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Notulen 
Algemene Ledenvergadering De Batavier 

30 maart 2022 
 
================================================================================== 
Deelnemers 
Aan deze algemene vergadering (ALV) hebben in totaal 90 leden en partners deelgenomen. Onder 
hen waren 55 stemgerechtigde leden. De vereniging kende per 1 maart 340 leden, waarvan 78 
aspirant leden en 14 partner-leden. 
 
Bestuursleden aanwezig 
Bestuurslid Activiteiten en De Kink / waarnemend voorzitter: Edward Verheijen. 
Secretaris: Bareld Aalders. 
Penningmeester:  Bert van der Laan. 
Bestuurslid Beheer en Onderhoud: Annemarieke Janssen. 
Bestuurslid Haven Exploitatie: Maarten Grundmeijer. 
 
Deze notulen gaan uit van de agenda met alle bijlagen die aan de leden zijn verstuurd en die tevens 
zijn geplaatst op de website van de vereniging. De bijlagen worden geacht onderdeel uit te maken 
van deze notulen en worden aangewezen bij de onderwerpen. 

===================================================================== 

 
1. Opening. 

Edward opent de vergadering om 20.00u. 

 

Mededelingen. 

Edward licht nog eens toe waarom de vereniging voortaan twee ALV's per jaar heeft. Eén ALV in 

november om de begroting voor het komende jaar af te stemmen en één ALV in april om terug te 

kijken naar het afgelopen jaar en decharge van het bestuur te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid. 

 

Het is erg fijn dat, voor zover bekend, ons geen leden zijn ontvallen. 

 

Ingekomen stukken. 

Er is één ingekomen stuk, van dhr. Raaijmakers, met enkele vragen. De reactie en antwoorden 

zullen deels terugkomen bij de diverse agendapunten. Daarom zal het ingekomen stuk behandeld 

worden tijdens de rondvraag. 

 

2. Vaststelling notulen (bijlage 1) 
De ALV van 13 april 2021 betrof een digitale vergadering. Het verslag is geen woordelijk verslag 

maar een samenvatting van de genomen besluiten en vastgestelde punten. De notulen worden 

doorgenomen per punt en worden ongewijzigd vastgesteld.  
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3. Algemeen Jaarverslag (bijlage 2) 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het jaarverslag en is bij deze vastgesteld. 
 

4. Financieel jaarverslag (bijlage 3) 
De penningmeester, Bert van der Laan, licht toe dat het hier betreft het boekjaar 1 november 

2020 tot en met 31 oktober 2021. Volgend jaar worden de maanden november en december 

2021 meegenomen in het financieel jaarverslag van 2022, een periode dus van 14 maanden. 

Vanaf 2023 hebben we dan een gewoon boekjaar van 1 januari t/m 31 december. De factuur voor 

de werkdagen volgt nog en dit betreft een periode van 14 maanden waarbij wordt uitgegaan van 

8 te werken uren op jaarbasis, dus 16 uur totaal. 

 

Dhr Mengedé vraagt tot welke leeftijd dit gaat. De penningmeester geeft aan dat dit is vastgelegd 

in het HHR en niet gewijzigd is. 

 

De penningmeester ligt de grootste verschillen toe ten opzichte van de begroting: 

• De opbrengst van de trailerstalling is meer, door verhoging van de tarieven.  

• Door Corona is de opbrengst van de verhuur van De Kink minder dan begroot, omdat deze 

gesloten was en er daarom geen huur berekend is.  

• De kosten van elektra en drinkwater zijn flink gestegen, 

•  De kosten voor inspecties is meer dan begroot, door toename van het aantal verplichte 

inspecties.  

 

De penningmeester stelt voor om het resultaat van €57.000,- toe te voegen aan de post 

Meerjaren Investeringsplan. 

 

In de ALV van april 2021 is gesproken over het opheffen van de kascontrole commissie omdat we 

het 4-ogen principe hanteren en er geen contant geld meer in kas is. Statutair moet er een 

accountantscontrole of een kascontrole plaatsvinden. Inmiddels is er een accountantscontrole 

geweest en het rapport was in te zien via de website. 

Dhr Kokke licht toe dat hij de voorzitter was van de laatste kascontrole commissie. Hij geeft aan 

dat als er een accountantsverklaring is en het 4-ogen principe gehanteerd wordt, er dan geen 

kascontrolecommissie nodig, mits er geen contant geld aanwezig is bij de vereniging. Het 4-ogen 

principe betekent dat 2 bestuursleden bij betalingen betrokken moeten zijn. Aangezien er nu 

geen voorzitter is wordt dit gedaan door de penningmeester (overschrijvingen) en Jan Halm 

(boekhouding). Dhr Kokke staat ervoor in dat, mocht er gefraudeerd zijn, er “bij hem gehaald kan 

worden”. 

Dhr Raaijmakers geeft aan dat hij de huuropbrengst van de woning in De Kink te weinig vindt 

(€1.680,-). De penningmeester legt uit dat het huurbedrag tot stand is gekomen middels een 

puntensysteem welke ook door woningcorporaties wordt gehanteerd. Daarnaast betreft het niet 

een volledige jaaropbrengst. Dhr Raaijmakers  is van mening dat het niet marktconform is en er 

meer aandacht aan gegeven moet worden. 

De penningmeester geeft aan dat de woning is bestemd voor de toezichthouder en een 

toezichthouder de woning moet verlaten als die rol niet meer wordt vervuld. 
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Dhr Mengedé geeft aan dat de woning oorspronkelijk bestemd was voor de exploitant. Hij wil 

graag weten wanneer dit veranderd is. Hier zal later op terug gekomen worden.  

 

Chris Timmer merkt op dat 2 mensen voor de financiën ‘behoorlijk safe is’. Blijft dit zo, ook als 

bijvoorbeeld Jan Halm stopt? De penningmeester geeft aan dat het voor één persoon te veel uren 

in beslag neemt. 

 

De vergadering verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid met 38 stemmen voor en 2 

tegen. 

 

5. Beheer en onderhoud. 
Terugblik: 

Annemarieke Janssen blikt terug op de uitgevoerde werkzaamheden zoals droge blusleiding voor 

de brandweer, redding trappen, roosters vastgezet, etc. De speeltuin is aangepakt met o.a. een 

trampoline. Het hoogwaterpad is aangelegd die tijdens het hoogwater direct haar nut heeft 

bewezen. Het camerasysteem is uitgebreid met 2 camera’s, het toegangssysteem is nu met de 

GSM te activeren en er zijn 2 buitenboordmotoren aangeschaft voor het havenbootje en vlotje. 

Het calamiteitenplan is geüpdatet, er is deelgenomen aan de World Clean up day en aan de eisen 

van de Blauwe vlag is ook weer voldaan. Tevens is nieuwe de warmwater installatie in de Kink 

gerealiseerd. 

Piet Leensen vraagt of er leuningen aan de reddingstrappen komen? Dit wordt bevestigd. 

 

Vooruitblik: 

Het meerjarenplan is een overzicht voor 2022 en verder. Hierin zijn werkzaamheden opgenomen 

welke we de komende jaren willen uitvoeren. 

 

Maarten Post geeft aan dat de Wifi al jaren slecht is en dat verbetering, gepland in 2024, nog wel 

erg lang duurt. Maarten Grundmeijer geeft aan dat dit waarschijnlijk al in 2022 gerealiseerd 

wordt. Er zijn 3 offertes waarvan er één waarschijnlijk dit jaar uitgevoerd zal worden. De wifi zal 

alleen een basisvoorziening zijn voor email ed, maar niet voor streaming video. 

 

De focus voor dit jaar ligt voornamelijk op het vernieuwen van het terras ivm de veiligheid. Hierbij 

wordt meteen onder het terras een fietsenstalling gemaakt met oa oplaadmogelijkheid voor 

elektrische fietsen en plaats voor bagagekarren waarvan er 6 extra zijn besteld. Het camouflage 

net wordt vervangen door een deugdelijke afscheiding. 

 

Er zijn 3 sanitair units aangeschaft. Deze worden nog opgeknapt een aangepast. Als de vergunning 

voor plaatsing afgegeven is zullen de units in het verlengde van De Kink geplaatst worden.  

 

Dhr Raaijmakers wil graag weten hoe het zit met de “tijdelijke” trap naar de werksteiger, 

aangezien deze niet aan de Arbo eisen voldoet. Annemarieke geeft aan dat dit is opgenomen bij 

de afwerking van de dieseltank en dat het Meerjarenplan en de checklist onderdeel zijn van “Het 

huis op orde”. 
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Annemariek spreekt haar dank uit aan Jan de Fouw voor zijn ondersteuning in de afgelopen jaren. 

De leden ondersteunen dit met applaus. Annemarieke vraagt de leden nogmaals dringend om zich 

op te geven voor opvolging van haar en Jan de Fouw. 

 

6.  Havenexploitatie  
Maarten Grundmeijer geeft uitleg over het organigram van de vereniging en specifiek over de 
taak van de toezichthouder. De taak van de toezichthouder blijkt bij de leden niet helemaal 
duidelijk. In nieuwsbrief 71 zijn de taken nogmaals toegelicht.  
Voor verbetering van de administratieve processen zijn bij e-captain de modules ligplaatsen, 
elektriciteit en passanten aangeschaft. 
 
Dhr Mengedé vraagt hoelang het eerste dienstverband van de toezichthouder duurt en wat de 
voor- en nadelen zijn? Edward ligt toe dat de toezichthouder niet in dienst is maar een 
vrijwilligersrol heeft binnen de vereniging, die in een procedure via de ALV is ingevoerd. De 
rolbeschrijvingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn aan de leden gestuurd en tevens 
gepubliceerd. Na een oproep voor kandidaten is de huidige toezichthouder ‘aangesteld’. 
Dhr Mengedé: Als de vereniging niet tevreden is met de toezichthouder welke consequenties 
heeft dat voor de vereniging? Edward geeft aan dat alle rollen binnen de vereniging een dienst 
aan de vereniging zijn en als er onvrede is over de uitvoering dan moet daarover gesproken 
worden.  
Dhr Mengedé: Als de toezichthouder niet voldoet, hoe gaan wij dan afscheid nemen en komt dan 
de woning vrij? Edward: We kunnen het in een ALV hebben over de rol en hoe die is 
gepositioneerd binnen de vereniging, maar als het gaat over het functioneren van een persoon 
binnen de vereniging dan is dat niet passend voor een ALV. 
Dhr Mengedé geeft aan dat hij als lid mede-eigenaar is van het clubhuis, de woning en alles wat 

op de haven gebeurt en er wordt nu al over de huidige exploitant gediscussieerd op de steiger. Hij 

heeft er moeite mee dat er iets veranderd is, waardoor de exploitant geen gebruik meer kan 

maken van de woning. Annemarieke geeft aan dat er in het verleden problemen geweest zijn met 

de exploitatie van De Kink in combinatie met het toezichthouden. Er is een extra ALV geweest en 

een commissie benoemd. Deze commissie heeft geadviseerd om de exploitatie en het toezicht 

van elkaar te scheiden. De toezichthouder moet permanent op de haven aanwezig zijn en de 

exploitant van De Kink is gastheer. Uiteindelijk is een profiel opgemaakt voor de rol van 

Toezichthouder, met taken en verantwoordelijkheden. Op basis daarvan is er een oproep gedaan 

aan kandidaten via nieuwsbrieven en zijn er gesprekken gevoerd met mensen die hebben 

gereageerd.  

Dhr Mengedé geeft nogmaals aan dat hij niet kan begrijpen dat de woning niet meer voor een 

exploitant beschikbaar is. 

Dhr Huige vertelt uit ervaring dat het niet mogelijk is om de functies van toezichthouder en 

exploitant tegelijkertijd uit te voeren. Als je in de woning naast De Kink woont word je op de 

gekste tijden lastiggevallen met vragen. Dat de functies gescheiden zijn vindt hij “een grandioos 

idee”. 

 

Edward geeft dat er allerlei meningen zijn en dat het goed is dat er hier vanavond ook twee 

geluiden te horen zijn. Hij nodigt Theo en eventuele andere leden uit om hierover in gesprek te 

gaan.  
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7. Activiteiten & De Kink. 
Edward geeft aan dat hij in mei 2020 is begonnen als bestuurslid evenementen & activiteiten. 

Door omstandigheden (Corona) is er weinig georganiseerd maar heeft er nog wel een snerttocht 

plaatsgevonden evenals de Maas in Vlammen. 

In november 2021 zijn Anja en Robbie van der Linden begonnen als nieuwe exploitant van De 

Kink. Met een goed bezochte borrel is afscheid genomen van Chris en Nellie. 

Met de leden die de afgelopen jaren activiteiten hebben georganiseerd is inmiddels een planning 

gemaakt. Nieuwe ideeën zijn Zingen bij het Kampvuur en een Burenborrel met WSV Hoogeerd. 

 

Mevr Ine Diekmann geeft aan dat de openingstijden van De Kink beperkt zijn tot 22.00u zijn, 

maar de exploitanten willen graag langer open zijn. Tevens stoort het haar dat de caravan van de 

exploitanten tussen de bouwmaterialen staat. Edward is het hier mee eens. Door 

omstandigheden is het ons overkomen dat de caravan nu op het terrein staat, wat volgens het 

huishoudelijk reglement niet is toegestaan. Er was op dat moment geen andere plaats mogelijk. 

De afspraak is om met hen te kijken naar een andere plek. 2 april is er een overleg met de 

exploitant waar o.a. de plaats van de caravan en de openingstijden aan bod zullen komen. 

 

8. Toelichting op de begroting 2022 (bijlage 4) 
Bert van der Laan presenteert de begroting van 1 januari tot 31 december 2022. Afwijkingen t.o.v. 

de begroting van 2021 zijn de liggelden, omdat er meer leden zijn. Daarnaast is een sterke stijging 

te zien van elektra en gas.  

De prijzen voor elektra en gas zullen in de tarievenlijst aangepast worden als de tarieven van de 

leverancier grote sprongen maken.  Voor diesel wordt gekeken het verschil tussen inkoop en 

verkoop, vanwege de sterk gestegen brandstofprijs. Sinds vandaag, 30 maart 2022, is de 

vereniging eigenaar van alle steigers, want de laatste factuur is betaald aan de “Groep Schenk”. 

De extra afschrijving van deze steigers wordt nu ook meegerekend.  

 

In het havenkantoor komt een nieuw pinapparaat dat gekoppeld is aan E-Captain, zodat 

betalingen automatisch op de juiste plaats worden geboekt en veel administratief werk bespaart. 

 

Voor het Meerjaren Investeringsplan is nu boekhoudkundig nog een waarde van €0,- 

aangehouden (op basis begroting als reeds november 2021 op de website gepubliceerd) maar is 

vanaf 2022 €50.000,- op jaarbasis.  

 

De vergadering is unaniem akkoord met de begroting. 

 

9. Wijzigingen statuten (Bijlage 5) 
Bert van der Laan licht voor de goede orde de gevolgde procedure toe. In de ALV van april 2021 is 

een besluit tot wijziging van de statuten genomen op basis van een voorlopig concept. Aanleiding 

tot wijziging van de statuten was o.a. het wijzigen van het boekjaar. De concept statuten zijn door 

notaris Egeraat getoetst aan de wet Bestuur en Toezicht en aan overige wettelijke bepalingen. Het 

daaruit voorvloeiende concept is ruim voor de daarvoor geldende termijn geplaatst op de 

website, bij de stukken voor deze ALV.  Na de stemming in deze ALV worden de notulen van de 

vergadering naar de notaris gestuurd. Als tenminste 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden 
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akkoord gaat, tekent de notaris en stuurt hij de nieuwe statuten naar de KvK. 

 

Dhr Mengedé vraagt of er meerdere termijnen van 3 jaar mogelijk zijn voor bestuursleden. Bert 

geeft aan dat maximaal 2 termijnen gebruikelijk is. 

 

Met 52 stemmen ´voor´ en 55 stemgerechtigde aanwezige leden is er een positieve meerderheid 

van meer dan 2/3, en is de wijziging van de statuten daarmee aangenomen. 

 

10. Huishoudelijk Reglement. 
Bert van der Laan geeft aan dat wijzigingen van het HHR enkel door de ALV hoeft worden 

goedgekeurd, zonder tussenkomst van een notaris.  Tijdens de ALV van april 2021 zijn de 

wijzingen reeds goedgekeurd. Bert ligt toch nogmaals de belangrijkste wijzigingen toe. 

 

• Het nieuwe boekjaar loopt gelijk met een kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december; 

• Er zijn geen zomer- en winterligplaatsen meer maar alleen jaarligplaatsen; 

• De lengte van de bijboot is maximaal de breedte van het schip; 

• Opzegging uiterlijk 1 december, bij opzegging voor 1 april volgt 50% restitutie;  

• Geen onderhoud overlast veroorzaken in de zomer maanden in het water; 

• Er zijn verwijzingen gemaakt naar de diverse handboeken, protocollen, reglementen, 

webmaster regelement en redactiereglement. 

 

11. Bestuurssamenstelling. 
Door persoonlijke omstandigheden heeft het bestuur een hele tijd moeten functioneren zonder 

secretaris.  Sinds april 2021 is de functie van voorzitter bovendien vacant. 

 

Van Annemarieke Janssen wordt afscheid genomen als bestuurslid beheer en onderhoud. Zij is lid 

sinds 1996 en in 1997 lid geworden van het bestuur. Zij is voorzitter van de projectgroep Haven 

geweest en sinds 1998 in het bestuur in de huidige functie. Edward spreekt zijn waardering uit 

voor alles wat zij voor de haven heeft gedaan. De leden doen dit met een luid applaus. 

Annemarieke bedankt iedereen voor de samenwerking. 

 

Dhr Willems wil graag weten of in de statuten is opgenomen dat een bestuurslid bij vertrek een 

bloemetje krijgt.  

Reactie Bert. Dit wordt nooit in de statuten opgenomen, maar eventueel in het HHR. 
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12. Rondvraag. 
Dhr Leensen wil graag weten hoe het zit met de trapjes die aangeschaft zouden worden.  Leden 
moesten de eigen trapjes van de steiger verwijderen, maar de nieuwe zijn er nog niet. 
Reactie Annemarieke: Dit zou via Marimat verlopen, maar dat dit is blijven liggen. Wordt 
vervolgd. 
 
Dhr Leensen: De oudere consumptiebonnen zijn opeens niet meer geldig.   
Reactie Edward. In vorige ALV’s is gezegd dat onbeperkte geldigheid een keer moet stoppen. Er is 
toen een overgangstermijn vastgesteld die vlak voor de Corona periode afliep. I.v.m. sluiting van 
de Kink is deze periode nogmaals verlengd en zijn de bonnen van 2021 (en 2022) tot eind van dit 
jaar geldig. 
De penningmeester voegt toe dat de bonnen die nu zijn uitgegeven in hetzelfde jaar gebruikt 

moeten worden.  

 

Dhr Mengedé: We zijn ooit gedwongen om 50 consumptiebonnen per jaar af te nemen om het 

bezoek aan De Kink te bevorderen. 

 

Dhr Post: in 2021 is er een digitale ALV geweest waar maar weinig mensen aan hebben 

deelgenomen. In deze vergadering is de geldigheid van de bonnen besproken. Krijgen de uitbaters 

het geld van niet ingewisselde bonnen? Zo nee, kan het dan naar een goed doel? Kunnen we dit 

besluit terugdraaien en hier in stemming brengen? 

Reactie Edward: Ook in corona tijd was het wettelijk verplicht om een financiële verslaglegging 

aan de leden te presenteren en zijn ook een aantal openstaande zaken behandeld. Als 

voorbereiding is er een ledenraadpleging gehouden met de vraag of men akkoord gaat met een 

digitale vergadering om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.  Daarmee zijn de leden 

akkoord gegaan. 

We komen erop terug hoe om te gaan met de suggestie ‘terugdraaien van dit besluit’. De waarde 

van niet ingewisselde bonnen is overigens overgegaan naar de exploitatiebegroting van de 

vereniging. 

 

Dhr Mengedé: Kan iemand toelichten wat de exploitatie van de jachthaven inhoudt, met name de 

exploitatie van De Kink? 

Reactie Edward. Er is een para commerciële vergunning om de Kink te kunnen exploiteren. Wij 

dienen daaraan te voldoen. Hoe wij de exploitatie willen inzetten als vereniging is beschreven in 

het handboek. 
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Dhr Mengedé: ik neem dus aan dat de algemene regels voor de horecawet geregeld zijn, maar het 

moet voor de exploitant wel mogelijk zijn om van te leven. Het is nu al gebeurd dat om 22.00u 

gevraagd wordt om de radio uit te zetten en iemand niet via de poort wordt binnengelaten omdat 

het geen lid is. Wat is de positie van de huidige exploitanten, welke afspraken zijn er gemaakt en 

welke mogelijkheden hebben zij om te exploiteren? 

Reactie Edward: De huidige exploitatie valt binnen de mogelijkheden van de para commerciële 

vergunning. Daarop zijn beperkingen van toepassing. Er is een profiel opgesteld waaraan een 

exploitant van De Kink moet voldoen. Met de huidige exploitant zijn vooraf de beperkingen 

besproken die er gelden bij de exploitatie. Zaterdag 2 april staat weer een overleg met de 

exploitant gepland, onder andere over deze aangelegenheden.  Uiteindelijk bepalen de regels van 

de vergunning én die van de vereniging de omvang van de exploitatie. 

  

Dhr Elsinga: Als er nieuwe diesel gebracht wordt door de leverancier, wordt dan direct ook de 

verkoopprijs bepaald?  

Reactie Bert: Ja, dat klopt. 

Hoe kan het dan dat op 10 maart 10.000 liter wordt gebracht en een bestuurslid voor de oude 

prijs staat te tanken? 

Reactie Annemarieke: Dhr Elsinga heeft de dag ervoor getankt voor de oude prijs en 

Annemarieke voor de nieuwe prijs. Zij geeft aan dat zij de verkoopprijs heeft betaald die toen 

gold, precies zoals dat hoort te zijn. 

 

Dhr Straten: Heeft het bestuur een noodscenario nu er geen opvolging voor Annemarieke is en er 

nog steeds geen voorzitter is? Er wordt wel commentaar geleverd terwijl er niemand is die wat wil 

doen. 

Reactie Edward: Het bestuur deelt dit inzicht en heeft dat op vele momenten en op verschillende 

manieren kenbaar gemaakt, vooralsnog zonder resultaat Ron geeft een compliment aan Edward 

voor de wijze waarop hij de vergadering leidt. De leden stemmen hiermee in middels applaus. 

 

Dhr Raaijmakers geeft aan dat het bestuur een ingezonden stuk van hem niet heeft ingebracht, 

omdat de meeste punten daaruit in de vergadering terug zouden komen. Vraag die hij nog heeft 

is: Hoe passen de leden in onze nieuwe vereniging, hoe past de vereniging hierin en hoe past de 

haven hierin? Het gaat momenteel alleen maar over de haven, maar we hebben de mensen 

nodig. Die krijg je alleen maar als je aan het begin duidelijk formuleert wat de bedoeling is en daar 

is op dit moment een heel groot gebrek aan. Een grote groep van de leden voelt zich niet meer 

gewaardeerd. Het bestuur wordt niet gewaardeerd door de leden. Het bestuur staat niet open 

voor een conclaaf. Meerdere leden van het bestuur hebben aangegeven te bellen, ze moeten nog 

bellen. Wat willen jullie nou eigenlijk als bestuur, commitment krijgen jullie niet op deze manier.  

Reactie Edward: Hij snapt wat er gezegd wordt en nodigt Gérard, waarschijnlijk al voor de 5e 

maal, van harte uit om te komen praten als hij ergens mee zit, of iets tegen een persoon of tegen 

het bestuur heeft.  
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Dhr Hans Engelaar is net als Chris Timmer redacteur van Het Kompas. Zij hebben bij een deel van 

de leden geïnformeerd of de voorkeur uitgaat naar een digitale of een papieren versie van de 

Kompas. Op 2 na geven zij aan dat de papieren versie de voorkeur geniet. Iny Hermsen heeft 

aangegeven de verzending te verzorgen.  

 

Het applaus van de leden geeft instemming voor de geprinte versie van het Kompas en een 

offerte zal gevraagd worden bij de drukker. 

 

Dhr Schluter geeft aan dat problemen met de afrekening van de elektra voorkomen kan worden 

door de begin- en eindstand op te nemen op de rekening.  

Reactie Bert: Zoals al eerder vermeld is, is reeds een module voor E-Captain aangeschaft waarin 

de meterstanden worden opgenomen. Bij de volgende afrekening zullen deze standen op de 

factuur staan.  

 

Dhr Van de Haven is sinds 2 jaar lid en maakt een compliment voor de manier waarop het bestuur 

de sprekers tegemoet treedt en van antwoorden voorziet. Hij heeft in vele besturen gezeten en 

weet dat het bestuur zijn plezier haalt uit de waardering van de leden. “Ik doe m’n petje af voor 

de manier waarop jullie doorgaan. Als bestuurslid doe je je best maar het is geen dagtaak, het zijn 

mensen die onbezoldigd hun werk doen. Ik kijk iedereen aan en zou willen dat we onze 

waardering uitspreken voor de mensen die keihard voor ons aan het werk zijn”. De leden doen dit 

met een groot applaus. Pieter loopt niet weg voor een bestuursfunctie maar het moet wel passen 

binnen het werk wat hij doet. Waar hij ons kan ondersteunen in commissies zal hij dit doen. 

 

Dhr Kokke geeft aan dat de Groep Schenk steeds uit 4 leden heeft bestaan, namelijk Cor Schenk, 

Hans Verhoeven, Wuf Floor en hijzelf. Mede namens hen spreekt hij zijn dank uit naar een aantal 

leden: 

− Annemarieke Janssen, die altijd achter hem is blijven staan; 

− Frank Jansen, waarvan iedereen dacht dat hij er de grootste ruzie mee had. Hij biedt zijn 

excuses aan, maar vond dat hij moest ingrijpen in het belang van de leden;  

− Paul van Gendt, die in korte tijd stukken moest aanleveren voor een begroting van 5 jaar. Die 

periode is nu afgelopen en klopt nog steeds. Dhr Kokke vraagt een applaus. 

− Cor Schenk en Ron Straaten, die de hele tijd achter Marimat aan moesten jagen; 

− Theo Thurlings, die binnen 3 dagen een contract heeft gemaakt waar de SWS een voorbeeld 

aan kon nemen. Hij heeft een contract gemaakt waarbij de Batavier en de groep Schenk als het 

ware met elkaar getrouwd waren, we konden niet van elkaar af en we konden elkaar niet 

bedonderen. Hij heeft ervoor gezorgd dat we verder konden.  

− Tenslotte gaat zijn grootste dank uit naar alle vrijwilligers onder leiding van Jan van Eldik en 

Bert Olthof die 300.000 tot 400.000 euro aan kosten hebben bespaard. Zonder hen had dit 

nooit gekund.  
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13. Sluiting 
Edward sluit de vergadering af met de boodschap om met elkaar het leven na deze pandemie 
weer op te pakken.  Laten we het kampvuur aansteken, er omheen gaan staan en met elkaar 
zingen, want dat is beter dan rollebollen over de steigers. 
 
Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en uitgenodigd voor een drankje. 

 


