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                  Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) SWV-Kagerplas   13-11-2020 
 
Opkomst 6 leden. 
De bestuursleden, Niels van Saase, Wesley Luyten, Peter van Werkhoven en Marco Pas zijn aanwezig. 
Michel van Dam is wegens werkverplichtingen afwezig. 
 

1. Opening door Niels om 19.00 uur 
Niels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij vertelt de aanwezigen dat de ALV dit keer 
noodgedwongen via Microsoft Teams (online) gehouden zal worden omdat de gewoonlijk eerder geplande 
ALV door het Coronavirus nergens gehouden kon worden met leden in één ruimte. Op deze manier voldoen 
we aan de wettelijke bepalingen voor een vereniging. Tevens vertelt Niels dat ieder rekening moet houden 
dat deze ALV over het seizoen 2019 gaat ondanks dat we al ver in 2020 zitten. 

 
2. Notulen  
Peter vraagt de aanwezigen of iedereen de notulen van de vorige ALV op 3 juni 2019 heeft ontvangen. Deze 
zijn op 10-10-2020 naar de Leden gestuurd. Daarna vraagt hij de aanwezigen of er inhoudelijke 
opmerkingen zijn op Blad 1, Blad 2, en Blad 3. De heer de Ree vroeg hierop hoe het ervoor staat met punt 8: 
het lid maken van SWV-bestuursleden bij de NWWB. 
 
Het bestuur antwoordt dat dit nog niet gelukt is en dat de oude afspraak met de NWWB hierover door het 
huidige bestuur daarover eenzijdig is opgezegd. Ook is inmiddels het ledenbestand opgeschoond waardoor 
we geen nieuws. Nieuwe afspraken hierover om het bestuur en/of alle leden lid te maken voor een redelijk 
bedrag zijn nog niet gemaakt. De NWWB blijft ondanks druk van meerdere verenigingen vasthouden aan de 
huidige tariefstructuur. We gaan wederom eens vragen of ze inmiddels wel open staan voor aanpassingen. 
Daarna vraagt Peter of er nog tekstuele opmerkingen zijn op de notulen. Niemand had verder inhoudelijke 
of tekstuele opmerkingen. Ieder is daarmee akkoord met de notulen. 
 

 
 

3. Ingekomen stukken:  
Peter meldt dat er dit jaar geen ingekomen stukken zijn ontvangen. 
 
Terugblik vorig seizoen 2019.                                                            
 
Niels vertelt de aanwezigen dat we in 2019 een 5-tal evenementen hebben georganiseerd.  
 
A. Busreis Boot Düsseldorf: Er is begonnen met een Busreis naar Boot Dusseldorf. Aanvankelijk hadden 

we een 50-persoons bus gereserveerd maar door minder boekingen hebben we deze kunnen veranderen 
in een 30-persoons VIP bus. Het is een heel gezellig en leerzaam uitje geworden. 

 
B. ALV: De ALV over 2018 is weer bij het Kompas gehouden. Er was een kleine opkomst maar een 

gezellige after-party. 
 
C. Wakeboard Clinic 25 mei 2019: We hebben een wakeboard clinic gehouden. Dit keer vanaf een nieuwe 

locatie: Boats en Bites, op de hoek van de ringvaart. We waren goed zichtbaar mede door inzet van de 
nieuwe SWV tent. Pro Rider Loes Linders gaf de 13 deelnemers les en er zijn hiervoor 2 boten ingezet. 
Marco merkt op dat het niet mogelijk is een dergelijk event te organiseren voor minder geld, zonder in 
te boeten op kwaliteit.            

 
D. De Nationale Open Dag;  Werd dit keer op 5 juni 2019 gehouden. Ook daar hebben we de nieuwe 

SWV- tent ingezet. Het was een mooie zonnige dag. Mede door inzet van een aantal vrijwilligers 
hebben we 63 deelnemers een onvergetelijke ervaring kunnen geven. 
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E. Najaars borrel 11 oktober 2019;  Deze hebben wij ook bij Boats en Bites aan de ringvaart gehouden na 

goede 
    

 
    
4. Korte terugblik 2020; 
Wesley vertelt de aanwezigen dat we door het late tijdstip van de ALV ook kunnen al kunnen vertellen dat we 
dat we nog naar Boot Düsseldorf 2020 zijn geweest met 23 leden en niet-leden 
 
Ook heeft inmiddels de Vaste steiger groot onderhoud gehad. Na offertes bij meerdere steigerbouwers, de keus 
gevallen op Gebr. V.d. Poel uit Hoogmade. Dit bedrijf kon als enige bedrijf alle werkzaamheden in eigen beheer 
en met eigen materiaal uitvoeren in tegenstelling tot anderen. Zij hebben alleen de palen laten staan die nog in 
uitstekende staat waren en de rest vervangen. Alle langsliggers en dwarsliggers zijn vervangen en versterkt. Het 
bovendek is nu voorzien van kunststofdelen die eruitzien als hout. Het zou 50 jaar mee moeten gaan. In ieder 
geval is deze steiger nu ook onderhoudsarm. Het is allemaal heel netjes uitgevoerd, en binnen 1 week zodat de 
steiger weer veilig beschikbaar is voor de leden. 
 
Gemeente Overleg: 13 november 2020 
 
Marco is daar heen geweest namens de SWV. Naast vertegenwoordiger Harry van der Ark van de Gemeente was 
daarbij ook de politie Hollands midden en Team Handhaving. Ook waren uitgenodigd de stakeholders 
Koninklijke watersportvereniging, Noordwijk Maritiem, boterhuis, rederij v.d. Hulst etc. Sommige stakeholders 
hadden geen uitnodiging ontvangen. 
 
Bij het overleg kwam naar voren, mede door Corona dat er nergens openbare toiletten op de Kaag zijn. Mensen 
moesten hun behoefte kwijt maar konden dat nergens door verplichte sluiting van  
Horeca. Verder wilde de Gemeente kijken voor een snelheids maatregelen op de Zijldijk, daar wordt erg hard 
met auto’s gereden. Marco heeft ook wederom de aandacht gelegd op de aanwezige fuiken op het snelvaargebied 
i.v.m. de veiligheid. Hij kreeg hierbij bijval van de andere aanwezigen dus dit wordt vervolgd. De Handhaving 
heeft een nieuwe boot. Zij krijgen waarschijnlijk meer inzeturen op de Kaag toebedeeld. De Politie Hollands 
midden is in reorganisatie en zal hun uren het komende jaren waarschijnlijk nog niet kunnen uitbreiden. Meer 
over het overleg komt later door het tijdstip, vlak voor onze ALV. 
 
Vergunning uitgifte t/m 2020: 
Niels heeft een mooi grafiekje gemaakt. Daarop is te zien dat sinds de loskoppeling van de snelvaarontheffing in 
2012 het aantal uitgiftes hiervan redelijk constant is gebleven. Het aantal leden van de SWV is hierdoor 
inmiddels meer dan gehalveerd. 
 
Niels vraagt de aanwezigen of er iemand is of dat we iemand weten die ons kan versterken op het gebied van 
Social Media. Liefst een jonger iemand omdat deze ontwikkelingen snel veranderen. Nick Meijer had er kennis 
van dus wij gaan met hem om tafel om een en ander uit te wisselen. 
 
Financieel verslag: Niels geeft de aanwezige leden een toelichting op de diverse posten namens Michel. 
Vervolgens spreekt hij het financieel overzicht 2019 door. Hierna volgt een bespreking van de begroting van 
2020. Op dit moment zijn er 164 leden lid van de vereniging.  
 
De kascontrole commissie., De heren Co Visch en Peter bakker hebben de stukken gecontroleerd en een 
schriftelijke verklaring gemaakt van hun bevindingen. Zij hebben geen afwijkingen gevonden en de 
Penningmeester en het bestuur decharge verleend.  Het geld staat netjes op de bankrekening.   
 
Na een verzoek hierover heeft Jorgen de Ree zich beschikbaar gesteld onder de aanwezigen (1e keer) om voor 
2020 de kascontrole te doen en Peter Bakker (2e keer). 
 
Bestuursverkiezing: 
Statutair aftredend zijn Michel van Dam (penningmeester) en Peter van Werkhoven (secretaris).  
Herkiesbaar: beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld voor dezelfde functie. 
Tegenkandidaten zijn niet Gemeld. De aanwezigen hadden ook geen bezwaar dus beide heren zijn aangenomen 
voor een volgende periode. 
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Rondvraag: 
Jorgen vraagt naar de Statutenwijziging: 
We dachten in eerste instantie dat de statuten gewijzigd moesten worden om de functie van Marco en Wesley 
meer inhoud te geven. Dit hoeft naast verplichte Voorzitter, Penningmeester en secretaris bij nader inzien niet. 
We hebben derhalve besloten Dat Marco Pas de vereniging vertegenwoordigd als bestuurslid Veiligheid en 
Evenementen en Wesley als bestuurslid technische dienst. 
 
Nick merkte op dat er weinig mensen de moeite nemen om de ALV bij te wonen. Dit is overal een probleem. Hij 
wist dat Aalsmeer probeert de mensen te lokken door hun kinderen presentjes te geven. Dit is misschien iets om 
over na te denken. Zelfs een laagdrempelige ALV via Microsoft Teams heeft dit niet veranderd. 
 
Niels vraag de Virtuele zaal of er nog andere vragen of opmerkingen zijn. 
Niemand heeft meer iets. 
 
Einde vergadering; (20.10 uur). 
Hierna wordt de online vergadering gesloten en dankt Niels de aanwezigen voor hun genomen moeite om in 
deze Coronatijd aanwezig te zijn. Het gebruikelijke SWV-Drankje kan hij niet aanbieden dus hij geeft ieder de 
vrijheid om zelf thuis iets te nemen en weer door te gaan met zijn of haar eigen bezigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
  
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
  


