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VERSLAG

Algemene LedenVergadering 2014 ZVO, zondag 30 maart 2014

1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter (Vz) opent de vergadering die, ivm het mooie weer, plaatsvindt op het terras. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Mededelingen vanuit het bestuur.
Er zijn 13 afmeldingen voor deze vergadering ontvangen. Van WT is een ingebracht stuk ontvangen. Hij heeft al een paar
jaar de Dag van de Oosterplas mee helpen organiseren. Dit vwb de ZVO. Voor 2014 staat deze gepland op 22 juni
aanstaande. WT is die dag niet beschikbaar en vraagt of iemand anders deze dag wil gaan organiseren. Uit de groep
aanwezigen komt geen vrijwilliger naar voren.
3. Verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld door de aanwezige leden.
4. Terugblik 2013
Vz staat als eerste stil bij de zeilevenementen en merkt 2013 aan als goed zeiljaar. In 2013 zijn er meer evenementen
georganiseerd en ook de deelname daaraan is gegroeid. Ook op de groeiende deelname vanuit de ZVO aan de Combi Zuid is
met verbazing gereageerd door de bevriende verenigingen. Niet alleen vanwege de omvang maar ook vanwege het
groeiende aantal prijzen wat naar de ZVO gaat. Vz kan en wil dit niet los zien van de succesvolle wedstrijdtrainingen.
Ook de Combiwedstrijd op de Oosterplas heeft complimenten van het bestuur opgeleverd. Het gebrek aan wind op die dag is
later in het jaar weer goedgemaakt tijdens de Snertrace. Hiervan staat een boeiend filmpje op de website.
De genoemde wedstrijdtrainingen lopen erg goed. Er is een fanatiek “team” ontstaan dat gedurende de winter consequent
aan het trainen blijft. Met dank aan de instructeurs. De huidige winter mag dan niet veel indruk hebben gemaakt, de Vz
heeft toch aan den lijve ondervonden dat deelname in de winter toch wel het eea vergt van het gestel.
Aan de accommodatie is ook veel werk verricht. Er is kunstgras aangebracht (met toch nog één mol), het speerpunt energie
is ingevuld middels zonnepanelen (functioneren prima zeker op dit soort dagen), de verbouwing van de bar is zichtbaar aan
het worden.
Er zijn ook grote stappen gezet bij de instructeursopleidingen. Maurits Vuijster van de KNWV heeft hier ook aan bijgedragen.
De ZVO beschikt nu over een flinke groep instructeurs met opleidingsniveaus ZI 2 en ZI 3. We mogen het predicaat CWO
dan ook blijven voeren. Helaas valt in 2014 de ondersteuning door Maurits weg. Vz houdt zich aanbevolen voor andere
trainers.
In 2013 stond ook nog een onderdeeltje volwassenen zeilen ingepland. Dit via een verenigingscompetitie in grotere boten.
Door de slechte organisatie hiervan heeft dit niet door kunnen gaan.
WvB krijgt het woord om de stand van zaken rondom gebouwen en terreinen door te nemen. Hij wijst op het leuke klusteam
wat structureel en al meerdere jaren aan het werk is. Naast de reeds genoemde zaken is de inrichting van het clubhuis
aangepakt met oa. een nieuwe tafel en kapstok. De bar loopt wat achter op schema maar dat heeft alles te maken met het
repareren van een paar optimisten in het najaar 2013. Dat heeft meer tijd gekost dan verwacht. Ook de klusdagen zijn zeer
goed bezocht geweest en tussentijds zijn er wat extra vrijwilligers actief geweest op “eigen” klussen. Waaronder ook hele
grote zoals de Wilde BloemenTuin. Hier is extra hulp een beetje nodig.
De komende 2 weken staan de klusweekenden weer gepland. Van allerlei klussen zijn foto’s gemaakt en deze komen deze
week op de site. Voor de boom is een kapvergunning binnen en dit vraagt om speciale aandacht. William spreekt zijn
tevredenheid uit over de grondige opknapbeurt van de gehele accommodatie in de laatste jaren en begint het gevoel te
krijgen dat we een beetje de eindstreep aan het halen zijn van de verbouwingen. Er is weer wat meer ruimte om ook aan
onderhoud te doen.
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Secretaris krijgt het woord ivm de evaluatie van de hulpouders die op de eerste zeildag van de cursussen de ouders van de
cursisten hebben opgevangen. Het is in 2013 maar een klein groepje geweest maar het opvangen van de ouders op de
eerste lesdag is erg nuttig gebleken. De instructeurs hebben daarvoor geen tijd maar de ouders hebben vaak nog veel
vragen. Op deze manier is er ook meer zicht op het betalen van het lesgeld.
Het bestuur spreekt haar waardering uit voor hun inzet en hoopt dit in 2014 weer op deze manier te kunnen inrichten MvP
zegt weer hulp toe.
5. Jaarverantwoording 2013
De kascontrolecommissie is bijeen geweest en heeft decharge verleend.
Penningmeester geeft aan dat het, financieel gezien, een redelijk jaar is geweest ondanks een matige baromzet en veel
investeringen. Desondanks toch ook weer een positief resultaat. De zonnepanelen zijn geplaatst middels een lening bij de
gemeente. Ondanks deze lening brengen de panelen meer geld op dan aan aflossing wordt afgedragen. Ze zijn nu dus al
renderend. PK spreekt namens de kascontrole uit dat ze een strenge controle hebben uitgevoerd maar dat er slechts één
discussiepuntje is ontstaan. Hij maakt een compliment over de kwaliteit van de boekhouding en verleent nogmaals
decharge.
Er is nog een bezwaar ingediend bij de gemeente vwb de OZB. Dit bezwaar is toegewezen en heeft een substantiële
(positieve) correctie opgeleverd.
Al met al is de ZVO momenteel financieel gezond.
Anne-Marie moet statutair terugtreden uit de kascontrolecommissie. PK en MvP geven aan zitting te blijven nemen. JV meldt
zich aan als commissielid.
6. Samenstelling bestuur
Vz geeft aan dat het huidige bestuur in deze samenstelling grotendeels actief blijft. Alleen MV treedt terug als
barcoördinator. Vz richt een persoonlijk woordje tot Maarten en dankt hem voor zijn inzet. Zeker ook voor zijn rol als een
spontane
mediator
die
her
en
der
nog
wat
brandjes
wist
te
blussen.
Maarten roept hierna de aanwezigen op om toch tot deze vacature snel in te vullen. Maarten blijft wel acteren als
stagebegeleider van Youri die op de ZVO een vaste stageplek mag invullen. De ZVO heeft hiertoe inmiddels het predicaat
“erkend leerbedrijf” verworven.
Al geruime tijd staat er de vacature voor wedstrijdcommissaris. Hiertoe heeft zich nog steeds niemand voor aangemeld. In
2014 zal er dus weer per wedstrijd georganiseerd gaan worden.
Vz geeft aan dat alle vormen van ondersteuning welkom zijn en dat hij hiervoor altijd benaderd mag worden.
De havenmeester sluit aan bij de vergadering. Waardoor er een aanvulling komt op punt 5 van deze vergadering; de
jaarverantwoording. De gehele administratie van de ligplaatsen is inmiddels op orde gemaakt. Ook zijn alle openstaande
posten weggewerkt (met heel veel extra inzet). Op dit moment zijn alle nabetalingen geïncasseerd en dat bleek een bedrag
te zijn van een paar duizend Euro.
In het nieuwe seizoen zal er een kleine herinrichting plaats moeten gaan vinden ivm het kunstgras en openvallende
plaatsen. Het kunstgras vraagt ook om gebruik van blokjes onder de neuswieltjes.
Voor de pannenkoekrace worden vrijwilligers gevraagd. MV zou graag zien dat Youri dit gaat coördineren. Vanuit de
aanwezigen staat al wel een pannenkoekbakker (LV) op. Tip van de insiders; eigen pan meenemen.
De grote prijs van ’s-Hertogenbosch staat gepland op 17-18 mei om op deze manier toch weer O-jollen in het veld te
krijgen. De Blog is bijgewerkt maar hulp op het weekend is altijd welkom. PvP verricht hand en spandiensten maar zeilt
graag zelf mee.
De koningsrace zal georganiseerd worden door het bestuur. De Snertrace (als vanouds) door TW en WvdB.
7. Planning Commissies 2014
Zeilen.
De schoolsportcursus staat ook dit jaar weer gepland. Alleen SV treedt terug. Ook voor haar is een presentje aangeschaft
maar ze is niet aanwezig.
Waarschijnlijk gaat Youri ook deze coördinatie op zich nemen. Het aantal deelnemer loopt wel terug dus wellicht toch een
flyeractie en misschien maar 3 weekenden ipv 4. JV en SV zullen wel een weekend mee (blijven) helpen,
Ook in 2014 komt er weer een beperkte sponsoractie vanuit de ZVO. Vz geeft inzage in het programma van Bart en Remy
wat zich nu kenmerkt door wat tegenslag en blessures.
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Het Laserzeilen mag van de Vz wat meer aandacht krijgen hoewel we wel een nieuwe Nederlands kampioene in ons midden
hebben zijnde Dirma. Ze heeft voor 2014 ook grote plannen voor het Nederlands kampioenschap en wedstrijden op de
Belgische delen van de Noordzee. Johan en Peter sluiten waarschijnlijk aan en ook de Vz wordt uitgenodigd/uitgedaagd.
Vz streeft voor 2014 ook voor een intensievere samenwerking tussen de Bossche zeilverenigingen
LO is momenteel de voortrekker bij Combi Zuid dus daar is de ZVO goed vertegenwoordigd. Er komt zelfs een treffen met de
Combi Rotterdam tijdens het 40-jarig jubileum van Hank.
Voor 2014 is er weer een voornemen om extra optimisten aan te schaffen. Nu echter van polyamide om
onderhoud/reparaties en verzekeringskosten laag te houden.
Beheer en onderhoud.
WvdB is bezig met een opstelling voor 2014 maar wacht eerst de afronding van de bar en de klusdagen af. De schade van
afgelopen winter aan de drijvende steiger moet ook nog eerst worden afgerond. Daarnaast zijn er nog diverse
onderhoudsklusjes dus is er werk genoeg. Er wordt ook gediscussieerd over een nieuwe verfbeurt voor het gehele pand.
Wellicht zelfs met het verven van de muren. De geleerden zijn het daarover nog niet eens.
JV vraagt om aandacht voor de grote steiger. Deze is wankel aan het worden hoewel het gebruik natuurlijk wel minimaal is.
Exploitatie clubhuis.
MH geeft aan dat ze, onder voorwaarden, deze vacature wel wil gaan invullen. Ze wil nadrukkelijk de vrijheid krijgen om
meer met betaalde krachten te gaan werken. Ze wil ook wat strenger gaan optreden. Inkoop zal in 2014 eventjes anders
geregeld moeten gaan worden ivm een korte afwezigheid.
Vervolgens wordt over de gehele barcoördinatie breed gediscussieerd. Als er al regels zijn wordt dit niet altijd ingevuld. Er
zijn incidenten waar even naar gekeken moet worden. Ook de openstelling is een bespreekpunt. Open na 18.00 uur is bij
mooie dagen misschien wel wenselijk maar kan van iemand die de gehele dag al gestaan heeft eigenlijk niet verlangd
worden. Mogen leden dan overnemen of alleen deelnemers aan de barpool?
De nieuwe wetgeving 2014 wordt door de secretaris naar voren gebracht. De ophef van het verstrekken van alcohol onder
de 18 jaar zal niemand zijn ontgaan. De gemeente heeft er echter voor gekozen om een ander controle middel in te zetten.
De ZVO wordt geacht geen alcohol te verstrekken aan minderjarigen onder de 18. Dit moest worden vastgelegd in een
bestuursreglement wat inmiddels achter de bar ligt. De voorgeschreven stickers zijn inmiddels ook geplaatst evenals een
verplichte lijst met openstellingtijden. Iedere barvrijwilliger moet een IVA certificaat halen en een kopie in de map opnemen.
Per vereniging moeten ook 2 leden een diploma sociale hygiëne halen en een kopie moet in de map aanwezig zijn. En achter
de bar mag niet meer gedronken worden en voor 12.00 uur mag er geen alcohol gedronken worden. Al met al een
ambtelijke aanpak met hoge boetes. Controles schuiven dus naar de verenigingen.
Secr. Stelt voor om dit inhoudelijk te gaan behandelen op de eerstvolgende bestuursvergadering en nodigt MH hier voor uit.
Jubileumcommissie.
Over 3 jaar bestaat de vereniging 50 jaar. Het bestuur wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en zag graag een
commissie voor dit evenement of een reeks evenementen in dat jubileumjaar. Er wordt ook al voor gespaard. MH en IH
geven aan wel in deze commissie te willen zitten mits er meer deelnemers in de commissie gaan plaatsnemen. Bestuur zegt
een intekenlijst op intranet toe.
8. Begroting en tarieven 2014
Penningmeester geeft aan dat er nog niemand om de financiële gegevens heeft gevraagd. Het is ook geen erg spannende
begroting want het is een afgeleide van 2013. Ook is het beleid ongewijzigd; investeringen mogen mits het financieel
doenlijk is.
Momenteel zijn er 2 soorten tarieven:
-sleutelgeld
-lidmaatschappen en liggeld.
Penningmeester zag graag het sleutelgeld aangepast door een eigen bijdrage van € 10 naast de huidige borg van € 25. Er
raken veel sleutels zoek en de kostprijs is veel hoger als de oude borg. Het zijn veiligheidssleutels die beschermd zouden
moeten zijn tegen illegaal kopiëren.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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Het bestuur stelt voor om de contributie en de ligplaatsgelden ongewijzigd te laten. Dit ondanks het kunstgras. De
contributie blijft dan op het prijspeil van 2010.
Het bestuur stelt wel voor om over te gaan naar een systeem van automatische incasso. Dit scheelt heel veel werk en
voorkomt betalingsachterstanden die slechts heel moeizaam weg te werken zijn. Voor nieuwe leden moet dit zonder
uitzondering gaan gelden en men tekent daar ook voor bij het aangaan van het lidmaatschap.
Voor de zittende leden stelt het bestuur ook een elegante incasso voor.
-Ruim vóór het incasso tijdstip krijgt betrokkene een mail waarin tijdstip en bedrag vermeld staan zodat er geen saldo
probleem hoeft te ontstaan.
-Daar waar leden principiële bezwaren hebben kunnen ze afzien van deelname aan het incasso traject. De penningmeester
wordt dan wel gemachtigd om per handmatige factuur het bedrag van € 10 administratiekosten in rekening te brengen.
De vergadering stemt in met deze methodiek en met de directe toepassing per 2014.
9. Rondvraag
Gijs vraagt of AT de planning van de zeillessen gaat overnemen. Het bestuur geeft aan dat Arnold deze taak voor 2014 van
de penningmeester gaat overnemen om haar te ontlasten.
Peter licht de aanwezigen in over de werkgroep “Oosterplas doet”. Op vrijdag 27 juni wordt een kids-run georganiseerd.
Een moeilijke dag voor vrijwilligers maar wellicht zijn de vlotten in het parkoers in te bouwen. Ook zwemdiploma’s blijven
altijd een issue. Aan het bestuur wordt de wens meegeven om een gratis zeilcursus aan te bieden als hoofdprijs.
Joost is benieuwd naar het gebruik van het huurbootje. Leon geeft aan dat bootje een tiental keer verhuurd is geweest. Het
voorziet dus in een behoefte maar het vraagt niet om uitbreiding van deze “vloot”.
Joost vraagt of er al ideeën zijn om de achterkanten van de zonnepanelen te verfraaien. Het bestuur geeft aan dat er
overleg is geweest met de bewoners van de Rijnstraat maar die zijn hier nog niet op teruggekomen. Op dit moment zijn er
geen concrete plannen.
Gijs vraagt aandacht voor het bargebruik en het gebruik van de rescueboot (geen dodemanskoordje) door de zeilers van de
Marbleheads. Maarten is benieuwd naar een opfriscursus voor varen met de rescueboten. Het bestuur geeft aan dat dit een
onderdeel is van de instructeursopleiding.
Peter geeft aan dat de hockeyclub een groot nieuw stadion gaat bouwen. Dit zal een grote impact hebben op de omgeving;
wellicht zelfs windschiftingen. Hij stuurt de plannen door naar het bestuur die hier wellicht een bezwaar van kan maken. Er
staan ook een paar grote windmolens gepland maar deze komen aan de overkant van de A2.
Als er geen nieuwe vragen meer worden ingediend, sluit de Vz de vergadering onder dankzegging aan allen.
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