
 

Notulen ledenvergadering maandag 29 januari 2018, 19.30 uur in eetcafé de Bonte Veer  
Aanwezig: zeventien personen, waarvan 10 leden. Bestuursleden Harry Dol (penningmeester) en 
Hannie Bankert (waarnemend voorzitter en secretaris). Een presentielijst is rondgegaan.  
Afbericht ontvangen van Hanneke de Koningh, Franske van Reeuwijk, Betty Holwerda en Nel Olij. 

1. Opening en 2. Mededelingen 

Hannie opent de vergadering en heet allen welkom. Ze deelt mee dat voorzitter Esther Dol om 

gezondheidsredenen niet aanwezig is en haar taken nog niet heeft hervat. Ze is officieel nog wel 

voorzitter. 

3. Notulen jaarvergadering 6 februari en 15 mei 2017 

Vraag vanuit de zaal wat Sportkader doet. Dit is een organisatie die de lonen van de leiding verzorgt.  

De notulen van beide jaarvergaderingen worden vervolgens goedgekeurd. 

4. Technisch jaarverslag 2017 
Hannie leest het verslag voor. Het wordt gepubliceerd op de website. 

5. Financieel jaarverslag 2017 

Harry licht de financiën over 2017 toe:  

 De 31 knipkaarten zijn opgemaakt en worden niet meer verkocht. Twintig leden hebben hun 

knipkaart omgezet in een vast lidmaatschap. Elf hebben na het verdwijnen van de knipkaart Vek-

Wik verlaten. Zeven hebben om die reden opgezegd en vier hadden een andere reden. 

 Het bestuur is blij met de jaarlijkse donateursbijdragen. Dit levert jaarlijks achthonderd euro op.  

 De Grote Clubactie heeft in 2017 € 680,00 opgeleverd.  

 Sponsorkliks bracht € 78,00 op. Dit moet beter, want het kost niets. Vek-Wik websitebezoekers 

kunnen via het logo van Sponsorkliks doorklikken naar bekende en minder bekende webwinkels 

om vervolgens bestellingen te doen. Zonder dat Vek-Wik hier iets van ziet krijgt de vereniging een 

percentage over het aankoopbedrag. De meeste leden in de zaal kenden het principe niet. Ali 

Deen merkt op dat het bestuur al eens een flyer in de lessen heeft uitgedeeld, met aan de ene 

kant een roep om bestuursleden en aan de andere kant de uitleg over Sponsorkliks.  

Het bestuur besluit hier nogmaals bekendheid aan te geven met een andere flyer.  

 De bondscontributie wordt tegelijk met de contributie geïnd. Waarvoor dit bedrag betaald moet 

worden staat op de KNGU website. De bondscontributie is voor de KNGU. Hiermee zijn de leden 

bijvoorbeeld verzekerd tegen ongevallen en wordt Buma Stemra betaald om muziek in de zaal te 

mogen gebruiken. Ook op het aanmeldformulier kan vermeld worden waarvoor de 

bondscontributie wordt geïnd.  

 Van de opbrengst van de Deen-actie zijn materialen gekocht voor de jeugduren in de 

Zeevaartschool. O.a. een loopschildpad voor de Vek-Wikkiegym, een grote schuimrol en een 

balanceerkoord. 

 De Zeevaartschool heeft nog niet alle zaalhuur voor 2017 gefactureerd, wat een vertekend beeld 

geeft. Nu lijkt het tekort slechts € 1.100,- terwijl dit in werkelijkheid € 5.000,-- is.  Harry bekijkt of 

hij het advies overneemt om een volgende keer de kosten alvast op te nemen.  

6. Verslag kascommissie 2017 en 7. Aanstelling kascommissie voor 2018 

Ali Deen heeft samen met Nel Olij op 24 januari 2018 bij de penningmeester thuis de financiën van 

Vek-Wik gecontroleerd. De kascommissie heeft geen afwijkingen gevonden en is tevreden over het 

werk van de penningmeester. Ze adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge te 



verlenen. Hannie bedankt de dames voor hun tijd en advies. Mevrouw Deen blijft in de kascommissie 

voor 2018 en Jannet Edel treedt toe. 

8. Begroting 2018 

Harry licht de begroting toe. Deze wordt vervolgens goedgekeurd door de ledenvergadering. 

Het Rabobank-fietsen is afgeschaft. Jannet Edel en Greet Metten zijn naar een informatieavond 

geweest en leggen uit hoe de nieuwe Rabobank Clubkas Campagne werkt. Leden van de Rabobank 

(het lidmaatschap staat los van bankieren bij de Rabobank) krijgen vijf stemmen waarmee ze op 

verenigingen kunnen stemmen met maximaal twee stemmen per club. Hoe meer stemmen de club 

of vereniging krijgt, des te hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd. Het bestuur gaat bij 

de Rabobank navragen of Vek-Wik hieraan kan meedoen. 

9. Herkiesbare bestuursleden en 10. Voorzitterschap en 11. Nieuwe bestuursleden 

Harry en Hannie stellen zich weer beschikbaar voor het bestuur, omdat niemand anders zich heeft 

aangemeld. Harry en Hannie voelen zich verplicht om door te gaan. Ze verbinden zich echter niet aan 

een bestuurstermijn. Hoewel de zaal de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van Harry en 

Hannie waardeert, zijn er ook zorgen. Het besturen met twee personen is namelijk niet vol te 

houden. Er wordt een pleidooi gehouden om het bestuur te professionaliseren; de bestuursfuncties 

honoreren met een vrijwilligersvergoeding.  Ook worden er diverse ideeën geopperd om 

bestuursleden te zoeken. Volgens de verenigingsstatuten zijn er minimaal drie bestuursleden nodig. 

De vereniging heeft genoeg reserves. Een professioneel bestuur kan hiermee bekostigd worden. De 

(nood)oproep in de nieuwsbrieven heeft tot nu toe niets opgeleverd. Er zijn diverse leden van de 

zaterdaguren benaderd, maar ook dat hielp niet. De zaal is het erover eens dat de leden een 

persoonlijke brief op de mat moeten krijgen, waarin duidelijk staat wat de consequenties zijn als er 

geen bestuursleden worden gevonden. Ook de gemeente moet op de hoogte worden gebracht van 

het tekort aan bestuursleden en daarmee een eventueel naderend einde van de vereniging. 

Misschien kan het bestuur een  interview geven aan het Noord-Hollands Dagblad en andere media? 

Ook Sportservice kan (gefinancierd door de gemeente) worden ingezet in de zoektocht naar 

bestuursleden. Of misschien heeft Sportservice andere oplossingen. Kan en wil Dindua met Vek-Wik 

fuseren? Of wordt het een eventuele overname, omdat Vek-Wik maar twee bestuursleden heeft en 

Dindua een volwaardig bestuur? Is Vek-Wik misschien geholpen met stagiaires bestuurskunde van 

bijvoorbeeld een ROC? Is een jeugdbestuur mogelijk? Bijvoorbeeld door oud-leden en bovenbouw-

scholieren van de RSG te benaderen. Zij zouden met frisse ideeën kunnen meebesturen en misschien 

later doorstromen naar het formele bestuur.  

Hannie spreekt uit dat het bestuur tegen professionaliseren is, omdat je als vereniging niet aan de 

ene kant kunt bezuinigen om het aan de andere kant weer uit te geven aan betaalde bestuursleden. 

Harry geeft aan dat het bestuur de problematiek van de vereniging binnenkort bespreekt met Pearl, 

de vertegenwoordiger van Sportservice.  

12. Jubilarissen 

Marion Visser-Steltenpool wordt door het bestuur gehuldigd met haar 25 jarig lidmaatschap. Anita 

Moojen is ook 25 jaar lid, maar kan wegens werkzaamheden niet aanwezig zijn. Hannie en Harry 

feliciteren Marion met haar jubileum en overhandigen haar de bloemen en het speldje. Anita krijgt 

haar bloemen en speldje thuisbezorgd.  

 

13. Rondvraag en afsluiting  

Mariska Huijssoon vraagt of de leden op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen, zoals 

de gesprekken met Dindua. Natuurlijk gaat dit plaatsvinden. 

 

Hannie sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. 


