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Veren ig ing  Woonarkbewoners  Gooi  & Vechts t reek  

Weesp, 1 juni 2020 

 

Beste leden van de VWGV, 

 

Hieronder vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze ALV stond oorspronkelijk gepland 

voor 25 maart 2020 en is door corona uitgesteld naar 24 juni 2020. We ontmoeten u graag  

 

24 juni 2020 | 20:00 (inloop 19:45) uur | via Zoom 
 

Uitnodiging en details ontvangt u via e-mail en algemene informatie is ook te vinden op www.vwgv.nl, onze 

vernieuwde website. 

 

LET OP: gelet op de alternatieve (online) vorm waarin deze ALV door omstandigheden plaatsvindt, gaat het 

bestuur er vanuit dat alle aanwezige leden vooraf onderstaande stukken hebben doorgenomen. Bereid u dus voor! 

Eventuele vragen aan het bestuur kunt u om dezelfde reden al vooraf aan het bestuur sturen via: 

bestuur@vwgv.nl of door te bellen met 0627880633. 

 

We kijken er naar uit u allen te begroeten op 24 juni. 

 

Hartelijke groet, 

 

Het bestuur van VWGV 
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Notulen Algemene Leden Vergadering van VWGV van 3 april 2019  
  

1. Opening en mededelingen  
De voorzitter verwelkomt de leden en stelt het bestuur voor.  

Er zijn afmeldingen van Willy Galesloot, Peter Thiemann, Ingrid van der Schaaf, Rick Launspach, Lars Hansen, 

Frans Esser en Wim van Baalen.   

  

2. Goedkeuring notulen 28 maart 2018  
De notulen zijn door de leden goedgekeurd.  

  

3. Secretarieel verslag Bestuursperiode 2018/2019  
Dit verslag bestrijkt de periode maart 2018 tot en met maart 2019.  

Bij aanvang van het verenigingsjaar was de samenstelling van het Bestuur als volgt:  

• Ron van Bekkum, voorzitter  

• Frans van Bergen, secretaris  

• Jan Hulsinga, penningmeester 
• Dolly Oudendijk, bestuurslid  

  

Er is een Algemene Leden Vergadering gehouden op woensdag 28 maart 2018. Het Bestuur heeft in de 

beschreven periode 7x vergaderd. Het aantal leden van de vereniging is sinds de laatste telling vastgesteld op 217 

leden.  

Tijdens deze bestuursperiode hebben we afscheid genomen van Marcel Revet als voorzitter en heeft Ron van 

Bekkum de rol van voorzitter met instemming van het bestuur overgenomen. Het bestuur is nog steeds bezig één 

of meerdere bestuursleden te zoeken om de vereniging te versterken en vacatures in te vullen.  

  

Voor de komende bestuursperiode geldt het onderstaande schema voor de bestuurssamenstelling:  

‐ Voorzitter tot 2019 in functie, vacature, Ron van Bekkum a.i.  

‐ Secretaris tot 2020 in functie, Frans van Bergen  

‐ Penningmeester aftredend, niet verkiesbaar, Jan Hulsinga, vacature  

‐ Bestuurslid, tot 2020 in functie, Dolly Oudendijk  

  

Overleg met de Gemeenten Gooise Meren, Weesp, Stichtse Vecht en AGV/Waternet  
In de afgelopen bestuursperiode is er overleg geweest met de bovengenoemde Gemeenten en het  

Hoogheemraadschap AGV.   

Onderstaande onderwerpen zijn daar aan de orde geweest en bij alle bijeenkomsten was de algemene conclusie 

dat het overleg bijzonder nuttig was en zeker gecontinueerd dient te worden in de toekomst. Bij zowel Weesp en 

ook Stichtse Vecht was het overleg nuttig om de nieuwe bestuurders over de doelstellingen van de vereniging 

VWGV te informeren en hen het belang van regelmatig overleg met de vereniging te doen inzien.    

  

‐ Aardgas aanleg Lange Muiderweg en handhaving LPG tanks op risicovolle locaties (zie ook onder hfdst. Aardgas)   

‐ Huursituaties van oevergrond (door wisseling van wethouders is hierin geen voortgang geboekt)   

‐ WOZ van dijklichamen (idem als hierboven)  

‐ Advies m.b.t. uitbreiding Milieuvergunning fa. Smit & Zonen, Weesp en vertegenwoordiging in werkgroep (de 

werkgroep is zeer actief en heeft regelmatig overleg met de fa. Smit, waar mogelijk worden problemen aangepakt)  

‐ Bouwbesluit, Bouwwerk, Ministerie van Wonen, lijst met uitzonderingen, wat te doen in de tussentijd? (De 

toekomstige Omgevingswet moet hier uiteindelijk uitsluitsel over brengen, echter in de huidige concept 

wetteksten worden woonarken nog niet genoemd. Recentelijk hebben we hierover ook met de LWO overleg 

over gevoerd. De LWO en alle andere lokale en regionale woonarken verenigingen overleggen met elkaar om zo 

doende elkaar beter te informeren en te zorgen dat de  

LWO ook daadwerkelijk alle landelijke woonarkbewoners vertegenwoordigt)  

‐ Riolering, aansprakelijkheid van gemeente bij niet functioneren  

‐ Hoe is de verhouding  Gemeente, Provincie en Waternet in bijvoorbeeld de situatie aan Stationsweg (N’sluis)  
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‐ OZB oevers versus verhuursituaties  

‐ Bestemmingsplan ‘Ligplaatsen de Vecht’. Huidige status en hoe verhoudt zich dit tot Ruimtelijke Verordening, 

Natuur en Milieu (VNL), en visie Provincie Utrecht (Plan heeft een tijd stilgelegen en wordt nu recentelijk weer 

opgestart, mede naar vragen van de VWGV)  

‐ Controleren vaarsnelheid op de Vecht en initiatieven om dit onder de aandacht van schippers te brengen  

‐ Boeien locaties  

‐ Regelgeving beschoeiing, steigers en vlotten (zijn opgenomen in de nieuwe Keur van het Waterschap)  

‐ Welke zaken vallen onder Waternet en welke niet  

‐ Restpunten dijkversterkingsprojecten (zijn opgeschort i.v.m. het plotseling overlijden van Dagelijks Bestuurder)  

‐ Oeverbeheer Vecht, (Waternet maait de oevers in de herfst en zal ons in de toekomst hierover informeren)  

‐ Definitie dijklichaam in samenhang met WOZ dijklichamen (dit onderwerp heeft bij de gemeenten nog geen 

uitsluitsel gegeven maar heeft dit wel bij de desbetreffende wethouders en financiële afdelingen neergelegd)  

  

VWGV website  
In de afgelopen periode is de website ge‐update en de functionaliteit aangepast aan de behoefte van de vereniging, 

tevens is de uitstraling van de site op een hoger plan gebracht.  

In de huidige tijd heeft vrijwel iedereen internet en een emailadres. Wij constateren echter bij de verspreiding van 

informatie naar onze leden, dat wij niet altijd in het bezit zijn van een emailadressen of de juistheid daarvan. Wij 

vragen u daarom nogmaals uw emailadres aan ons door te geven en bij wijziging daarvan, dit ons ook te melden, 

zodat wij onze administratie actueel kunnen houden en u juist en op tijd kunnen informeren.  

Om ons per email te kunnen bereiken is het centrale emailadres van de VWGV beschikbaar bestuur@vwgv.nl, 

alle bestuursleden ontvangen dan direct uw mail en er kan snel worden geschakeld.  

  

Aardgas  
De aanleg van het aardgas langs de (Lage)Klompweg is in de vorige afgelopen bestuursperiode al tot stand 

gekomen en de huisaansluitingen zijn gerealiseerd voor wie dat aangevraagd hadden. In deze periode zijn ook de 

asfalteringswerkzaamheden van de Klompweg gerealiseerd, niet overal volgens afspraak en naar ieders 

tevredenheid, hierover zijn nog verschillende een vervolg‐overleggen geweest met Waternet. Ook moet nog een 

gedeelte van de Lage Klompweg gedaan worden, waar nu alleen noodreparaties uitgevoerd zijn i.v.m. gevaarlijke 

situaties. De gemeente Weesp doet momenteel grondboringen om de constructie van de Lage Klompweg te 

onderzoeken waarna het resterende asfalteren uitgevoerd gaat worden. Voor de Klompweg zoekt de gemeente 

S.V. uit, wanneer de resterende asfaltering opnieuw opgepakt gaat worden, na eerder uitstel vorig jaar wegens 

conflicterende projecten in de omgeving.  

  

De aanleg van aardgas op het traject langs de Lange Muiderweg is voltooid en de aansluitingen voor de partijen 

die dat aangevraagd hadden, gerealiseerd. De gemeenten Weesp en Muiden hadden in dit kader, mede op 

aangeven van VWGV‐leden, de handhavingsactiviteiten m.b.t. propaantanks, opgeschort. Nu de aanleg 

gerealiseerd is gaat de gemeente bekijken op welke risicovolle locaties er propaantanks moeten worden 

verwijderd, de gemeente zal de vereniging daarvan op de hoogte houden.  

  

Verzekeringen/Hypotheken  
De vorig jaar geïntroduceerde woonarkverzekering heeft een aantal leden doen besluiten de overstap te maken 

naar de door Delta Lloyd samengestelde polis met specifieke, op woonarken afgestemde, polisvoorwaarden.   

Ook het hypotheekfront is in ontwikkeling en met de verbeterde economische situatie komen hier ook weer 

nieuwe initiatieven beschikbaar, wij zullen u daarover informeren wanneer hier belangrijke zaken naar voren 

komen.  

  

Overig  
Het Bestuur probeert zo goed mogelijk alle ontwikkelingen in het verzorgingsgebied op de voet te volgen en u 

daarover te informeren. Omgekeerd horen wij van u ook graag nieuws dat ons mogelijk niet (heeft) bereikt.  

Naast de eerder genoemde punten zullen wij de ontwikkelingen in het Vechtgebied nauwkeurig  blijven volgen om 

zodoende, waar nodig en mogelijk, in actie komen om de belangen van onze leden te behartigen.  
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4. Financieel verslag 2018 en goedkeuring Jaarrekening 2018  
De kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd.  

Het eigen vermogen van VWGV is positief (34.000)  

De contributie inning gaat een automatische inning worden. Waarschijnlijk gaat hierdoor ook de contributie iets 

omhoog.  

Het leden aantal is van 224 naar 219 gegaan.   

Graag actief buren lid laten worden die het nog niet zijn.  

Op de vraag van Mathijs Hamster of het steeds dezelfde mensen zijn die niet betalen, antwoorden de 

penningmeester positief. Wij zijn er wel mee bezig en waarschijnlijk worden binnenkort de “oude” jaren 

weggeboekt.  

De vergadering keurt het financieel gedeelte goed en het bestuur wordt decharge verleend.  

  

5. Vaststellen begroting 2019  
De post bestuur is iets verhoogd, de post voor de website blijft hetzelfde omdat wij hopen dat dit ook gebruikt 

gaat worden.  

  

6. Benoeming Kascontrole‐commissie 2019  
De penningmeester bedankt de kascommissie Piet Bennik en Rene Wierdsma voor hun bijdrage.  Onder een 

applaus van de leden hebben zich voor het komende jaar Piet Bekes en Katja Goedhals zich gemeld voor de 

kascommissie.  

  

7. Rooster van aftredende Bestuursleden  
- Voorzitter tot 2020 in functie, vacature, Ron van Bekkum a.i.  

- Secretaris tot 2020 in functie, Frans van Bergen  

- Penningmeester aftredend  en niet herkiesbaar Jan Hulsinga  

- Bestuurslid, tot 2020 in functie , Dolly Oudendijk  

De vergadering heet de nieuwe bestuursleden  Rene Wierdsma en Ben Luken van harte welkom.  

  

8. Actuele ontwikkelingen  
Het bestuur stelt voor om de leden op te roepen voor deelname aan werkgroepen. Werkgroepen die zich bezig 

gaan houden met   

‐ het bestemmingsplan De Vecht, of ‐ de vaarsnelheid op De Vecht en – op welke wijze hulp in de vorm van geld 

vanuit de vereniging voor gemeenschappelijke acties vrijgemaakt kan worden. Uiteindelijk zijn er wel leden die in 

de werkgroep Vaarsnelheid willen gaan plaatsnemen.  Ben Luken, en Janto Surachno.  

Wie wil er een bord in de tuin/voor het raam, Wie onderhandelt er met Waternet, Frans legt uit dat er, van 

Waternet, een vaar app is waar iedereen alles wat niet goed is direct kan melden. Zelf met een foto erbij.  

Verzoek aan de leden om alle incidenten te melden of anders bij te houden.  

Hierdoor kan er gerichter handhaving plaatsvinden.  

‐ De arken die in de gemeente Weesp liggen moeten ervoor zorgen dat ze allen een vergunning in huis hebben 

voordat Weesp echt Amsterdam wordt. Want in Amsterdam is niet alles goed geregeld.  ‐ In de gemeente St 

Vecht mag er buiten de bebouwde kom een open bijboot van maximaal 7 meter liggen.  

Kortom er zijn nog genoeg zaken die nog geregeld moeten worden.  

‐ Frank van Delden (LMW) zou heel graag een smiley op zijn boot willen hebben.  

  

De bewoners van de LMW die tegenover het industriegebied liggen hebben zich verenigd om de overlast van Smit 

en Zoon en andere bedrijven te minimaliseren.  

Er is uit een bijeenkomst een kopgroep samengesteld Carlo Andreoli, Hans Willemsen en Arvid Beekmann  

Over de klachten Stank (opgelost), Licht (opgelost) Geluid en Groen zijn er al diversen gesprekken geweest. Al 

dan niet ondersteund door Cor Goudriaan. En dit allemaal met als doelstelling: Goed Buurmanschap.  
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9. Rondvraag  
Jelle van Doornik: Er is een “klein” vuurtje in Nigtevecht tussen woonbooteigenaar en oevereigenaar.   

Waar voorlopig geen oplossing mogelijk is. Ook de gemeente St. Vecht komt niet met een oplossing. Er moet een 

onderzoek komen wat de rechten zijn van de oevereigenaren.  

  

Janto Surachno: Kiest het bestuur voor een vaste raadsman?   

  

Dirk van Bolhuis: Het gedrag van sommige oevereigenaars is wel heel erg triest kan daar de overheid niets aan 

doen?  

Om een duidelijk punt te maken moeten er meer woonboten komen.  

  

Cor Goudriaan: Er is een huurbescherming ligplaats document al 2,5 jaar in de maak. Geen idee wanneer dit klaar 

is.  

  

Arie van Wijhe: Bestemmingsplan St. Vecht is vastgesteld. Er moet een commissie komen en de groep breder 

maken. De Aftrap!  

  

Doede Keuning: Er mag meer informatie naar de leden via de website/nieuwsbrief.  

Voorzitter. “Wij schieten duidelijk te kort”  

Zaal: Misschien kunnen meer leden via Vlot krijgen. LWO heeft 1500 leden en VWGV heeft  200 van de 400 

woonboten die in de Vecht liggen. Wederom nieuwe buren vragen om lid te worden.  

Mathijs Hamster: De beloofde communicatie in de vorm van een nieuwsbrief of een actiever website is niet 

gekomen. Jammer.  

Frans v B: Inderdaad dat is weer niet gelukt. Misschien moet er hiervoor ook een werkgroep voor samenstellen.  

Het bestuur heeft zeker de intentie om meer te communiceren naar de leden.  

  

Marcel Revet: Er dient nog gestemd te worden over de contributieverhoging. De   

Het bestuur vraag de leden of iedereen instemt met een automatische incasso en een verhoging van € 2,00 om de 

kosten van die automatische incasso af te dekken.  Door een automatische incasso  

wordt waarschijnlijk de post niet geïnde contributie een stuk lager.  

De leden geven hun goedkeuring.  

  

Hierna volgt nog een toespraak van Cor Goudriaan. Hij neemt hierbij afscheid van VWGV, De Vecht, LMW en 

zijn woonboot.  

Doede bedankt namens VWGV, Cor voor zijn jarenlange inzet voor alle woonbooteigenaren.  
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Secretarieel Jaarverslag 2019 – 2020 
 

Algemeen 
Dit verslag bestrijkt de periode maart 2019 t/m maart 2020. 

Bij aanvang van het verenigingsjaar was de samenstelling van het Bestuur als volgt: 

• Ron van Bekkum, voorzitter  

• Frans van Bergen, secretaris 

• René Wierdsma, penningmeester 

• Dolly Oudendijk, bestuurslid 

• Ben Luken, kandidaat-bestuurslid 

 

Er is een Algemene Leden Vergadering gehouden op woensdag 3 april 2019. Het Bestuur heeft in de beschreven 

periode 7x vergaderd. Het aantal leden van de vereniging is sinds de laatste telling vastgesteld op 204 leden. 

 

Tijdens deze bestuursperiode hebben we afscheid genomen van Jan Hulsinga als penningmeester en heeft Ron van 

Bekkum gefunctioneerd als interim-voorzitter. Het bestuur is nog steeds drukdoende een of meerdere 

bestuursleden te zoeken om de vereniging te versterken en vacatures in te vullen. 

 

Voor de komende bestuursperiode geldt het onderstaande schema voor de bestuurssamenstelling: 

-Voorzitter tot 2020 in functie, Ron van Bekkum, herkiesbaar  

-Secretaris tot 2020 in functie, Frans van Bergen, herkiesbaar 

-Penningmeester aftredend, niet herkiesbaar, René Wierdsma, vacature 

-Bestuurslid, tot 2021 in functie, Dolly Oudendijk 

-Kandidaat-bestuurslid Ben Luken heeft vanwege drukke andere functies besloten, zijn functie als bestuurslid 

  niet te bevestigen. 

 

Deze ontstane bestuurs-situatie zorgt ervoor dat het bestuur van de vereniging ernstig onderbemand is en dat er 

op korte termijn vanuit de leden aanvulling dient te komen om de belangen van de vereniging te continueren en te 

waarborgen. Het bestuur is continu bezig kandidaten te polsen om zitting te nemen in het bestuur, maar tot op 

heden zijn er nog geen positieve reacties ontvangen.  

Wanneer het de leden serieus is met het belang van hun woonomgeving, roepen wij hen op zich te melden en 

hun diensten en ervaring aan te bieden aan bestuur en de vereniging.  

 

 

Overleg met de Gemeenten Gooise Meren, Weesp, Stichtse Vecht en AGV/Waternet 
In de afgelopen bestuursperiode is er beperkt overleg geweest met de bovengenoemde Gemeenten en het 

Hoogheemraadschap AGV/Waternet. 

Met name in de 2e helft van 2019 is gebleken dat de overlegsituatie met de gemeenten en Waternet niet optimaal 

meer is, als gevolg van de volgende oorzaken: 

-bij Waternet, door het zeer plotseling wegvallen van een dagelijks bestuurder, waterschap verkiezingen en het 

ontbreken van opvolging in dagelijks bestuur van AGV 

-bij de gemeente Weesp, door de geplande samenvoeging met Amsterdam, waardoor ambtenaren overgeplaatst 

worden en/of vertrekken naar elders en kennis en ervaring op het gebied woonboten verdwijnt 

-bij de gemeente Stichtse Vecht, door wegvallen van de burgemeester en meerdere vervangingen van wethouders 

 

Bij een aantal van de hieronder genoemde onderwerpen is hierdoor niet de voortgang geboekt die we wensten 

en zijn we drukdoende dit weer op orde te brengen, de beperkte capaciteit binnen het bestuur draagt daar 

uiteraard niet toe bij.  

 

Onderwerpen: 

-Huursituaties van oevergrond (door wisseling van wethouders is hierin nauwelijks voortgang geboekt bij de 

gemeente, wel is door het bestuur intensief informatie uitgewisseld met direct betrokkenen en is er een nieuw 

initiatief opgestart)  
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-WOZ van dijklichamen (idem als hierboven) 

 

-Advies m.b.t. uitbreiding Milieuvergunning fa. Smit & Zonen, Weesp en vertegenwoordiging in werkgroep (de 

werkgroep is zeer actief en heeft regelmatig overleg met de fa. Smit& Zn, waar mogelijk worden problemen 

aangepakt, tijdens de afgelopen kerstperiode zijn geluidsmetingen verricht (nulmeting tijdens stilteperiode)) 

 

-Invoering Omgevingswet januari 2021 (Recentelijk hebben we met de LWO-overleg gevoerd over op welke 

manier 

 deze wet van belang is voor de woonboot bewoners. In de komende Nieuwsbrief zullen we hierover meer 

informatie verstrekken)   

 

-Bestemmingsplan ‘De Vecht’. (De huidige status is dat er sinds 10 januari jl. een Ontwerp Bestemmingsplan voor 

6 weken ter visie ligt en waartegen in die periode een zienswijze ingediend kan worden. Het bestuur heeft 

gecheckt of inderdaad, zoals bij eerdere gesprekken was toegezegd, de oude van toepassing zijnde 

bestemmingsplannen een op een, zijn opgenomen (voor zover van toepassing voor woonarken) Desondanks heeft 

het bestuur besloten een zienswijze in te dienen en deze als voorbeeld te delen met de leden via email) 

 

-Controleren vaarsnelheid op de Vecht en initiatieven om dit onder de aandacht van schippers te brengen (Er is 

een werkgroep gevormd die een aantal voorstellen heeft gedaan en er is een uitnodiging onderweg via de 

burgemeester van Weesp om met alle betrokken partijen (burgemeesters Weesp, Stichtse Vecht, Gooise Meren 

en Wijde Meren, dijkgraaf AGV, Politie/Veiligheidsregio, VWGV) de problemen en te nemen maatregelen te 

bespreken. 

 

-Regelgeving beschoeiing, steigers en vlotten (zijn opgenomen in de nieuwe Keur van het Waterschap) 

 

 

Samenvoeging gemeente Weesp en Amsterdam 
De vereniging neemt actief deel aan het klankbordoverleg met de gemeente Amsterdam, waarin alle woonboot 

verenigingen binnen het grondgebied van Amsterdam vertegenwoordigd zijn. Dit zijn een stuk of tien verenigingen 

en/of belangengroepen, die in totaal bijna drieduizend woonarken vertegenwoordigen. 

Met name voor de samenvoeging van de gemeente Weesp met Amsterdam in 2022, is het van belang dat alle 

uitvloeisels van de nieuwe Omgevingswet geregeld zijn door Weesp, voordat de samenvoeging een feit wordt. 

Amsterdam kent een veelvoud van problematieken dan Weesp en het is goed dit op voorhand opgelost te 

hebben voordat de overdracht naar Amsterdam tot stand komt. 

 

 

Communicatie met de leden 
In de huidige tijd heeft vrijwel iedereen toegang tot internet en een emailadres. Wij constateren echter bij de 

verspreiding van informatie naar onze leden, dat wij niet altijd in het bezit zijn van een emailadres of de juistheid 

daarvan. Wij vragen u daarom nogmaals dringend uw emailadres aan ons door te geven en bij wijziging daarvan, 

dit ons ook te melden, zodat wij onze administratie actueel kunnen houden en u juist en op tijd kunnen 

informeren. 

Om ons per email te kunnen bereiken is het centrale emailadres van de VWGV beschikbaar bestuur@vwgv.nl, 
alle bestuursleden ontvangen dan direct uw mail en er kan snel worden geschakeld. 
We streven er naar 2x per jaar een Nieuwsbrief uit te geven e.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid te melden 
nieuwsfeiten. Dit is de vorige periode niet geheel gelukt. In december 2019 is de meest recente Nieuwsbrief op de 
website gezet en in begin januari 2020 onder de leden per email verspreid. 
 

 

Overig 
Het Bestuur probeert zo goed mogelijk alle ontwikkelingen in het verzorgingsgebied op de voet te volgen en u 

daarover te informeren. Omgekeerd horen wij van u ook graag nieuws dat ons mogelijk niet (heeft) bereikt. 

mailto:bestuur@vwgv.nl
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Naast de eerdergenoemde punten zullen wij de ontwikkelingen in het Vechtgebied nauwkeurig blijven volgen om 

zodoende, waar nodig en mogelijk, in actie komen om de belangen van onze leden te behartigen. 

 

Secretaris VWGV, 28 februari 2020. 
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Financieel verslag verenigingsjaar 2019 
 

Toelichting op de jaarrekening 2019 
Het boekjaar 2019 heeft de vereniging afgesloten met een exploitatieoverschot van € 257 hetgeen € 1.427 lager is 

dan 2018 (€ 1.683). Het verschil is niet zozeer gelegen in de uitgaven, die waren slechts € 53 hoger. Het verschil 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere contributie.  

 

In de balans per 31 december 2018 stond een post van € 1.950 aan nog te vorderen contributies. Gebleken is dat 

deze voor een flink deel bestond uit bedragen van een aantal leden aan wie wel een contributiefactuur is 

toegezonden maar wie, herinneringen ten spijt, deze contributie niet hebben afgedragen. Van een aantal leden 

betrof dit contributies van 4 jaar opeenvolgend. Deze vorderingen zijn afgeboekt en betreffende leden zijn uit de 

ledenadministratie verwijderd. Dit ging in totaal om € 750. Voorts is er voor € 420 afgeboekt aan contributies van 

voor 2018 van leden die over 2018 en 2019 wel betaald hebben. Na zo’n lange tijd is het niet realistisch om leden 

hier nog op aan te spreken. De post debiteuren per 31-12-2018 was € 330 overschat waardoor het eigen 

vermogen met € 330 te hoog was voorgesteld. Totaal is er in 2019 dus € 1.500 aan contributievorderingen 

afgeboekt (€ 330 mutatie in het vermogen en € 1.170 ten laste van operationeel resultaat 2019).   

 

De administratie van de vereniging wordt gevoerd met software met heel veel mogelijkheden. Door de vele 

mogelijkheden is het gebruik van de software niet eenvoudig, zeker niet voor iemand voor wie administratie geen 

dagelijkse bezigheid is. Een deel van de hoge afboeking is daarop terug te voeren. Een ander euvel is dat helaas 

veel leden erg slordig zijn met betalen. Het vraagt om een enorme inspanning om de in rekening gebrachte 

contributie te innen, niet alleen van de penningmeester maar ook van diverse bestuursleden die, na diverse 

schriftelijke herinneringen, persoonlijk bij de ‘wanbetalers’ langs zijn gegaan. Deze inspanning staat in geen 

verhouding tot de te incasseren contributie.  

 

In het financieel verslag 2018 heeft u kunnen lezen dat 2019 een jaar zou zijn waarin de post debiteuren zou 

worden gesaneerd. Dat is gebeurd zoals hiervoor vermeld. In de 3 april 2019 gehouden algemene 

ledenvergadering is door de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur het afgeven van een automatische 

incasso machtiging verplicht te stellen aan het lidmaatschap. De contributie 2020 zal dan ook via automatische 

incasso worden geïnd. Hiermee wordt de administratie aanmerkelijk vereenvoudigd en veel minder 

arbeidsintensief; een voorwaarde voor een gezond financieel beleid en ook voor de toekomstige 

overdraagbaarheid van de functie van penningmeester. 

 

Begroting 2020 
 

In de begroting van 2020 wordt uit gegaan van een jaarlijkse contributie van € 17 per lid. Momenteel telt de 

vereniging, na sanering van de debiteurenpost en een paar nieuwe aanmeldingen, 205 leden. Het bestuur houdt er 

voorzichtigheidshalve rekening mee dat een aantal leden niet actief een automatische incasso machtiging zullen 

afgeven. In de begroting wordt geraamd dat 190 leden dit wel zullen doen; vandaar dat de contributie wordt 

begroot op € 2.850 (190*15). 

 

De uitgaven zijn begroot conform ervaring in voorgaande jaren op totaal € 2.050 aan reguliere verenigingskosten. 

Dat geeft een positief resultaat op de reguliere verenigingsexploitatie van € 800. Het bestuur heeft ervoor 

gekozen om in 2020 de inzet te richten op 2 speerpunten; 1) beperking overlast door te hoge vaarsnelheid en 2) 

ondersteunen van leden bij nieuwe potentiële conflicten met oevereigenaren over de oeverhuur. Het bestuur 

hoopt hierin op bijstand van actieve leden (als nieuw bestuurslid of als commissielid) en wil de commissies ook 

financieel ruimte geven. Vandaar dat hier in totaal € 5.000 voor is begroot. Hierdoor zal het jaar 2020 wel 

eindigen met een totaal exploitatietekort van € 4.200. Gezien de vermogenspositie acht het bestuur dit een 

verantwoorde exploitatie.  

 

Bestuur VWGV - 29 januari 2020 
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Jaarrekening 2019

Resultatenrekening Begroting

werkelijk begroting verschil werkelijk verschil 2020

t.o.v 2019

Aantal leden 211 227 -16 224 13 190

Contributie (€ 15/lid) 3.165 3.400 -235 3.355 190 2.850

Afboeken oude contributie -420 -420 420

Afboeken contributie geroyeerde leden -750 -750 750

Rente 15 30 -15 28 13

2.010 3.430 -1.420 3.383 1.373 2.850

Algemene ledenvergadering 460 550 -90 504 44 500

Vergaderkosten 496 450 46 452 -44 500

Overige bestuurskosten 196 200 -4 147 -49 200

Administratie/kantoorkosten 217 250 -33 188 -29 250

Porti / Postbus 41 41 -41 50

Website 128 1.000 -872 115 -13 150

Bankkosten 168 175 -7 146 -22 200

Overige kosten 48 500 -452 148 100 200

1.754 3.125 -1.371 1.700 -53 2.050

Resultaat verenigingsexploitatie 257 305 -48 1.683 1.427 800

Projectuitgaven

 - Commissie vaarsnelheid 2.500

 - Commissie oeverhuurovereenkomsten 2.500

5.000

257 305 -48 1.683 1.427 -4.200

Balans 13-12-2019 31-12-2018

Activa 

Bankrekening ING 6.137 3.915

Spaarrekening ASN 28.044 28.028

Debiteuren 90 1.680

34.270 33.624

Passiva 

Vermogen 33.820 33.624

Crediteuren 450

34.270 33.624

2019 2018
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