Notulen Algemene Ledenvergadering ZVO d.d. 29 maart 2015
1. Opening
Voorzitter (VZ) opent de vergadering met dankzegging aan de groep voor hun aanwezigheid. Het
aantal afmeldingen (11) en het weer deden het ergste vermoeden.
2. Verslag 2014.
Op het verslag waren geen opmerkingen binnengekomen. Ook tijdens de vergadering zijn er geen opof aanmerkingen waardoor het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken.
De heer PvP heeft een stuk over “Kom erbij festival Oosterplas” ingediend. In onderling overleg wordt
besloten dit te behandelen onder punt 8.
4. Terugblik 2014.
Vz merkt het jaar 2014 aan als een goed zeiljaar. Er zijn veel lessen geweest en er is vanuit de
vereniging ook deelgenomen aan een groter aantal wedstrijden. Daarbij zijn ook weer meer prijzen
veroverd. Zonder uitputtend te willen zijn passeren de goede prestaties van JdR in de wintertraining
de revue, de deelname aan de laserwedstrijden in Hyeres, het winnen van de Hertograce door JS en
een opvallend prijzenfestival binnen de Combi Zuid. Kortom veel progressie op het
wedstrijdzeilgebied. Vz spreekt ook zijn dank uit aan GS en YW die destijds met het opstarten van de
wedstrijdtrainingen hier nadrukkelijk aan hebben bijgedragen.
In 2014 is er wel veel te doen geweest rondom de CWO certificering. Een aantekening in 2013 zorgde
voor een nieuw toets moment in 2014. Op grond van een paar bevindingen heeft de controleur medio
2014 beslist dat niet aan de CWO eisen werd voldaan. Dit terwijl er volgens het boekje werd gewerkt
en de instructeurs een goede lesdag gaven. Hierop is vanuit de ZVO een herkeuring aangevraagd. In
het najaar is die door een andere inspecteur uitgevoerd en, min of meer glansrijk, is de certificering
alsnog verstrekt. Een goede opsteker voor het gehele instructeursteam. Er zijn toen wel enkele
e
aanbevelingen meegegeven en enkele eisen gesteld zoals een 3 rescue. Het daarmee verbonden
vaarbewijs voor instructeurs wordt een aandachtspunt voor 2015.
Ook voor de ZVO geldt dat het leden aantal aan het afnemen is. Desondanks is het een financieel
gezond jaar geweest maar beloofd wordt dat de penningmeester daarop terugkomt. De zonnepanelen
zijn aantoonbaar een goede investering gebleken; de opbrengst minus de lening draagt stevig bij aan
het resultaat.
In 2014 is er helaas ook veel energie, tijd en geld gestoken in de exploitatie en horecavergunning. Er
waren veel eisen en regeltjes waaraan voldaan moest worden. Er was zelfs een verbouwing van de
vernieuwde toiletgroep nodig zodat het klusteam niet aan verbeteringen kon werken. De vergunning is
echter verstrekt dus we mogen open blijven. Er gelden in het algemeen wel veel strengere regels en
een boeteregime.
Naast het compliment aan de oprichters van de wintertraining deelt Vz ook complimenten uit aan AMV
voor de wilde bloementuin, aan het klusteam en aan Cees, onze nieuwe barman.
5. Jaarverantwoording 2014
De Penningsmeester (PM) geeft aan dat het netto resultaat uit de exploitatie op ruim € 11.000 is
e
uitgekomen. Er is tevens een gezond eigen vermogen en dit zelfs na de aanschaf van de 3 rescue en
een nieuwe sailcube. Het klusteam is terughoudend geweest met investeringen en de
vrijwilligersbijdrage heeft toch een redelijke bijdrage aan de kas geleverd. PM vindt het echter toch
belangrijker dat de klusdagen erg goed bezocht zijn geweest. Dat de zonnepanelen boven
verwachting rendabel zijn, is natuurlijk goed voor een penningmeester.
De kascontrole was dit jaar erg intensief. Er was veel gedegen navraag vanuit het controle team maar
PM heeft dat allemaal kunnen pareren. Er hoefde slechts 1 marginale bijstelling plaats te vinden. Er is

door het controleteam decharge verleend. De vergadering dankt haar met een klaterend applaus wat
wordt uitgebreid voor het klusteam.
PK treedt af als lid van het controleteam. Vanuit de vergadering treedt MS toe als vervangster.
6. Samenstelling bestuur
Er zijn geen statutaire wijzigingen verplicht. Het Bestuur geeft dan ook aan dat zij geen voorstel
indienen tot aftreden. De vergadering dringt hier ook niet op aan en draagt niemand voor zodat het
bestuur ongewijzigd blijft qua formatie. Er wordt verwezen naar de vacature van wedstrijdcommissaris
maar uit de vergadering komt geen vrijwilliger naar voren. Vz geeft aan dat het bestuur het afgelopen
jaar erg is geholpen door de inzet van AT en dat deze heeft toegezegd om weer de planning van de
zeillessen op zich te nemen. Vz maakt ook MH een compliment voor de inkoop en barexploitatie.
Secretaris maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat 2017 het jubileumjaar is. Daarna
zijn wel degelijk bestuurswisselingen te verwachten.
7. Begroting en tarieven
Op de agenda staat een geplande verhoging van de contributie van €5. MH verwijst naar de eerdere
uitnodiging waarin € 10 vermeld staat. Het Bestuur geeft aan dat een verhoging eigenlijk niet
noodzakelijk is maar dat er veel druk staat op het innen van de contributie. Over 2013 was pas
betaald begin 2014 en over 2014 werd de laatste betaling pas ontvangen eind december. Het bestuur
wil de automatische incasso een extra impuls geven want het merendeel van de betalingen verloopt
nog via facturen. Iedereen die kiest voor incasso betaalt nog steeds de oude contributie via een
korting. Maar wel een omdraaiing via de contributieverhoging. Gezien de financiële situatie komt het
bestuur met deze verkleinde verhoging. Het is dan ook niet de intentie om de contributie te verhogen.
Met de vergadering wordt de systematiek doorgenomen en wordt vastgesteld dat voor een
gezinslidmaatschap slechts 1 maal de opslag wordt berekend. De vergadering wil deze systematiek
ook doorvoeren voor de nieuwe lidmaatschappen die ontstaan bij de zeillessen. Er wordt wel
aangedrongen op een “net “ systeem waarbij tijdstip van betalen vooraf vaststaat en gecommuniceerd
wordt. PM kan dit toezeggen want het gekozen systeem voorziet hier al in. De vergadering spreekt de
wens uit om toch de verhoging van € 10 te hanteren. Enkele leden willen zich per direct melden voor
deze nieuwe betaalsystematiek en vragen naar de procedure. Het formulier is bij PM opvraagbaar?
OD vraagt nogmaals naar de financiële positie van de vereniging. De penningmeester geeft inzage in
de stukken (deze worden niet aan het verslag toegevoegd). Naast de positieve exploitatie over 2014
heeft de vereniging een behoorlijk eigen vermogen. Ook gaan de zonnepanelen structureel bijdragen
aan het kostenbeheer en is de vereniging geheel schuldenvrij behoudens de beperkte lening voor
deze zonnepanelen. Er is ook weinig achterstallig onderhoud meer. De baromzet is weliswaar
marginaal geweest in 2014 maar daar was het slechte weer en het ontbreken van een ijsweekend,
ook debet aan. De bar draait inmiddels alleen op betaalde krachten zodat dit ook invloed heeft op het
barresultaat. Al met al een dusdanig gezonde positie dat het bestuur voornemens is te gaan
investeren in nieuwe zeilcubes en wellicht in een nieuwe botenloods.

8. Planning commissies 2015
Conform de afspraak mag PvP zijn ingezonden stuk presenteren. Een paar jaar geleden was er een
comité wat de “Dag van de Oosterplas” organiseerde. De gemeente is intussen deelnemer geworden
en er is een nieuwe organisatie ontstaan die dit jaar opnieuw een festival rondom de Oosterplas wil
organiseren. Dit in het weekend van 29-31 mei. Met uitzondering van de Hockeyclub doen alle
verenigingen mee. PvP vertegenwoordigt hierbij ook de ZVO. De bedoeling is dat de verenigingen die
dagen wat activiteiten ontplooien. PvP denkt daarbij aan een soort schoolsportdag op zaterdag 29
mei. Tevens wordt er een hindernis-hardloopwedstrijd georganiseerd ( baggerrun) die ook het terrein
van de ZVO zal aandoen. De opkomst wordt fors; er wordt nu al uitgegaan van 670 deelnemers. Ook
is het een ambitieus programma met strandbioscoop en filmavond. Voor beide activiteiten zijn wel
vrijwilligers nodig tussen 10.00 en 16.00 uur. Vanuit de vergadering meldt MvP zich aan. Er komen er

ook al stagiaires vanuit Fontys. Allemaal nog niet voldoende voor een mini schoolsportcursus of
begeleiden optimisten. Het bestuur polst de instructeurs; misschien kunnen een paar jeugdleden zelf
gaan varen. PvP plaatst een bericht op de website en stuurt een mailtje aan alle leden.
Zeilen 2015. De instructeursopleiding gaat verder. Het bestuur heeft Maarten de Bruijn bereid
gevonden om als chef-instructeur te gaan functioneren. De zeillessen en de schoolsportcursus staan
in de startblokken. LO is erg druk geweest met de Combi Zuid. LO heeft deze groep weer erg actief
gekregen en er wordt intensief samengewerkt. Na wat aandringen geeft hij een inkijkje in deze
organisatie. De groep is regionaal weer groeiende en er is inmiddels aansluiting met landelijke
wedstrijden. Ook is er een intensieve samenwerking ontstaan met de Zuiderplas die zelfs geleid heeft
tot een gezamenlijke wintertraining met meer omvang in zeildagen, leselementen en deelnemers. Het
besturen van de Combi blijkt wel lastig dus hulp is welkom. Binnen de Combi moet de promotie van
ZVO nog wel meer aandacht gaan krijgen. Ook LO mag een applaus in ontvangst nemen.
Vz vraagt hierna nog aandacht voor de Volvo Ocean Race. Deze doen op 29 juni Scheveningen aan
en hij is voornemens om daar iets met het merk ZVO te doen.
Gebouwen en terreinen. WvdB geeft een kleine opsomming van de uitgevoerde acties. Voor het
afgelopen klusseizoen was ook nog een extra botenloods voorzien op de plaats van de huidige
gereedschapscontainer. Hier moet rescue 3 gestald gaan worden. Ook is er de wens om de
optimistzeiltjes staand (op de mast) te gaan stallen om de verlies uren van op- en aftuigen terug te
gaan dringen. Ook wil het klusteam opslagmogelijkheden gaan creëren voor privématerialen van de
eigen zeilers. De aanvraag is in november ingediend maar de gemeente maakt weinig vaart. Deze
actie schuift dus door mits de gemeente akkoord wil geven. WvdB proeft wel veel terughoudendheid.
Op de sleutels die in omloop zijn rustte een certificaat tegen het kopiëren. Dit is vervallen en de
vereniging gaat nieuwe sloten plaatsen. De sleutels moeten dus ingeleverd of gewisseld worden. De
nieuwe sleutels zijn qua statiegeld € 10 duurder. Er komt een (beperkte) extra groep sleutelhouders
bij. De nieuwe tussendeur krijgt een aparte positie zodat een paar leden en de instructeurs toegang
kunnen krijgen tot de sanitaire voorzieningen zonder dat het clubhuis open moet. De uitrol van nieuwe
sleutels zal hopelijk met de koningswedstrijd kunnen starten.
WvdB geeft ook aan dat het buitenschilderwerk opnieuw gaat gebeuren. Nu iets meer neutrale
kleuren. Er is zelfs een voornemen om de muren van het clubhuis te gaan verven maar dit opgesloten
de aanvraag voor de nieuwe botenloods. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de klusdag van 11-4.
Er wordt hierna nog even over de steigers gediscussieerd.
Exploitatie clubhuis. Pm geeft aan dat het huidige bonnetjessysteem is verdwenen. Het was erg
foutgevoelig en er bleven geregeld rekeningen open staan. Het wordt of contant betalen of een
“tegoed”bon aanschaffen die vooraf betaald dient te worden. De barbeheerder streept hierop dan weg
wat besteld wordt. De Zuiderplas werkt al met dis systeem en is er enthousiast over. De
tegoedbonnen mogen mee naar huis maar mogen ook in bewaring gegeven worden. Er wordt even
gesproken over pinbetalingen maar dat blijkt niet levensvatbaar. De vergadering stelt het nieuwe
system vast.
De cursus Sociale Hygiëne wordt besproken; deze is verplicht gesteld vanuit de nieuwe vergunning.
We zullen meer diplomahouders moeten krijgen; ook binnen de groep barvrijwilligers. Secr. Zegt toe
dit te gaan organiseren; er komen toezeggingen van een aantal leden om hieraan mee te gaan doen.
MH vraagt nog aandacht voor de groep barvrijwilligers; deze is wat klein aan het worden. Toegezegd
wordt om een oproep te doen vanuit het bestuur via een mail. JvD vraagt naar de status van EHBO
diploma’s. Het bestuur geeft aan dat er inmiddels een calamiteitenlijst geplaatst is maar dat er geen
zicht is op EHBO-ers. Is ook moeilijk organiseerbaar ivm de herhalingscursussen. Het bestuur neemt
dit mee en denkt in eerste instantie aan de niveau 3 instructeurs. Er wordt vanuit de vergadering wel
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de EHBO doos. Deze is vaak leeg en erg beperkt.
Jubileumcommissie. Deze bestaat nog steeds maar uit 2 personen en dit is onvoldoende voor het
jubileumjaar. Er is ook nog geen plan. PvP, LO, JV en HP melden zich een met de intentie om de

commissie toch een boost te geven. PvP stelt voor om het nachtzeilen terug te laten komen. Ook hier
zal met een mailtje aandacht voor worden gevraagd.

9. Rondvraag
Het bestuur geeft aan dat de Brandweer toegang heeft gekregen tot het terrein en geregeld gaat
oefenen met het duikteam.
PvP vraagt aandacht voor het kunstgras. Hij vindt dat de booteigenaren ook het kunstgras onder hun
boot een beetje bij moeten houden. Zeker voor boten die door 1 persoon niet van hun plek te krijgen
zijn. LO neemt dit mee.
Vz sluit hierna de vergadering en dankt eenieder voor de persoonlijke inbreng.

