
 

Notulen algemene ledenvergadering GWV Elfhoeven najaar 2020 

17 november 2020 – online vergadering 

Aanwezigen: 
Het bestuur bestaande uit: Ed van Gils (voorzitter), Kees Slangen (secretaris), Jeroen Kooi 
(penningmeester/beheercommissaris), Lukas van den Broek (opleidingscommissaris), Chris ten 
Hoopen (wedstrijdcommissaris), Arthur van Dongen (havencommissaris). 
De ere-leden Kor en Marion Vervoort en 53 leden. 
Afwezig met kennisgeving: ere-lid Jan de Wilde, Rob Roland, Paul Christie,  
Sies en Arianne Hamersma.  
Notulist: Erica van Os 
Moderator: Frederique Heisterborg 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Ed van Gils – voorzitter – opent de vergadering om 20:09 uur. 
Daarna houden we een moment stilte voor diegenen die ons ontvallen zijn: 
Wijnand van Rees, Hilde van de Horst, Rob Jansen, en Thea, de vrouw van Gerard Roepel. 
 
Ed licht de doelstellingen van Elfhoeven toe. 
Het zijn de punten waar Elfhoeven groot door is geworden. De kernpunten zijn de wedstrijden, het 
hoge niveau van de opleiding, en minstens zo belangrijk, de recreatie met de horecavoorziening. 
Mensen vinden het gewoon prettig om naar Elfhoeven te komen. Het is aan het bestuur om iedereen 
een plek te geven. 



 
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

2. De notulen worden goedgekeurd. 
Deze zijn zeer uitgebreid met veel kleur. Mooi, maar mag printvriendelijker. De notulen zijn te vinden 
op de site. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

De vraag van Hessel Koers die hij per mail heeft gesteld aan het bestuur wordt uitgebreid 
beantwoord door de beheercommissie later in deze vergadering. 
 



4. Mededelingen van het bestuur 
Ed heet Annet Bunnik welkom als vertrouwenspersoon. Zij is dit jarenlang in het onderwijs geweest 
en ze doet het graag. Annet vult hiermee een gat in de structuur van de vereniging. 
 
Nico Both verlaat op verzoek van Ed de vergadering. Ed vraagt aan de leden instemming om Nico te 
benoemen tot ere-lid. Er is een brede steun voor dit initiatief en de leden stemmen in. Groot 
applaus. Nico reageert geëmotioneerd en dankbaar op de benoeming. Hij is 60 jaar lid van Elfhoeven, 
een zeer actieve vrijwilliger en heeft elke steen in zijn handen gehad. 

5. Vooruitblik en mededelingen van de commissies 
Voorzitter 
Ed van Gils kijkt terug op een bewogen jaar met hele mooie momenten. 
Uniek voor Elfhoeven was dat er 2 wethouders aanwezig waren tijdens de opening van het terras. 
We werden niet vrolijk van Corona. Het was mooi om te zien dat een enorme hoeveelheid leden in 
het voorjaar de watersport wisten te vinden. De opleidingen zaten vol. Veel waardering voor 
opleiding en alle instructeurs. Met elkaar daar de vereniging (financieel) en de leden mee geholpen. 
Alles is gelukt. Ed dankt iedereen die dit mogelijk maakte. 
 
We hebben op het terras afscheid genomen van beheerders Jim en Suus van Veen. Carlo en Melany 
van Veen hebben zelf afscheid genomen. Marco Luijkx heeft het beheer overgenomen en vult dit op 
zijn hele eigen wijze in. 
Met een behoorlijk gewijzigd bestuur gaan we 2021 in.  
Minpuntje, Het enige dat afgelopen jaar niet door is gegaan is het feest van het 90-jarig bestaan van 
Elfhoeven. 
 
Opleidingscommissaris 
Lukas van den Broek vertelt: 

“Dankzij Corona zijn er enkele aanpassingen nodig geweest om de opleidingen te kunnen starten. 
Dankzij de geweldige ondersteuning van alle instructeurs hebben we ervoor gezorgd dat er 
opnieuw een stijging was in het aantal deelnemers. Hiervoor veel lof naar alle instructeurs die de 
coronaregels met zorgvuldigheid hebben opgepakt en nageleefd. 
 
In aangepaste vorm zijn we begonnen met 32 kinderen bij de jeugdopleiding. Dit liep al snel op 
naar 64 kinderen, omdat zeilen 1 van de weinige sporten was die wel door kon gaan. 
 
De volwassen zwaardbootopleiding onder leiding van André Kooiman en Maja van der Voet is ook 
gegroeid. In totaal waren hier 14 lasers elke woensdag- en donderdagavond aan het zeilen. 
 
De volwassenenopleiding in de valken heeft door Corona de grootste aanpassingen in het 
lesgeven moeten doen. Zij hebben de eerste helft van het jaar vooral 1 op 1 of vanuit een 
motorboot lesgegeven. Desondanks hebben we alle 60 deelnemers toch les kunnen geven. 
 
Beide zomerzeilweken van de jeugd waren een succes. 
 Dankzij de hulp van velen hebben we voor 100 kinderen twee topweken verzorgd. 
Senne van Dijk coördineert de jeugdopleidingen en François la Rivière de 
volwassenenopleidingen. 
 
Bij de jeugd zullen we volgend jaar actiever moeten zijn bij wedstrijdopleiding. Dit jaar was hier te 
weinig aandacht voor. Daarnaast zal er door alle instructeurs meer aan eigen vaardigheden 
worden gewerkt. 
Door de coronamaatregelen was er dit jaar minder ruimte voor gezelligheid na de lessen. Laten 
we hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.” 



 
Vanuit de aanwezigen zijn er geen vragen voor Lukas. Ed spreekt zijn waardering uit over Lukas met 
name hoe Lucas het opleidingscommissariaat oppakt. Hij heeft goede contacten met het bestuur, de 
volwassenenopleiding en de jeugdopleiding. 
 
Wedstrijdcommissaris 
Chris ten Hoopen had het rustiger dit jaar. Pasen, Pinksteren en tal van wedstrijden waren 
afgeblazen. 
Vanaf 1 juni zijn er dinsdagavondtrainingen gevaren. Daar kostte het mensen moeite 1,5 meter 
afstand te houden. Dat was zorgelijk. 
Toen het mogelijk was zijn er Stamppotwedstrijden gehouden en hebben de Sharpies en Pampussen 
gevaren, ook hebben we de Coronacup (een tijdrace) gevaren. Chris hoopt dat volgend jaar weer een 
hoop meer wedstrijden gevaren kunnen worden. De wedstrijdcommissie is uitgebreid, er zijn meer 
mensen voor de uitslagverwerking en er zijn wedstrijdleiders bijgekomen. 
Chris geef aan af te treden en stelt Guus de Koster voor. 
De aanwezigen danken Chris door virtueel hun hand op te steken. 
Ed dankt de inzet van Chris 
 
Sloeproeien 
Theo Baars vertelt dat in 2019 36 mensen deelnamen aan het sloeproeien.  
In 2020 zijn daar 10 bijgekomen. De groep is verdeeld in recreanten, wedstrijdroeiers en een 
damesteam. Het wedstrijdteam zou deelnemen aan 12 wedstrijden, die helaas niet door konden 
gaan. 
In 2021 wil hij Clinics organiseren. Voor leden en voor mensen buiten Elfhoeven. 
Door de week zijn al vele groepen actief. En er is nog alle ruimte om te gaan roeien. Per keer heb je 
minimaal 4 mensen + 1 stuurman nodig. Eefje van Dijk regelt de inschrijvingen voor wedstrijden. 
 
Ed vertelt dat Theo zich met veel plezier inzet. Het fanatisme hier is goed. De deelnemende groep is 
groot geworden. En er kunnen er nog meer bij. Dank voor Theo. 
 
Havencommissaris 
Arthur van Dongen geeft een terugblik en een vooruitblik. 
Het was een bijzonder jaar. Met een behoorlijke instroom van nieuwe aanmeldingen. De wachtlijst is 
gegroeid. Ook zijn er veel eenmansboten aangemeld. Die heeft hij een plek kunnen geven.  
 
De stalling van boten op het parkeerterrein is flink toegenomen. De inkomsten daarvan ook. 
Afgelopen jaren volgt de curve van de stallingsinkomsten de trend van de ledenaantallen. 
 
Boten in en uit het water. Daar hebben we in het najaar een inschrijfsysteem voor gemaakt. 
Via de website was een tijdslot te reserveren om je boot uit het water te halen. Dit werkt heel goed 
om spreiding op het terrein te krijgen. Dit geeft veel positieve reactie, dus deze manier blijft. 
 
Het laatste aandachtspunt van Arthur betreft het punt dat mensen hun trailer parkeren en te weinig 
informatie doorgeven. Hij roept op dat leden hem dan een mailtje sturen met gedetailleerde 
informatie en foto’s via havencommissaris@elfhoeven.nl 
 
Ed geeft aan dat Arthur ook in de bestuursvergadering heeft aangegeven dat het goed behandelen 
van vele mailtjes en verzoeken veel werk is. Ed zegt dat hij het super vindt wat Arthur doet. Veel 
waardering voor Arthur. 
 
  



Beheercommissaris. 
Jeroen Kooi vertelt dat het een bewogen jaar was. Het terras kwam af, waar we vervolgens geen 
gebruik van mochten maken. Het nieuwe dak van de kantine heeft lichtere kleur gekregen dan het 
nieuwe dak van kleedkamers. Op het achterterrein zijn nieuwe hekken gekomen, de toegang is 
verbeterd en de weg is verhoogd.  
De schepengarage is aangepakt. Er zijn nieuwe palen in geslagen. Ook is dit jaar het gras vernieuwd 
en is er een boom verdwenen. We hebben even last gehad van de Eikenprocessierups. Dit gaan we in 
2021 aankijken. 
 
Tot slot grote lof voor de botencommissie voor het opknappen van de polyvalken. Zij hebben een 
onderhoudsplan gemaakt voor alle boten van Elfhoeven waardoor deze in perfecte staat zijn en 
blijven. 
 
In 2015 zijn er inspanningen verricht in het woonhuis om dat up-to-date te maken met de kennis van 
toen. We hebben een rapport laten samenstellen waaruit blijkt dat er serieuze vochtproblemen zijn. 
Daarom is er een bouwcommissie samengesteld met Jan de Hond, Kees Slangen en Frank Goppel als 
architect en bouwkundige. Zij gaan rapport uitbrengen wat er allemaal moet gaan gebeuren.  
 
Ook de keuken in het clubhuis is vernieuwd en klaar voor de komende 20/30 jaar. 
Vraag van Jos Verhulst: wordt de woning nog verduurzaamd?  
Jeroen antwoordt dat deze vraag bij de bouwcommissie ligt: Wat moet er in de woning gebeuren om 
deze de komende 30 jaar aan de eisen van de tijd te laten voldoen. 
Ed licht toe dat er geld voor opgenomen is in de begroting om het onderzoek te laten uitvoeren. 
Ed vraagt de leden Jeroen te steunen en toe te stemmen dat dit onderzoek wordt gedaan. 
Jos Verhulst geeft aan dat er subsidies zijn.  
Ed vraagt mensen die goede ideeën of aanvullingen hebben deze aan te brengen. Jeroen is eerste 
aanspreekpunt als beheercommissaris en Kees Slangen voor de bouwcommissie. 
 
Ed dankt alle inzet van alle vrijwilligers die geholpen hebben en de goede mix bij inzet van zowel 
betaalde professionals en vrijwilligers. Als er mensen zijn die willen aansluiten, dan zijn zij van harte 
welkom en kunnen zij zich melden bij Jeroen. Jeroen licht toe dat dit jaar i.v.m. Corona is besloten 
geen klusdagen te organiseren en het team klein te houden.  
 
Hans (?) zegt dat 30 jaar een lange tijd is voor beleid. Ed zegt dat dit klopt, maar een woning is iets 
anders dan een boot of ander object van de vereniging. Dit is een duurzame investering waarvoor we 
een brede blik willen houden. Alles wat er uit komt, wordt gecommuniceerd. 
 
Bertel Kolthof vraagt of het nog van deze tijd is een beheerder op het terrein te hebben. Dit is geen 
onderwerp voor de commissie. Het bestuur neemt deze vraag mee. De beheerder zorgt voor 
bewaking en toezicht. Dit is een actiepunt voor het bestuur. 
Ed dankt Jeroen. Jeroen zegt het met veel plezier te doen. 
 
  



Evenementen en toerzeilen 

 
 
Erica van Os vertelt dat met de evenementen- en toerzeilcommissie dit jaar wel veel gedaan hebben. 
Toen er weer mogelijkheden waren, hebben we gelijk een woeste midzomeravondtocht gehouden.  
Later hebben we ook een toertocht gemaakt buiten Elfhoeven en zijn we naar de Kaag gegaan. Dat 
was een groot succes. We hopen dat komend jaar meer mogelijk is. Met Marco Luijkx en andere 
leden van de evenementencommissie, Kiek Planteydt, Nelleke van Dixhoorn en Ivo Magnée hebben 
we gebrainstormd over alles wat we in de winter kunnen doen om mensen naar het clubhuis te 
trekken.  
Erica noemt de activiteiten die gepland staan voor volgende zomer, zie slide. Dit geeft aan wat er 
binnen de vereniging leeft en waarvoor mensen naar de vereniging komen en wat een hoop blije 
gezichten geeft en een hoop zeilplezier. 
 
Veel waardering van Ed voor wat er allemaal gedaan wordt. 

6. Jubilarissen 

 



Kees Slangen is met bloemen op pad gegaan en heeft alle jubilarissen bezocht. 
40 jaar lid zijn Kees Prinsenberg en Dick Hus. 
25 jaar lid zijn Liesbeth Schellens, Bertel Kolthof, Henk van Ruiswijk, Jos Verhulst en Rob Roland. 
Bij allen heeft Kees een leuk praatje gehouden en allen waren blij. 
Kees feliciteert alle jubilarissen met hun jubileum. 
Kees Prinsenberg is er heel verlegen mee en bedankt de vereniging hartelijk. Hij is met plezier lid. 
Ed zegt dat 25 jaar lang klinkt. 40 jaar ook. Hij wenst de jubilarissen fijne verdere jaren toe op de 
vereniging. 
 
PAUZE 

5. Vooruitblik en mededelingen van de commissies (vervolg) 
Secretaris 
Kees Slangen laat een aantal diagrammen zien. Het aantal leden is afgelopen jaar toegenomen. De 
meesten komen uit Gouda en omgeving. 
Ed vertelt dat we een grote vereniging zijn en dat we, samen met andere watersportverenigingen, 
een grote belangengroep binnen het gebied zijn.  
 
Ed licht de werkzaamheden van Kees als secretaris toe. Kees is van enorme waarde voor de 
vereniging in zijn rol als consultant en met zijn gezonde verstand. Kees heeft deze rol met heel veel 
detail ingevuld. Ed dankt Kees voor de invulling van zijn rol. 
 
Chris ten Hoopen heeft een vraag over de curve van het aantal leden vanaf 2000.  
Meerdere mensen geven antwoord. De grafiek lijkt een vals beeld te geven. We gaan kijken hoe het 
rapport door de software gegenereerd wordt. 
 

7. Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2021 
Decharge bestuur 
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt getoond. De kascontrolecommissie bestond uit Fred 
Jacobs en Adrie Spruit. 
 
Jeroen licht toe dat de kascontrolecommissie digitaal onderzoek heeft gedaan. Adrie Spruit en Fred 
Jacobs hebben er veel aandacht aan besteed en scherpe vragen gesteld.  
De aanbevelingen die gericht zijn op het verder verbeteren van de toegankelijkheid en 
inzichtelijkheid van zowel de boekhouding als het financiële jaarverslag, gaat Jeroen uitvoeren in het 
eerste kwartaal 2021. Hij zal dit presenteren op de ledenvergadering in 2021. 
 
Fred Jacobs vond de financiële administratie er fantastisch uitzien. De vragen werden perfect 
beantwoord. Jammer dat ze niet bij elkaar konden komen. Eer en dank aan Jeroen voor het gedane 
werk. Ed voegt toe dat achter Jeroen een heleboel mensen zitten die hem helpen. Daar is de eer ook 
voor. Het is bijzonder dat wij zo’n uitgebreide organisatie hebben. 
Jeroen vraagt extra waardering van Leny La Heij die de betalingen verzorgt en de facturen inboekt. Ze 
heeft grote zorgen om haar gezondheid en is toch telkens beschikbaar. Jeroen noemt ook Paul 
Christie die de bankafschriften verwerkt. En hij dankt Marcel Berendschot voor het inrichten van  
e-captain. 
 
Adrie Spruit licht toe. De boekhouding van Elfhoeven is van een complexe organisatie waar veel geld 
in omgaat. Het gaat om 10-duizenden transacties met een complex grootboek. De penningmeester 
doet niet de uitgaven, dat doen anderen die actief zijn. Die leggen verantwoording af aan 
penningmeester. Jeroen maakt procedures strakker. Het rapport doet aanbevelingen dit nog strakker 



te maken. Vorig jaar vroeg Nico meer transparantie. Adrie denkt dat als de aanbevelingen worden 
opgevolgd, dat daar stappen in worden gemaakt. 
De aanwezige leden verlenen het bestuur decharge over 2019. 
Nico Both zal samen met Fred Jacobs de kascontrolecommissie over 2020 vormen. 
 
Begroting 
Jeroen licht de begroting toe. De slide die getoond wordt is een sterk gecomprimeerde vorm. Voor 
2021 zijn de kosten begroot op basis van de resultaten van 2020. De horecakosten zijn verondersteld 
met de gedachte dat deze wel open kan in 2021. 
De uitgaven zitten in beheer, haven en vloot. Dit zijn grote uitgaven. Jos Verhulst gaat helpen met het 
opzetten van een MOP (Meerjaren Onderhouds Plan) om inzicht te krijgen in wat er gaat komen, wat 
we kunnen verwachten en wat we kunnen communiceren.  
De begroting bestaat uit normale uitgaven die voortkomen uit lopende activiteiten van de 
vereniging.  
 
Het dak van de Schepengarage is op. Dit ligt er op sinds de schepengarage is gebouwd. Dit wordt een 
ander bedrag dan van het clubhuis omdat er duizenden kilo’s grind op liggen die afgevoerd moeten 
worden. 
Een andere grote post is de terrein. Het betreft de hele beschoeiing vanaf de Platteweg tot aan het 
clubhuis. Deze is volstrekt verrot. We hebben een offerte gekregen. Het is noodzakelijk dit in 2021 uit 
te gaan voeren. Dit is ook een stukje renovatie van de jollensteiger. 
 
In 2020 hebben Rommert en Bertel de hele vloot onder handen genomen. Deze kosten komen 
jaarlijks terug. We hebben zo’n 50 bootjes en vervanging zeilen en aanverwante materialen zijn ook 
nodig. En we hebben rekening gehouden met het eventueel vervangen van een valk, mocht dat 
nodig zijn. 
 
Ed voegt toe dat we hadden verwacht in 2020 met de uitgaven van het terras uit de reservering te 
moeten betalen. Met de inspanningen van alle vrijwilligers, verstandige inzet, inzet personeel en 
actieve bijdrages zitten we op een positief bedrag. 
Ondanks dat er veel geïnvesteerd is, kijken we terug op een mooi financieel jaar. 
 
Marcel Berendschot vraagt wat er valt onder kasstroom Activa 
Jeroen antwoordt dat dit een algemene reservering is. Niet specifiek om een stuk begroting op te 
vangen mocht de baromzet wat tegenvallen. 
Ed voegt toe dat we niet afschrijven. We hebben altijd met directe uitgaven te maken, dus hebben 
reserveringen nodig zijn om tegenslagen direct op te vangen. 
 
Senne van Dijk vraagt of er zonnepanelen op de schepengarage komen. 
Jeroen antwoordt dat de beheercommissie daar mee bezig is. Er is een voorstel dat voorgelegd gaat 
worden aan Zon op Reeuwijk. We gaan na wat hun voorstel wordt en dat wordt door het bestuur 
behandeld en aan de leden voorgelegd. Daar zijn scala aan mogelijkheden voor. Er is nog geen besluit 
over genomen. Er is nog niets over opgenomen in de begroting. 
 
Chris ten Hoopen vraagt  of het opknappen van schepengarage nog de moeite is. Is nieuwbouw een 
optie op termijn? 
Jeroen antwoordt dat dit ook geldt voor de botengarage. Daarom is er behoefte aan een MOP. Om 
inhoudelijk deze zaken beter te kunnen beoordelen. Nu wordt Jeroen geconfronteerd met het feit 
dat zaken “op” zijn. Ook Ed vindt dat we voordat we het dak vervangen eerst goed moeten 
onderzoeken of vervangen de beste optie is. We gaan de tijd nemen om het goed te onderzoeken en 
dan te evalueren binnen het bestuur. 
 



Pieter Siedsma zegt dat dit de bedoeling is van een MOP. Ed reageert dat dit klopt, alleen het 
opzetten van een MOP kan langer duren en ondertussen moeten we wel met de schepengarage aan 
de slag. Dus behandelen we dit geval apart. We hebben we vrij veel bezittingen. 
 
Ed krijgt geen aanvullende vragen of opmerkingen over de begroting en vraagt of de leden akkoord 
gaan.  De meerderheid van de aanwezige leden gaan akkoord en de begroting is daarmee 
aangenomen. 
 
Marcel Berendschot vraagt een toelichting op het Zeilen met mensen met een beperking. Dit zal 
tijdens de rondvraag aan bod komen. 
 

8. Bestuursmutaties 
Lukas van den Broek wordt voorgedragen als opleidingscommissaris en aangenomen. 
Kees Slangen neemt afscheid als secretaris. Erica van Os heeft zich kandidaat gesteld als secretaris en 
wordt aangenomen. 
 
Wiebe vraagt of in online vergaderen ook een “duimpje” meegenomen kan worden. Bij andere 
vergaderingen komt hij zowel handjes opsteken als duimpjes tegen. Ed vindt dit iets om mee te 
nemen naar een volgende vergadering, mocht deze helaas online gegeven moeten worden. 
 
Guus de Koster is voor velen een bekend gezicht als oud-voorzitter en wedstrijdzeiler. Hij heeft 
waanzinnige bestuurlijke ervaring, werkt goed samen met Chris, Bertel en anderen. Guus krijgt zeer 
ruimte steun en wordt aangenomen. 
Ed heet Lukas, Erica en Guus welkom. 
 
Chris spreekt dank uit voor de bloemen. Chris is pas 23 jaar lid en zat 10-12 jaar in het bestuur. Hij 
vindt dat ook wel welletjes. Hoopt dat jonge garde toetreedt. We blijven hem gewoon zien. Hij is zijn 
Randmeer aan het opknappen en daagt zijn tegenstanders uit. 
 
Kees Slangen bedankt ook voor de bloemen. Vanaf 2016 heeft hij taken als secretaris op zich 
genomen. In dat jaar begonnen ook de problemen met de dames. Uiteindelijk de procedure afgerond 
en er kon een nieuw tijdperk met Jim en Suzanna beginnen, dat nu na vier mooie jaren is gestopt. Nu 
wenst Kees Marco succes en geeft aan dat we veel vertrouwen in hem hebben. In 2017 heeft Kees 
een korte tijd een dubbelfunctie gehad. Hij was zowel secretaris als penningmeester. Kees heeft niet 
alleen gewerkt, en zegt veel steun te hebben gehad aan Erica, Marcel, Ed, Rob, Monique, Chris, 
Arthur, Jeroen, Lukas en Maarten. En natuurlijk ook aan Nico, die over je schouder wil meekijken. En 
natuurlijk ook het geweldige terrasbouwteam: Jan en Ben. Er zijn altijd wel probleempjes die je op 
moet lossen, en af en toe moet “blauwhelmen” en al met al is het een leuke tijd geweest. om wat te 
doen voor de club waar hij zo lang al lid van is. Hij dankt alle leden voor het vertrouwen dat hij kreeg 
en wens nog ieder een gezond en lang lidmaatschap van Elfhoeven. Kees blijft actief als lid van de 
commissie voor het woonhuis 
 
Ed meldt dat de formele overhandiging van de stropdassen aan de nieuwe bestuursleden zal later 
nog plaatsvinden 
 
Marco Luijkx houdt een korte terugblik als opleidingscommissaris. Opleiding heeft hij met veel plezier 
gedaan. Hij heeft veel moeite afgelopen tijd gehad om zich er niet mee te bemoeien. Hij is nu bezig 
met nieuwe uitdagingen. Valt helaas nu qua horeca tegen, maar er is altijd voldoende te doen aan 
onderhoud, klussen en zo.  
 



Ed zegt dat het duidelijk is dat leden graag een biertje komen drinken en Marco willen zoeken. Marco 
zal alleen maar meer aanwezig zijn. Namens Ed en alle leden welkom aan Marco als beheerder. 
 

9. Rondvraag 
Jan de Wilde graag de vergadering had toegesproken maar afzag van een digitale versie. Ed zal aan 
het eind de woorden van Jan de Wilde, die hij ’s middags van hem gehoord heeft, delen met de 
aanwezigen. 
 
Fred Jacobs vindt het fijn dat Guus de functie van wedstrijdcommissaris overneemt. Wil graag om de 
tafel zitten om dingen te bespreken. Hij kijkt met plezier uit naar het volgende jaar. Fred wil bestuur 
en leden bedanken voor alles wat wel gebeurt is. Fred geeft alle hulde. 
Guus antwoordt dat zodra de omstandigheden het toelaten, dat dit 1 van de eerste actiepunten is. Er 
zal zeker contact zijn en waar mogelijk in persoon. 
 
Ed komt terug op de vraag van Marcel hoe het zit met het Zeilen met mensen met een beperking. Ed 
heeft alleen voor dit jaar de slide er uit gehaald. Ed geeft aan dat het volgend jaar net zo enthousiast 
weer opgepakt zal worden. Zodra we weer kunnen varen zal deze commissie weer bij elkaar komen. 
 
Kiek Planteydt vertelt dat in het voorjaar is besloten om niet te gaan zeilen met deze mensen i.v.m. 
de kwetsbaarheid van de doelgroep. In het najaar was het vanwege dezelfde omstandigheden ook 
niet mogelijk. Volgend jaar bekijken ze het opnieuw. Het enthousiasme staat nog bij de mensen die 
er aan hebben meegedaan. Er is niets verloren, volgend jaar beginnen we weer met goede moed. 
 
Ed zegt dat de vereniging het graag faciliteert. We willen graag met z’n allen, iedereen, veilig het 
water op. Er is geen enkele belemmering. 
 
Kor Vervoort breekt even in. Normaal neemt meneer De Wilde met een leuke anekdote en een 
prijzend woord afscheid van de vergadering. Kor doet dit nu. Hij dankt het bestuur dat deze 
vergadering op deze plezierige wijze geboden wordt. Dit was nieuw voor hem. Hij wenst het bestuur 
veel wijsheid toe in het komende jaar. 
 
Ed geeft aan dat Jan de Wilde in het telefoongesprek afsloot met soortgelijke woorden. Jan wenst de 
leden veel gezondheid toe in deze bijzondere tijden. Deze wijze woorden neemt het bestuur graag 
mee. 
De nieuwe bestuursleden hebben niets toe te voegen. 
 
Ed dankt iedereen voor de vergadering, brengt een toost uit en hij sluit de vergadering rond 22 uur. 


