
Verslag Algemene Ledenvergadering van WSV-Het Witte Huis 
 

8 Februari 2019 
Aanvang: 20:00 uur 

In Boei 15, WSV-Het Witte Huis 
 

 Afwezig met bericht:  
  Jan Mark Meeuwisse, Joke en Theo Kort, Corry en Dick Nauta, Richard Koster, 

Tristan Williams, Johan van de Pavert, Steven Voorn, Jan Bijleveld, Peter 
Vollebregt, Mike Kamminga, Bert Kortbeek en Wiebe Schipper 

 
1. Opening en Mededelingen door de Voorzitter 

• De voorzitter vraagt een kort moment ter overdenking voor de leden die ons 
het afgelopen jaar zijn ontvallen t.w. Peter Verhoef en Kees Kruijer 

• De ALV is zo vroeg in het jaar belegd vanwege het feit dat, na het afsluiten van 
een langjarige huurovereenkomst, er snel werk gemaakt moest worden van het 
aanpakken van het achterstallig onderhoud om vóór de aanvang van het 
seizoen klaar te zijn. Daartoe behoeft het bestuur instemming op de begroting, 
waarin een post is opgenomen voor een uitgaaf van meer dan € 65.000,- t.b.v. 
groot onderhoud/vernieuwing 
 

2. Verslag ALV 2018 
 Geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd. 

 
3. Verslag Secretaris 
 Geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd 

 
4. Verslag Havencommissaris 

 Geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd 
 

5. Verslag Wedstrijdcommissaris 
 Geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd 
 Wat betreft 2019: 

• De wedstrijdkalender is rond 

• Het Boeienplan is aangepast, waarbij een enkele boei zal worden verplaatst 
(m.n. boei 10 en 11) 

• Hemelvaartwedstrijden alleen in het weekend en georganiseerd door HWH 

• Er wordt dit jaar door HWH de 6 uren van Loosdrecht georganiseerd. Hiervoor 
zijn nog vrijwilligers nodig. 
 

6. Verslag Jeugdcommissie 
 Geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd. 
 Peter Gielisse wordt bedankt voor zijn inzet voor de jeugd. 
 
7. Financieel Jaarverslag 2018 (inclusief Jaarrekening) 

a. Verslag Penningmeester 
Er wordt een enkele verduidelijkende vraag gesteld. 



b. Verslag Commissie van Controle 
De commissie adviseert de jaarrekening goed te keuren. De vergadering 
stemt hiermee in. 

c. Décharge Penningmeester en Bestuur 
De vergadering verleent het bestuur décharge. 

d. Verkiezing plaatsvervangend lid Commissie Controle 
Kascommissie voor 2019: Fred Buter, Ronald van Klooster  
reserve: Bas Proper 
 

8. Budget en Contributie 
a. Goedkeuring Begroting 2019 

De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd door de vergadering na het 
beantwoorden van een aantal verduidelijkende vragen 

b. Goedkeuring Contributie en tarieven 2020 
In 2020 in principe geen verhoging van de contributie van de vereniging, 
gezien de gezonde financiële situatie. Voortaan wordt de begroting , dus ook 
de contributie en tarieven vastgesteld in de najaarsvergadering aan het einde 
van het zeilseizoen. Dan worden ook de jaarprijzen uitgereikt. 

c. Goedkeuring Onderhoudsplan van de haven 2019 
Geen opmerkingen. Het onderhoudsplan wordt hierbij goedgekeurd 
 

9. Verkiezing Bestuursleden 
a. Tristan Williams (Penningmeester) 

De voorzitter leest een introductiebrief voor van Tristan (is afwezig vanwege 
geplande vakantie). De vergadering gaat akkoord met de voordracht.  

b. Gerrit Willems (Voorzitter) 
De vergadering gaat akkoord met de voordracht van Gerrit als voorzitter en 
opvolger van de aftredende voorzitter Wijnand de Leur. 

c. De nieuwe voorzitter spreekt een dankwoord uit naar de vertrekkend 
voorzitter Wijnand de Leur. Hij stelt de vergadering voor hem te benoemen 
tot erelid van de vereniging, gezien zijn grote verdiensten voor de vereniging. 
De vergadering gaat akkoord onder luid applaus. 

d. De nieuwe voorzitter spreekt zijn intenties uit voor de nabije toekomst en 
bedankt voor het vertrouwen 
 

10. Huldiging kampioenen  
 Er zijn geen kampioenen dit jaar. 
 
11. Rondvraag 

a. Thea v.d. Wijngaard-Goedhart of er ook vóór  de ingang van de haven wordt 
uitgebaggerd. Dat is niet het geval. 

b. De heer Kersting: 
i.  Is de opzegtermijn van het huurcontract na 10 jaar dan één jaar en 

wederzijds. Dat klopt. 
ii. Is de penningmeester beperkt in de uitgaven die hij eigenmachtig kan 

doen? Antw.: De voorzitter antwoordt dat de uitgavenmogelijkheid 
van de penningmeester beperkt is tot max. € 5000,- 



iii. Zijn de bestuursleden in het bezit van een VOG? Antw.: Neen. De 
wenselijkheid wordt door de voorzitter onderschreven. Het zal 
besproken worden in het bestuur. 

c. Chris Frijdal bedankt, namens de leden, het zittende bestuur voor hun 
inspanningen en goede werk van het afgelopen jaar 

 

12. Sluiting  om 20.45 uur 
  
 

 
 


