. 
 
Kees Magnus en Karel van Maasdam verzorgen aansluitend de verloting van de 
pakketjes paling. 
 


