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VERSLAG ALV 2016

Algemene ledenvergadering 20 maart 2016
Agendapunt 1.Voorzitter opent de vergadering en is blij dat er in ieder geval meer leden aanwezig zijn dan bestuursleden. AT
wordt aan de aanwezigen voorgesteld als commissaris zeillessen. PvP mag “Oosterplas doet” toevoegen aan de agenda bij
punt 10.
Agendapunt 2. Er zijn geen binnengekomen stukken anders dan een paar afmeldingen die opgesomd worden.
Agendapunt 3. Het verslag van de vorige ALV wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 4. Vz geeft aan dat 2015 een uitstekend jaar is geweest met meer dan 100 deelnemers aan de CWO zeillessen.
Er is in 2015 ook veel energie gestoken in de instructeursgroep en dat heeft ook een aantal instructeurs op niveau ZI-2 laten
ontstaan. VZ dankt de leden, AT en de instructeursploeg. Helaas is de schaarste rondom ZI-3 nog niet opgelost.
Het materiaal is ook verbeterd. De nieuwe Sailcubes zijn een stuk beter. Ook sterker hoewel ze nog wel schade kunnen
oplopen door de vlotten. Deze zullen in 2016 “ingepakt” gaan worden. De CWO controles zijn opgeschroefd en er wordt nu
meermaals per jaar gecontroleerd. Er is een negatieve uitslag geweest maar die is direct gecompenseerd door een
aangevraagde hercontrole die wel positief was. De certificering is dus verlengd. Het bestuur hecht waarde aan deze
certificering om het kwaliteitsniveau meetbaar te houden. Voor 2016 wordt opnieuw gekeken of er ZI-3 instructeurs aan te
trekken of op te leiden zijn.
Het wedstrijdzeilen geeft een duaal beeld. De ZVO slaagt in het streven om kwalitatief sterkere jeugdzeilers neer te zetten. Dit
lukt goed in het verband van Combi Zuid en bij Nationale Selecties. Het heeft wel tot gevolg dat men uitvliegt naar andere
vaargebieden waardoor er op de eigen plas wat terugloop ontstaat. Het aantal jeugdleden neemt wel wat af maar dit is een
landelijke trend die binnen de Combi Zuid nog beter zichtbaar wordt; daar ontstaat ook wat druk op de organisatie. Het zeilen
van de volwassen leden vindt ook vaak buiten de eigen plas plaats. Ook daar zijn door diverse “afgevaardigden” weer
successen behaald.
AT heeft dit jaar 2 cursussen vaarbewijs gegeven. Een voor de instructeursgroep maar daarvan heeft niemand examen willen
doen. Het gebruik van de zware buitenboordmoteren tijdens de zeillessen is dus nog steeds niet toegestaan. Van de andere
groep seniorenleden is inmiddels 1 examen foutloos afgerond.
Het bargebeuren 2015 heeft een positief gevoel achtergelaten mede door de aanwezigheid van Cees. De omzet blijft licht
dalen en onduidelijk is of dat een gevolg is van het dalende ledenaantal.
Gebouwen en terreinen blijven zich positief ontwikkelen; ook weer in 2015. In 2015 is het schilderwerk opnieuw uitgevoerd en
het gehele sleutelplan is vernieuwd. De geplande nieuwbouw heeft veel horten en stoten gekend door het gedrag van de
gemeente. Ook hierin is achter de schermen veel energie in gaan zitten. VZ bedankt met name PvP voor zijn inzet rondom het
bouwplan en de vergunning. VZ hoopt op een feestelijke opening bij de Koningswedstrijd.
De eigen serie zeilwedstrijden in 2015 was weer het gebruikelijke mix van wedstrijden hoewel de Grote Prijs definitief niet door
kon gaan vanwege het terugtreden van de organisator. De pannenkoekrace verliep wat minder gestructureerd en VZ hoopt dat
NV de organisatie weer over wil gaan nemen.
Dat er toch behoefte is aan gezamenlijke activiteiten is de VZ wel duidelijk geworden door de mosselavond. Er was een grote
opkomst.
Vz spreekt de wens uit dat 2016 maar op het voorgaande jaar mag lijken.
Agendapunt 5. De kascontrolecommissie (door verloop gereduceerd tot 2 leden) heeft de boeken indringend gecontroleerd en
zijn blij met de kwaliteit van de financiële administratie. Over 2015 wordt decharge verleend aan de PM. Het resultaat is
e
positief en het eigen vermogen is gegroeid. Dit ondanks investeringen als 3 trailer voor de rescueboot, nieuwe motor, 2
sailcubes, veegmachine kunstgras en het nieuwe sleutelplan. Ook het schilderwerk heeft geld gekost en helaas ook de leges
voor de barvergunning (gelukkig eenmalig).
Het aantal automatische incasso’s is gegroeid tot 51 % en de zonnepanelen dragen repeterend nog steeds € 1000 bij aan de
jaarwinst. PM laat ook een paar gecombineerde grafieken zien met diverse ontwikkelingen gedurende de laatste jaren. Het
geeft een stabiel beeld en schetst een financieel gezonde vereniging. Vergadering dankt PM met een applaus.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gekozen uit de aanwezigen. JV blijft lid. PK keert terug in de commissie evenals GP;
zij krijgt de aanvullende taak om voor de appeltaart te zorgen tijdens de controle.
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Agendapunt 6. Statutair treden 2 leden af maar zij stellen zich direct herkiesbaar; de vergadering stemt hier direct mee in
zonder tegenvoorstellen. Secr geeft aan dat het huidige bestuur het jubileumjaar nog wil volmaken maar dat de vereniging
daarna wel rekening moet houden met wisselingen. Vanuit de huidige deelnemers aan de ALV komen echter geen
aanbiedingen. Ook voor de chronische vacature van wedstrijdcommissaris komen geen vrijwilligers naar voren.
Agendapunt 7. De gepresenteerde begroting is gebaseerd op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren en bevat een
aantal extrapolaties. Aangevuld met schattingen voor nieuwe ontwikkelingen als de jubileumcommissie en reserveringen voor
de nieuwbouw en de beoogde aanschaf van 5 nieuwe sailcubes. Het is een behoedzame begroting en hoewel de reserves
worden aangesproken blijft het een positieve begroting. Het bestuur stelt daarom voor om de huidige contributies te handhaven
en niet tot een verhoging over te gaan. De vergadering stemt hiermee in.
Vanuit de vergadering geeft UvL aan dat er wellicht nog wat subsidie mogelijkheden zijn. Voor “Holland doet” kan een
aanvraag worden ingediend en met het meedoen aan de actie zwerfafval kan ook geld verdiend worden. Het bestuur gaat hier
naar kijken maar de datum van 10 maart past niet goed in de kalender. Tip 3 van UvL is om na te gaan of er geen subsidie
mogelijk is vanuit de gemeente voor de jubileumcommissie.
Agendapunt 8. WvdB geeft aan dat de bouwvergunning voor de nieuwe botenloods nu definitief is en dat de bouw gepland
staan voor week 13. De klusdag is in de kalender opgenomen voor 23-4 en er zal weer een fotoshoot plaatsvinden van de
geplande klussen.
VZ en AT geven inzage in de planning 2016. De doelstelling is om het huidige niveau te handhaven (is wel ambitieus) en
daarnaast binnen de instructeursgroep doorstroming op gang te brengen naar ZI-2 en ZI-3 niveau. Er zijn weer 2 nieuwe
hulpinstructeurs aangenomen die dat misschien mogelijk gaan maken. Helaas treedt de gemeente wel terug bij de
schoolsportcursus; hierover wordt door de vergadering even gediscussieerd. In het afgelopen jaar zijn er nog wel contacten
ontstaan bij het verbond en bij het Nationaal Platform Jeugdzeilen. Dit zal in 2016 worden uitgebouwd.
Zeillessen voor volwassenen leeft binnen de vergadering, en naar blijkt, ook binnen het bestuur. Echter de aanschaf van een
zeilboot is de kleinste stap; organisatie van de lessen, instructeurs en onderhoud zijn momenteel eerder een showstopper. Er
zijn wel ambities maar nog geen invulling. AT steunt wel het initiatief en JdR &DE zeggen hulp toe. Wellicht dat er aansluiting
gezocht kan worden met de pvb’s van ZI-3. PvP meldt dat de gemeente ook nog sport voor 55+ stimuleert via subsidies.
Exploitatie clubhuis wordt kort behandeld. We blijven werken met betaalde vrijwilligers vanuit de vrijwilligersbijdrage. Bij
evenementen kunnen aanvullend onbetaalde vrijwilligers worden ingezet die daarmee hun bijdrage terugverdienen (ook al
hebben ze geen IVA). WvA wordt voorgesteld als nieuwe kracht achter de bar. J&N zullen wat minder vaak invallen.
De Jubcie was een beetje slapende maar heeft in de nieuwe omvang een eerste bijeenkomst gehad. Een Brainstormsessie
die nog verder uitgewerkt moet worden. Er wordt gedacht aan een feestweekend maar daar moeten diverse losse activiteiten
aan voorafgaan en moeten de bestaande activiteiten worden ingevlochten. De commissie wil ook de jeugd gaan betrekken;
wellicht zou dit via facebook kunnen lopen of via de instructeursgroep. WvA biedt aan om de Bossche Blaosband te polsen;
ook Daktari Fanfari zal worden gepolst.
Agendapunt 9. Er zijn 2 aanleidingen geweest om een nieuw terrasreglement op te zetten; deels door diverse klachten van
leden en barmedewerkers en deels door verplichtingen vanuit de exploitatievergunning. Het bestuur wil geen uitputtende
waslijst aan losse regeltjes maar eerder een stuk waaruit een bepaald gevoel/verantwoordelijkheid spreekt. Ook wil het
bestuur niet gezien worden als politieagent; we zijn een vereniging en we zijn allemaal lid en mogen andere aanspreken op
hun gedrag. Secr leest het huidige concept voor en de vergadering reageert daarop divers op. Na een korte discussie wordt
vastgesteld dat er tekstueel nog wel wat mag worden bijgesteld maar dat de inhoud wordt omarmd. Het bestuur werkt het
verder uit en zal het zichtbaar maken.
Agendapunt 10. PvP licht de plannen 2016 van “Oosterplas doet” toe. Het is een ambitieus programma op 10 en 11 juni voor
500-600 leerlingen. Er komt een middagprogramma en een soort “battle”. De ZVO is opgenomen in het programma maar hoeft
als basisprogramma eigenlijk alleen maar open te zijn. Toch is alle hulp welkom. Er zal wel gekeken moeten gaan worden naar
de samenloop met de schoolsportcursus. Wel mag de ZVO inschrijven als team ZVO om de strijd aan te gaan met andere
teams waaronder dames 1 van de hockeyclub.
Uit de rondvraag komt naar voren dat de zeillessen soms bijten met de modelzeilers. Secr antwoord dat er voor 2016 gekozen
is voor zo min mogelijk samenloop maar dat er toch een enkele gezamenlijke zondag zal zijn. Dit zal dan beter
gecommuniceerd worden als in het verleden zodat men in ieder geval niet onaangenaam verrast wordt.
Stipt om 16.00 uur sluit VZ de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor de positieve inbreng.
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