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Nieuws 
   van het bestuur van Z.R.M.V. De Batavier 

Dinsdag 19 mei jl hadden we de online Algemene 

ledenvergadering. In deze Nieuwsbrief treft u de 

uitslag van de stemming aan. Tevens treft u hier 

ook de link aan naar YouTube waar u de online 

vergadering kunt terugkijken.  
 

Vanaf 1 juni komt er meer ruimte vanuit de 

overheid rond de genomen maatregelen om het 

Corona virus in te dammen. 

 

Voor onze haven betekent dit dat wij weer 

opengaan voor passanten die eigen voor-

zieningen aan boord hebben. Ook camperaars 

met eigen voorzieningen zijn dan weer welkom.  

Ook zal het terras van de Kink weer open gaan. 

Chris en Nelly Huige zijn inmiddels al met een 

afhaal service voor maaltijden gestart. 

 

Ook al komt er meer ruimte, blijf waakzaam en 

zorg dat u zich strikt houdt aan de door de 

overheid gestelde regels. Dit is de enige manier 

om te zorgen dat onze haven open kan blijven en 

u naar uw boot kunt. 

• Neem geen bezoek mee naar de haven 

• Houdt voldoende afstand van elkaar, de 1,5 

m regels blijven immers gehandhaafd. 

• Het sanitair blijft in elk geval tot 1 juli gesloten 
 

Wisselingen in het bestuur 
Tijdens de ALV hebben wij afscheid 

genomen van Els Ponsioen, foto 

rechts, secretaris en Jan 

Halm, foto links, 

penningmeester. Els en 

Jan, bedankt voor jullie geweldige 

inzet en het vele werk wat jullie 

hebben verzet!   
 

 
Pieter Gooren (secretaris), foto links, secretaris 

Bert van der Laan, foto midden. penningmeester 

en Edward Verheijen, foto rechts, Kink & 

Activiteiten, welkom in het bestuur, fijn dat jullie je 

op deze manier voor onze vereniging willen 

inzetten!   
 

 

ALV Algemene ledenvergadering 

Tijdens de online algemene ledenvergadering op 

dinsdag 19 mei 2020 registreerden we 77 leden.              

 

Heeft u de ALV gemist of wilt u deze nog eens 

terugzien? 

 

Klik hier om de opname van de vergadering op 

Youtube te bekijken 
 

 

 
Tijdens de online ALV vergadering 

 
Met behulp van vragenlijsten is tijdens de ALV 

online gestemd over een aantal agendapunten. 

Omdat stemming tijdens de ALV via online 

plaatsvond was op dat moment nog geen 

definitieve uitslag te geven van de stemmen. 

Inmiddels zijn de stemmen geteld en gecheckt. 

Hieronder treft u per onderdeel de definitieve 

uitslag aan. 

 

Decharge financieel boekjaar  

(1-11-2018 tot 31-10-2019) 
Met het verlenen van decharge wordt het 

kwijting verleend aan het bestuur over het 

gevoerde beleid. 

https://youtu.be/3opKtyk8k_o
https://youtu.be/3opKtyk8k_o
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Nieuws 
   van het bestuur van Z.R.M.V. De Batavier 

 

 
Daarmee is er decharge verleend aan het 

huidige bestuur. 

 

De Begroting 

 
Daarmee is de begroting aangenomen. 

 

Wijziging tarieven per verenigingsjaar 

2020-2021, start 1 november 2020 
In de reminder mail van 18 mei 2020 en tijdens de 

ALV is door het bestuur nog een voorstel gedaan 

betreffende een aanpassing van het entree 

tarief.  

De aanpassing betreft: 

Het entreegeld wordt gelijkgesteld aan 1 jaar 

contributie. Voor leden zonder boot betekent dat 

een entree geld van  € 80,- en voor leden met 

boot € 200,-. Het entreegeld zal dus het 

lidmaatschap bedrag gaan volgen, gaat het 

lidmaatschap bedrag omhoog of omlaag dan 

geldt dit automatisch ook voor het entreegeld. 

Leden die van status wijzigen van lid zonder boot 

naar lid met boot moeten het op dat moment 

geldende verschil alsnog betalen om als lid met 

boot te kunnen toetreden. 

 
Daarmee is de aanpassing van de tarieven 

aangenomen. 

 

Consumptiebonnen beleid 

 
Daarmee is de aanpassing van het 

consumptiebonnen beleid, ook wel de 

clubkaart,  aangenomen. 

 

Toegankelijkheid beleid 

 
Daarmee is de aanpassing van het 

toegankelijkheid beleid aangenomen. 

Het systeem wordt hierop ingericht, zodra dit 

gereed is zullen wij u hierover berichten. 
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Nieuws 
   van het bestuur van Z.R.M.V. De Batavier 

Camera protocol 

 
Daarmee is het camera protocol aangenomen. 

 

Voorgang van het Kompas 

 
 

De leden kiezen in meerderheid voor een digitaal 

Kompas. 

Daarmee nemen we afscheid van de papieren 

versie. Het bestuur wil op deze plaats nogmaals 

de vorige redactie bedanken voor de vele jaren 

waarin zij zich hebben ingezet om het Kompas te 

laten verschijnen. 

Wij wensen de nieuwe redacteuren, Hans 

Engelaar en Chris Timmer, succes met het 

voorzetten van deze klus! 

 

Oproepen 

Havenmeester 
Voor de commissie van havenmeesters zijn we op 

zoek naar leden die hierin hun steentje willen 

bijdragen. Heeft u interesse of wilt u meer 

informatie, stuur dan een mailtje naar de 

coördinatoren Ben Vroling en Herman Engelaar 

via havenmeester@debatavier.com   

 

Milieuhok 
Het milieuhok is de ruimte waar het chemisch 

afval e.d. wordt opgeslagen en gesorteerd om af 

te voeren. 

We zijn op zoek naar een lid die wekelijks het 

milieuhok, bij wilt houden. Heeft u interesse of wilt 

u meer informatie, stuur dan een mailtje naar Jan 

de Fouw via beheer@debatavier.com  

 
Voor beide werkzaamheden geldt dat deze 

meetellen met de werkdagenverplichting. 

 

E mail adressen 
info@debatavier.com , 

secretaris@debatavier.com , 

Havnmeester@debatavier.com  

 

Telefoonnummers  
024–641 42 68 havenmeester of  

06-83 719 851  

024–202 28 30 De Kink  

024–202 28 29 Algemene nummer de Batavier  
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