Tussenrapport december 2018
Adviescommissie VVW Schelde 2.0 (versie 1.5, 20.12.2018)

Een toekomstige kijk op een
(wel)varende VVW Schelde

Tussenrapport december 2018 Adviescommissie VVW Schelde 2.0

1

Inhoudsopgave
1. Inleiding

p. 3

2. Huidige situatie

p. 3
p. 3
p. 3
p. 3
p. 3
p. 4
p. 4
p. 4
p. 4
p. 4
p. 5

2.1 Inkomsten
2.2 Deskundigheid
2.3 Reductie van liggelden
2.4 Veranderend ledenbestand
2.5 Doorstroom ligplaatsen/leden
2.6 Financiën VVW Schelde
2.7 Onderhoud en exploitatie haven
2.8 Sterkten en zwakten van VVW Schelde
2.9 Ontwikkelingen Watersportvereniging Burghsluis & “omgevingsverkenning”
2.9.1 Bijeenkomst bestuur WS Burghsluis met Adviescommissie WV Schelde 2.0

3. Toekomstige situatie
3.1 Missie, visie en strategie
3.2 Samenvattend toekomstbeeld door de adviescommissie

4. Aanbevelingen
4.1 Vooraf
4.2 Voor de korte termijn (2019 - 2021)
i. Draagvlak bij de leden genereren
ii. Missie, visie en Strategie
iii. Aanpassen van het systeem van werkplicht – Verhogen tarieven
iv. Vaar-/lig-beleid en onderhoud schepen
v. Statuten Schelde 2.0
vi. Beheer clubhuis
vii. Stip op de horizon
vii. Zie voor meer elementen bijlage 6
4.3 Voor de lange(re) termijn (2022 – 2029)
4.3.1 PR en stakeholders
4.3.2 Neveninkomsten

5. Conclusie & Tijdpad
5.1 Verlengen opdracht commissie
5.2 Communicatieproces
5.3 Voorstel zeer korte termijn tijdpad

p. 5
p. 5
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 7
p. 7
p. 7
p. 8
p. 8
p. 8
p. 8
p. 8
p. 8
p. 9
p. 9
p. 9
p. 9

Bijlagen:
1
2
3a
3b
4
5
6
7
8a
8b
9
10
11

Overzicht prioriteiten per categorie
Begroting Werkplichtscenario’s
Werknotitie onderhoud en beheer clubhuis
Overzicht werkzaamheden en onderhoud VVW Schelde
Omgevingsverkenning
Verslag meeting van Schelde 2.0 met WSV Burghsluis
Prioriteiten v.s. Termijn
WSV Burghsluis Statuten nieuw 7 april 2017
Enquête Leden WSV Burghsluis
Enquête Passanten WSV Burghsluis
Begrotingsexercitie passend tarief
SWOT – en PEST Analysis
Communicatie tijdpad

Tussenrapport december 2018 Adviesnotitie toekomst VVW Schelde 2.0

2

1. Inleiding
VVW Schelde is anno 2018 een financieel gezonde vereniging. Voor de toekomst zullen diverse factoren
een rol gaan spelen, waardoor deze situatie onder druk kan komen te staan. Om de vereniging
toekomstbestendig te houden, is door het bestuur een adviescommissie in het leven geroepen om mee te
denken en het bestuur te adviseren. De opdracht aan de commissie is om te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft en minder afhankelijk wordt
van de inkomsten gegenereerd door passanten. Daarnaast heeft de commissie zich verdiept in wat de
toekomstige VVW Schelde voor vereniging wil en kan zijn en hoe dat kan worden bereikt. Nu ligt slechts
een tussenrapportage voor met een aantal concrete voorstellen voor de korte termijn en ideeën en
suggesties voor de langere termijn. De commissie is inmiddels tot de conclusie gekomen dat het werk
nog niet af is.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
1. John Meijer (secr)
2. Karin Vodegel
3. Hans Robbers (na de zomer teruggetreden)
4. Ben Kemper
5. Joop Verstraeten
6. Jan Mastenbroek
7. Dick Altena
8. Rony Grooten (voorz)

2. Huidige situatie
2.1. Inkomsten
Uit financiële analyse door het bestuur en opmerkingen van de accountant, blijkt dat de vereniging in
hoge mate financieel afhankelijk is van passanten inkomsten. De accountant wijst er op dat als in de
toekomst deze passanteninkomsten zouden komen te verminderen, de solvabiliteit van de vereniging
in gevaar komt indien stijging van lidmaatschaps- en liggelden niet plaatsvinden.
Bij andere verenigingen lijken de eigen leden voor een hogere bijdrage aan inkomsten te
zorgen. Hierdoor is de afhankelijkheid van een eventueel slecht seizoen kleiner én niet onbelangrijk,
ontstaat er meer financiële ruimte voor investeringen.
2.2. Deskundigheid
De vereniging VVW Schelde is door voormalig “Schelde-werknemers” opgericht en opgebouwd. Bij deze
leden was in die tijd een zeer grote mate van technische deskundigheid aanwezig. Hiermee is in de grote
reeks van jaren de exploitatie van de haven, de helling, het clubgebouw en het onderhoud in het
algemeen gerund.
Inmiddels schrijdt de tijd voort en met het vorderen van de leeftijd van de leden neemt omgekeerd
evenredig de inzetbare kundigheid af. Verder speelt mee dat de maatschappij verjuridiseert en om je als
vereniging in te dekken tegen wettelijke aansprakelijkheid moeten steeds meer gecertificeerde reparaties
en keuringen plaatsvinden. Dit moet dan worden uitbesteed wat extra kosten met zich meebrengt. Dit
tezamen stelt het bestuur voor het vraagstuk op welke manier deskundigheid kan worden ingekocht
tegen acceptabele kosten.
2.3. Reductie van liggelden
De vereniging heeft de lidmaatschaps- en liggelden altijd laag weten te houden, door
de leden via een werkplicht mede verantwoordelijk te maken voor exploitatie en
onderhoud. Tevens genereert dit financiële reductie bij entreegelden. Al zijn de entreegelden mét
maximale reductie nog steeds veel hoger dan bij omringende verenigingen, door de lage liggeldtarieven
is het al met al mogelijk ook voor een smalle beurs een ligplaats voor je boot te realiseren.
2.4. Veranderend ledenbestand
In de loop van de tijd neemt niet alleen de technische deskundigheid bij de leden af, ook de bereidheid
om je in je vrije tijd in te zetten ten behoeve van exploitatie en onderhoud neemt onder de leden af. Dit is
niet typisch voor VVW Schelde. Het verplichtende karakter van “werken voor de vereniging” kan niet op
een groeiende bijval rekenen. Dit doet niets af op een aantal goed bezochte “werkdagen” in het najaar.
Toch meent de commissie dat in de toekomst de kans groot is dat de “Schelde-mentaliteit en kundigheid”
met de tijd verandert en niet alles kan blijven zoals “het vroeger was”. Het bestuur draagt de
medeverantwoordelijkheid op deze toekomst adequaat in te spelen.
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2.5. Doorstroom ligplaatsen/leden
Begrijpelijkerwijs doen zich situaties voor, waardoor het varen met je boot niet meer zo makkelijk is. Het
toenemen van dit fenomeen leidt tot verschillende consequenties. Boten kunnen minder goed worden
onderhouden met als gevolg een mindere performance van de haven en ligplaatsen worden bezet
gehouden met niet varende boten waardoor nieuwe jongere en wel varende potentiele leden worden
weerhouden lid en actief voor de vereniging te worden.
2.6. Financiën VVW Schelde
De vereniging is financieel gezond, maar om dat voor de langere termijn zo te houden met de daarbij
gestelde eisen, moet toekomstbeleid worden gemaakt. Het bestuur is daarvan wel overtuigd en zoekt via
de commissie hulp voor het uitzetten van een passende koers in een door de leden gedragen tempo.
Op dit moment geldt een werkplicht. De commissie heeft onderzocht of de Schelde in de huidige situatie
zonder werkplicht de begroting rond krijgt. Het gaat dan om de scenario’s:: “behouden”, “afschaffen” en
“premie-scenario”. Ze worden in bijlage 2 weergegeven.
De inschatting op basis van deze scenario’s is dat bij volledige afschaffing van de werkplicht de premies
voor de leden/ligplaatshouders flink stijgen. Er wordt hierbij uitgegaan dat geen andere inkomsten dan de
huidige een rol spelen.
Het “premie-scenario” geeft leden de gelegenheid reductie op de tarieven te “verdienen” op basis van een
gesteld “vrijwilligerstarief” van € 65,-/u.
De conclusie van de commissie is dat VVW Schelde 2.0 in redelijkheid voor de toekomst niet risicoloos
zonder enige vorm van werkbijdrage door leden kan met het huidige inkomstenniveau, zelfs niet met
stijgen van de liggeldtarieven.
2.7. Onderhoud en exploitatie haven
Vooreerst een korte opsomming over haven en faciliteiten:
a. Het clubhuis waarover de meningen verdeeld zijn ten aanzien van de status van een deel van de
inrichting, en al of niet de noodzaak van een nieuw clubhuis;
b. De steigers die deels vernieuwd zijn en daardoor onderhouds arm, een groot gedeelte van de
oude steigers is uitgevoerd in hout en vragen veel, en duur, onderhoud;
c. Het magazijn / werkplaats met een aantal goede maar ook deels verouderde gereedschappen;
d. Het sanitair en wasserette zijn er vooral ten dienste van de passanten;
e. De fietsenstalling voldoet en is qua capaciteit voldoende;
f. De helling is een onmisbaar gereedschap maar vraagt wel veel onderhoud en keuring;
g. De mastenkraan veelvuldig in gebruik, vraagt onderhoud en keuring;
h. Het havenkantoor op de kop van de haven verdient aandacht;
i. Het wifi-gebeuren is nu helemaal afgerond;
j. Het parkeer terrein is bereikbaar middels een slagboom, die is voldoende groot;
k. Het parkeerterrein is in de winter deels beschikbaar voor het stallen van twee boten ten behoeve
van onderhoud;
l. De afvalverwerking is op orde zoals voor chemisch afval en vuilwater, waarvoor een container
beschikbaar is.
Onderhoud
De commissieleden Joop en John hebben ieder een uitwerking voor onderhoud gemaakt. Joop neemt
daarin ook nog het havenmeesterschap*) mee. Het laat goed zien welke werkzaamheden door leden nog
steeds kunnen worden gedaan en welke moeten worden uitbesteed om reden van deskundigheid of
juridische eisen. Zie bijlagen 3a en 3b. De commissie heeft zich flink gebogen over de vraag op welke
wijze er sprake kan zijn van een afschaffing van de werkplicht terwijl er een gerede garantie is dat er nog
steeds benodigde werkzaamheden voor leden worden gedaan. Hierin wordt ook in meegenomen dat we
een vereniging zijn waarbij solidariteit en samenwerking belangrijk zijn. Een van de hoekstenen in het
verleden was de werkplicht. Het veranderen van het systeem van de werkplicht mag het
verenigingsgevoel alsmede het gevoel van solidariteit niet aantasten. Dit geldt evenzo voor het
havenmeesterschap.
*) Inmiddels ligt er van Rinus de Nooijer een voorstel voor het inrichten van het havenmeesterschap dat
in de commissie nog niet is besproken.
2.8. Sterkten en zwakten van VVW Schelde
Hans heeft de volgende Sterkte-Zwakte- en een PEST-analyse geformuleerd. Zie bijlage 10.
Deze analyses geven inzicht waar de kansen en bedreigingen liggen. Tijdens de
commissievergaderingen leidde dit tot brede gesprekken, die op zich nuttig zijn maar ook het gevaar
lieten zien de focus voor de korte en langere termijn te verliezen.
Het heeft wel tot concrete suggesties geleid. Deze zijn in een schema in een bijlage 1 weergegeven.
2.9. Ontwikkelingen Watersportvereniging Burghsluis & “omgevingsverkenning”
Ben heeft van de voorzitter van WSV Burghsluis, Jos de Sonneville, ter inzage en ter inspiratie de
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toekomstvisie 2018-2028 ontvangen. Deze notitie is met toestemming vertrouwelijk met de commissie
gedeeld. De voorzitter is te allen tijde bereid om met het bestuur van VVW Schelde te sparren over
een toekomstvisie en daarbij passend beleid. De commissie komt in ieder geval tot de conclusie dat er
paralellen te trekken zijn met onze vereniging en dat het van belang is om de leden mee te nemen in
een toekomstvisie-ontwikkeling. Omdat er enkele bestuursleden deel uitmaken van de
adviescommissie is deze informatie voor het bestuur voorhanden en is de notitie van WSV Burghsluis
uit zorgvuldigheidsoverwegingen niet in een bijlage aan deze notitie gevoegd.
Ben heeft verder verengingen in de omgeving met elkaar vergeleken. Zijn bevindingen staan in
bijlage 4. De conclusie is dat de tarieven van VVW Schelde erg laag zijn en vanuit
concurrentieoverwegingen nog kunnen stijgen, zonder op financiële aantrekkelijkheid t.o.v. van de
omgeving te hoeven inleveren en de tarieven voor de leden binnen aanvaardbare normen blijven.
2.9.1. Bijeenkomst bestuur WS Burghsluis met Adviescommissie WV Schelde 2.0
Op 31 oktober jl. heeft er een meeting tussen een deel van het bestuur van WS Burghsluis en de
commissie (inclusief Sal Cracau) plaats gevonden. Dit vruchtbare gesprek heeft de commissie inzicht
gegeven in het proces dat WSV Burghsluis heeft doorlopen om uiteindelijk met een nieuwe blik op de
toekomst de vereniging te bestieren. De commissie heeft meer dan 17 vragen voorbereid waarop
Burghsluis met een open mind heeft gereageerd. De commissie meent dat WV Schelde hiermee
voordeel kan doen. Behalve dat op vele inhoudelijke en technische aspecten is ingegaan, is in het
oog springend de leden- en passantenenquête die WSV Burghsluis heeft gehouden. Onder andere
op deze uitkomsten is een nieuwe toekomstvisie en inrichting van de vereniging gebaseerd. De
uitkomsten van dit onderzoek is uitgebreid met de leden besproken. De commissie stelt het bestuur
voor hetzelfde voor WV Schelde te doen. Dat kan in 2019 plaatsvinden.

3. Toekomstige situatie
De commissie adviseert het bestuur om een accurate en meer op de toekomst gerichte visie en missie te
formuleren. Dit geeft naar het oordeel van de commissie houvast voor korte en langere termijn.
3.1. Missie, visie en strategie
Missie: Waar staan we voor?
Visie: Waar gaan we voor?
Strategie: Op welke manier - gericht op waarborgen van continuïteit - maken we de visie waar?
De commissie heeft als vingeroefening voor VVW Schelde 2.0 een conceptmissie en conceptvisie
geformuleerd:
In de huidige statuten zijn o.a. de volgende van belang zijnde artikelen opgenomen:
Artikel 1 Naam
De vereniging draagt de naam : V.V.W. "Schelde".
Zij is opgericht op negen juni negentienhonderd vierendertig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 Zetel
Zij heeft haar zetel te Vlissingen.
Artikel 3 Doel
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;
b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
c. het aanbrengen en het in standhouden van de nodige accommodatie;
d. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Op de vraag wat wil VVW Schelde over zeg 5 jaar voor vereniging zijn heeft de commissie een nieuwe
missie, visie en doel geformuleerd:
CONCEPT
Missie
VVW Schelde wil in sportief opzicht voor alle leden een actieve watersportvereniging zijn en vormt voor
alle leeftijden een gezonde afspiegeling van de volgende takken van watersport: zeilen, motorbootvaren
en vissen.
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De vereniging kenmerkt zich door een kleinschalig verenigingsleven met voor leden en bezoekers een
plezierig en gastvrij klimaat.
Visie
De VVW Schelde is voor de belangenbehartiging van leden en wordt door participatie van alle leden en
partieel door professionals gerund.
De vereniging vormt ten opzichte van vergelijkbare watersportverenigingen een aantrekkelijke, een op
een unieke locatie in Vlissingen betaalbare watersportvereniging met een hoge standaard en met een
gezonde balans tussen inkomsten door leden en passanten.
Strategie
Jaarlijks beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd voor en door leden;
Voor elke tak van watersport binnen de vereniging worden activiteiten ontwikkeld, waarbij integratie wordt
gestimuleerd en speciale aandacht uitgaat naar het jeugdzeilen;
Er worden evenementen georganiseerd en gefaciliteerd waardoor leden zich betrokken voelen ook als ze
niet meer actief zijn in de watersport;
Zorgdragen voor een gebalanceerd financieel beleid;
Andere inkomstenbronnen onderzoeken;
Samenwerking met andere verenigingen en organisaties en schaalvergroting onderzoeken;
Goede relaties met de gemeente en andere overheden onderhouden;
Een haven en clubhuis met een hoge kwalitatieve standaard ontwikkelen;
Een actief “onderhouds- en vaarbeleid” voor ligplaatshouders ontwikkelen;
Voor veranderingen draagvlak onder de leden ontwikkelen.
3.2. Samenvattend toekomstbeeld door de adviescommissie
Volgens de commissie is het toekomstbeeld van VVW De Schelde een kleinschalige vereniging voor
brede generaties zeilers, motorbootvaarders en ook voor enkele vissers. Voor deze categorieën zijn
diverse activiteiten. Leden van de vereniging dragen bij aan onderhoud en exploitatie van de haven in
een andere vorm dan de huidige werkplicht.
De vereniging is financieel gezond en weet dat te realiseren door het vinden van een goede balans
tussen adequate en realistische lidmaatschapsgelden en tarieven, vrijwillige werkbijdragen van leden en
inkomsten uit passanten en andere bronnen.
Om dit te kunnen realiseren is een goede bekendheid van de vereniging in het algemeen en het
realiseren van een goede positie in de gemeente Vlissingen van belang.
Hieraan liggen ten grondslag:
• een goed Public Relations beleid,
• samenwerking met andere verenigingen en organisaties, waardoor vormen van schaalvergroting
kan worden gerealiseerd,
• een productieve relatie met de gemeente Vlissingen.

4. Aanbevelingen
4.1. Vooraf
De rol van de commissie VVW Schelde 2.0 is er een met een adviserend karakter. Het bestuur neemt de
adviezen met argumentatie ter harte en bereid naar aanleiding hiervan besluiten voor, die de leden in een
ALV worden voorgelegd.
De commissie zal een proces beschrijven dat kan helpen bij het creëren van draagvlak bij de door het
bestuur voorgestelde veranderingen.
In bijlage 6 is in een schema (als alternatief voor een “Sunray diagram”) “Prioriteit v.s. Termijn” de door
de commissie verzamelde items opgenomen met de kwalificaties High - of Low Priority en Korte of Lange
termijn. Dit overzicht is niet onuitputtelijk en is bedoeld als hulpmiddel voor het bestuur om de koers te
bepalen.
4.2. Voor de korte termijn (2019 - 2021)
i. Draagvlak bij de leden genereren
Bij de klimaatdiscussie in Vlissingen zei Nijpels als voorzitter van de klimaattafels in Nederland onlangs
dat “draagvlak creëren een vluchtheuvel voor bange bestuurders is”. Dag mag zo gevonden worden, de
commissie is van mening dat een dosis lef gecombineerd dient te worden met het informeren en
meenemen van de leden van de vereniging. Wat dat betreft meent de commissie dat de dialoog vóór het
te formuleren beleid gaat en niet andersom. De commissie adviseert het bestuur voor de leden ook over
de tussenstand van de commissie te informeren en een leden- en passantenenquête (naar voorbeeld van
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WSV Burghsluis; zie bijlage 8) af te nemen in 2019 en de uitkomsten te gebruiken om tot een definitief
totaal-advies te komen.
De commissie wil het bestuur ondersteunen met het kweken van draagvlak. Daarom adviseert de
commissie (in tegenstelling tot eerdere uitlatingen van de commissievoorzitter) om de commissie nog
minstens een jaar in functie te laten. De commissie wil o.a. zich inspannen voor het ontwerpen en
uitzetten van enquêtes en het bestuur ondersteunen om met leden in dialoog te gaan. Uit de gesprekken
met het bestuur van WSV Burghsluis is gebleken dat zij ruim twee jaar hebben gebruikt om een transitie
voor te bereiden.
ii. Missie en visie
De commissie beveelt het bestuur aan om een missie, visie en strategie te formuleren en hiervoor een
proces op te starten om de leden hierbij te betrekken en in mee te nemen.
Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat voor een vereniging wil VVW Schelde zijn over 10 jaar? Voor wie
staat de vereniging open? Welk type watersport wil de vereniging met name uitstralen? Met welke
bijdrage van de leden kan de vereniging financieel gezond blijven en aan de moderne eisen van een
verenigings- (jacht)haven voldoen? Wat wil de vereniging uitstralen in de gemeente Vlissingen? Met
welke stakeholders zijn er hechte banden?
iii. Aanpassen van het systeem van werkplicht – Verhogen tarieven
Voor de korte termijn ligt het meest voor de hand een oplossing te vinden voor het aanpassen van
het huidige systeem van de werkplicht en financieel in balans blijven.
Om dit te realiseren beveelt de commissie de volgende stappen aan:
• Behoud het gratis gebruik van de helling voor leden. Mogelijk kan een hellingtarief ook als
wisselgeld voor werkzaamheid worden ontwikkeld.
•

Onder leiding van het bestuur - of door het bestuur aangewezen personen - leden laten
inschrijven voor gerichte werkzaamheden. Een aldus ontstane groep committeert zich dan aan
de specifieke klus. De commissie adviseert om de bestaande vorm van werkplicht om te buigen
met een andere invalshoek door werkgroepen verantwoordelijk te maken voor specifieke
(winter)werkzaamheden. Waar nodig worden externen ingehuurd in een financieel gezonde mix.
Een concreet voorstel hiervoor is verwoord in bijlage 10.
In bijlage 5 is te lezen hoe WSV Burghsluis omgaat met vergoedingen (vrijwilligers bijdrage) voor
meerdere taken op verschillende periodes in het seizoen. Hier kan VVW Schelde zijn voordeel
mee doen en hieruit puttende een vergelijkend, maar op Schelde 2.0 passend, beleid mee
formuleren.

•

Het in evenwicht brengen van de verhouding in inkomsten van de eigen leden en die van
de passanten in een evenwichtige begroting. Het aan deze begroting koppelen van een
investeringsprogramma. Als gevolg daarvan gaan in de komende 3 jaar de tarieven van de
liggelden verder omhoog. Ons tariefvoorstel is gebaseerd op een exercitiebegroting die door de
commissie is gemaakt. Zie voor de begrotingsexercitie, bijlage 9.
In samenhang met het winterwerk door werkgroepen en alsnog in te huren externen om de
kwaliteit van de haven op pijl te houden, gaan de komende 3 jaar (2019 – 2022) de tarieven voor
lidmaatschap en liggeld (verder) omhoog. Het bestuur bepaalt de gestaffelde verhoging, maar de
commissie doet hiervoor het volgende concrete voorstel:
Het liggeld gedurende een termijn van 3 jaar verhogen naar € 13,-- /m2 boxmaat (onder
bewerking van indexering zoals nu ook al het geval is).
Op de laatste jaarvergadering is een verhoging in 2019 naar € 8,50 reeds afgesproken.
Verder: € 10,50 in 2020, € 12,-- in 2021 en € 13,-- in 2022
Bij het formeel aan de leden voor te leggen liggeld-verhogingspvoorstel is het van belang dit
met een heldere ondersteunende begroting met investeringsplan te ondersteunen, naast
het inmiddels gecommuniceerde belang van een betere verhouding inkomsten-leden versus
inkomsten-passanten (lees: bijdrage leden dient hoger te worden dan nu het geval is).

Hierdoor wordt de inkomstenafhankelijkheid minder bepaald door het succes van het seizoen, ontstaat
er een grotere investeringsruimte, neemt het financiële risico bij mogelijke terugloop van passanten
af en wordt hiermee ingespeeld op de toekomst met ouder wordende kundige en nieuwe werkwillende
leden met mogelijk minder expertise.
Dit staat los van mogelijk nog andere te ontwikkelen inkomstenbronnen, waarvan de commissie denkt
dat die ook nodig zullen zijn om de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de haven en clubgebouw te
behouden of zelfs te vergroten.
iv. Vaar-/lig-beleid en onderhoud schepen
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De commissie beveelt aan om respectvol beleid te formuleren hoe om te gaan met leden die niet met hun
boten (meer kunnen) varen. Met respect, omdat de commissie zich realiseert dat wellicht leden van het
eerste uur hierbij betrokken zijn waar ook veel waardering naar uit gaat. Evengoed schrijdt de tijd voort en
uitgangspunt is om respectvol en toch ook met zachte dwang en voortgang overmatig stilliggen en
onvoldoende-onderhouden om te buigen naar een meer (pro-)actieve houding. Deze grondslag is van
belang voor een toekomstige aantrekkelijke en levendige haven voor huidige en toekomstige nieuwe
leden. Daarnaast is het belangrijk om voor de toekomst een dergelijke situatie te voorkomen. Daarom is
het advies van de commissie dat er afspraken worden gemaakt over het minimale gebruik van boten
alsmede de minimale staat van onderhoud.
Door dit op de een of andere wijze op te nemen in de statuten ontstaat draagvlak en bestuurlijke
slagkracht.
v. Statuten Schelde 2.0
Uit de commissievergaderingen en uit de ontmoeting met het bestuur van WSV Burghsluis is naar voren
gekomen dat de huidige statuten van WV Schelde niet toekomst-accuraat zijn. Een aangepast missie en
visie en bestuurlijke- en leden-verantwoordelijkheden kunnen scherper worden geformuleerd. Op puur
bestuurlijk vlak is het raadzaam een rooster van aftreding van bestuursleden op te nemen alsmede het
bestuur te beperken tot een (oneven) aantal van vijf leden met duidelijke taken. Ook de voorwaarden
waaraan een bestuurslid dient te voldoen dienen aan Europese wetgeving te worden aangepast. Met
aangepast statuten krijgt het bestuur ook meer slagkracht.
Niet om de statuten van WSV Burgsluis klakkeloos over te nemen, maar wel ter oriëntatie, zijn de bijlagen
5 en 7 opgenomen.
vi. Beheer clubhuis
De commissie staat een beheer van het clubhuis voor waarbij er een goede balans gevonden wordt
tussen de wensen van oudere en jongere leden en wel op een zodanige wijze dat een
“stamtafel” kan blijven bestaan maar tevens niet als enige regeert. Of het voorgaande kan worden berijkt
met uitsluitend een beheerder is zeer de vraag. Concrete aanvulling vanuit de leden is waarschijnlijk
nodig. De gedachte is dat in dialoog met de leden hieruit voorstellen kunnen worden geformuleerd, die
ook geformaliseerd dienen te worden.
Verder is een gastvrij clubhuis volgens de commissie van essentieel belang voor onze belangrijke
doelgroep, de passanten. Zij willen na een kortere of langere reis een hapje kunnen eten.
Dit kan volgens de commissie niet door leden alleen worden gerund. Hierbij kan WSV Burgsluis niet
als voorbeeld dienen, omdat zij hun gebouw verpacht hebben aan een professionele restaurateur en
zij min of meer gast zijn in hun eigen gebouw. De commissie ziet dit nog niet op de middellange
termijn passen bij VVW Schelde 2.0.
vii. Stip op de horizon
Voor de vereniging is het volgens de commissie van belang om ten overstaan van de leden een stip
op de horizon te plaatsen. Een concreet langer termijndoel. Dit kan een investering in nog meer
drijfsteigers zijn of een metamorfose en/of verplaatsing van het clubhuis. Het is aan het bestuur om
die stip te formuleren en te plaatsen. Die stip is nodig om de veranderingen mede te onderbouwen.
viii. Zie voor meer elementen bijlage 6
4.3. Voor de lange(re) termijn (2022 – 2029)
4.3.1.PR en stakeholders
De commissie is van mening dat voor een duurzame toekomst het noodzakelijk is om op een heldere
wijze meer bekendheid aan de vereniging te geven. Dit kan op verschillende wijzen: meer gebruik van
sociale media, optuigen van evenementen, aanhalen van bestuurlijke contacten met andere organisaties
en overheden. De commissie realiseert zich dat dit werk ook gedaan moet worden, maar beperkt zich nu
tot een kwalitatieve opsomming.
De commissie adviseert het bestuur ook om samenwerking met andere (commerciële) organisaties te
(laten) onderzoeken.
De commissie ziet geen bedreiging van de plannen voor en gemeentehaven, zie paragraaf 2.8 (SWOT
en PEST analysis), maar benadrukt dat een goed bestuurlijk contact met de gemeente wel van wezenlijk
belang is voor ons voortbestaan. De commissie meent dat dit in toenemende mate het geval is, maar
noemt het hier volledigheidshalve.
Zie voor meer concrete suggesties bijlage 6.
4.3.2.Neveninkomsten
De commissie adviseert het bestuur om te onderzoeken op welke wijze nog meer inkomsten gegenereerd
kunnen worden. Niet alleen zijn deze inkomsten wellicht noodzakelijk voor een duurzaam voortbestaan
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van onze kleine haven, maar hierdoor kan ook de bekendheid van VVW Schelde hierdoor verder
toenemen.
Suggesties vanuit de commissie die nader onderzoek vergen zijn: verhuur staanplaats aan campers op
het terrein, samenwerking met NS op het gebied van OV-fietsen of kortingen richting Middelburg,
samenwerking met de watertaxi voor passanten, ontwikkelen van e-boat-verhuur,
investeringsmogelijkheden ontwikkelen voor de eigen leden, etc. Zie verder bijlage 6.

5. Tussentijdse conclusies & tijdpad
De commissie realiseert zich dat in deze tussenrapportage erg veel elementen die de vereniging
beroeren op de een of andere wijze genoemd of benoemd zijn. Het geeft de weerslag van de
intensieve gesprekken die zijn gevoerd. Tegelijkertijd is het zaak om te focussen op de eerste
prioriteiten, die in paragraaf 4, de aanbevelingen zijn weergegeven.
5.1. Verlengen opdracht commissie
De commissie heeft hard gewerkt, maar is nog lang niet klaar. Het advies aan het bestuur is om dit ter
harte te nemen en om te besluiten de commissie nog voor een jaar in te zetten om een transitie in
adviserende en ondersteunende zin mede vorm te geven. Op het terrein van positionering van de
vereniging in Vlissingen en het verenigingsleven an sich is nog veel te doen.
5.2. Communicatieproces
Er dient naar het oordeel van de commissie op korte termijn een besluit over communicatie met de leden
en het vervolg van het proces van betrokkenheid inzake veranderingen genomen te worden.
Van het allergrootste belang voorziet de commissie communicatie met de leden over de stand van zaken
en over hoe nu verder. Een onderdeel kan een dialoogvorm met de leden zijn. De commissie heeft
daarvoor een concreet voorstel en wil daar graag met het bestuur over discussiëren. Hierbij hoort ook de
vraag aan het bestuur een leden- en passantenenquête tot de mogelijkheden ziet om tot een toekomstige
visie en beleid te komen.
Een tijdpad hiervoor is opgenomen in bijlage 11.
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Bijlage 1
Overzicht prioriteiten per categorie
Bestuur en
Assistentie van het
bestuur (kennis en
kunde extern of
intern)
Anticiperen hoeveel
hulp nodig van derden
of leden.
Inventarisatie op
expertise binnen de
club.

Haven Beheer &
Onderhoud

Haven
exploitatie in de
zomer
(&winter)

Clubhuis
exploitati
e winter
en zomer

Minimaliseren
onderhoud, welke
investeringen zijn
daarvoor nodig?
Consequenties:
onderhoud
haven/bezetting
clubhuis/havenmee
ster in zomer

Uitbater
beter
faciliteren.

*EU subsidies
maritiem onderzoeken

Werkplicht
afstrepen t.a.v. de
huidige actuele
taken/werkzaamhe
den/ wat kost dan
de inhuur van
arbeid en diensten.
Speeltuin
uitbreiden

Trapsgewijs
lidmaatschap en
liggeldverhoging
en wat is
acceptabel (zie
MISSIE)
Wat kan de
vereniging doen
als het financieel
niet haalbaar is
voor sommige)
Havenmeestersc
hap door leden
zelf in de zomer

Idee: verpachten:
Graag
toelichting hoe of
wat? Opbrengst
passanten?
Entreegelden
verhogen/tijdelij
ke
voorziening/geld
in kas

Wat was
het idee
achter?

studenten
(begin
schooljaar) J
ter land ter zee

Zomer
enquête/sim
pel

watertaxi

Aantrekkel
ijker
maken
voor
passanten
? miniwinkeltje
genereert
inkomsten
voor
uitbuiter
eventueel?
)

Zeiltraining
studenten lange
afstand zeilen.
Zoekend
sommige
hebben hun
eigen zeilboot.

Websites
andere

bioscoop

Eendracht
uitnodigen (is
van STC R’dam)

Evenementen
zowel intern
als extern

Camperplaats

Naamsbeken
dheid
Marketing

Samenwerki
ng met
andere
vereniginge
n en
organisaties
Lasloods

*Goede verhouding
met de gemeente :
Nieuw clubhuis , op
nieuwe locatie ?
*Contact met
Dokhaven exploitant/
samenwerking zoeken.
Onderzoeken , welke
snle zijn zelf dokhaven
exploiteren.
(voorbeeld Arne
Oostwatering/Middelb
urg), mss verhuur
vanuit Dokhaven

Commissaris
Onderhoudsploeg

*Goede verhouding
met de gemeente :
• Nieuw clubhuis ,
op nieuwe locatie

Vereenvoudigen te
waterlaten kleine
bootjes om
watersport onder
jeugd te
bevorderen.

Visie waar willen we
staan over vijf jaar!
TIJDLIJN UITZETTEN/
projectplanning

Nevenactiviteit
en die bron
kunnen zijn
voor
inkomsten
Verhuur 2
schepen:
e-motorboot
zeilboot
e-sloep

PR

Stakeholde
rs

Folders
activiteiten
omgeving

NS fiets

Evenement
binnenhalen

Sailability

Gruiter 10
%

Werkgroepjes
formeren daar waar
nodig
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Yacht Valley
ontwikkelin
g?
Maritieme
bedrijvighei
d

10

binnenhalen
?
Contact met
studentenvereniging
(zeevaartschool als
voorbeeld)
Contact met Sailability
Bestuur denkt na over
eventuele beloning : in
ieder geval niet in
geld.
middels etentje,
persoonlijk iets/ alle
neuzen een kant op
RWS perceel /
exploitatie
winterberging ?
Beleid en structuur
van alles/wegvallen
werkplicht, wat gaat
dan wel door en wat
niet meer.
Adhoc groepen voor
speciifieke
werkzaamheden.
Vaste groep voor
lopende wkzh
MISSIE en Visie 2.0
formuleren

Bijdrage Karin & Rony
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Bijlage 2
Begroting Werkplichtscenario’s
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Bijlage 3a
Werknotitie onderhoud en beheer clubhuis
Onderhoud op de haven.
Als je dit wilt minimaliseren wat is daar dan voor nodig ?
Wat vraagt dit aan investeringen ?
Wat is daarvan de weerslag op de balans ?
Als we het verplichte werk laten vallen wat zijn dan de consequenties voor:
het onderhoud op de haven
de bezetting van het clubhuis
havenmeesters in de zomer
Standpunt:

bestuursleden doen hun werk belangeloos
evenementen commissie doet zijn werk belangeloos
waarom de andere werkzaamheden dan anders benaderen

Mogelijkheden:
alles uitbesteden

onbetaalbaar geeft een dik tekort op de begroting

klusgroep van 10 man voor lopende
werkzaamheden
voor een grotere klus vrijwilligers vragen voor een korte
periode
een aantal werkzaamheden zul je uit moeten besteden, welke ?
Als we zelf blijven werken moeten we aan een aantal regels voldoen welke zijn dat ?
Hoe houden we dat zo simpel mogelijk ?
Opschonen gereedschap mag ook wel eens.
Als we kijken naar een werkgroep van 10 man zijn die dan te vinden ?
Is dit dan alleen voor de winterperiode ?
Wie heeft daarover de super-visie ?
Over welke werkzaamheden hebben we het dan:
tuin en groen
op de steigers
op het terrein
olie en verf afval
klein schilderwerk
Frequentie van het werk:
1/2 dag per week ( sluit aan bij opentijden van het cluhuis)
1 dag per week met gebruik van het havenkantoor als basis
1 dag per 2 weken met gebruik van het havenkantoor als basis
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Opmerking: schilderen mastenkraan en overige constructie zou kunnen middels een
werksteiger op het hei-ponton, zelf doen of het werk uitbesteden ?
mastenkraan zelf met kraan op de wal leggen
Bemanning van het clubhuis.
Zomerperiode:

in de verhuur, welke kosten/baten analyse zit daar aan vast ?
is de keuken op orde of zijn daar nog investeringen te verwachten ?

Winterperiode:

looptijd van 1 oktober tot 31 maart
dit is 26 weken

door de week:

`s morgens open 9.00 - 12.30 uur
`s middags gesloten
vrijwilligers groep van 15 man
is 1 morgen in de 3 weken
is 8 keer 1/2 dag per persoon
de zaal en de keuken schoon achterlaten
sleutelbeheer regelen
wie houd de supervisie
heeft iedereen een barcertificaat

in het weekend:

looptijd is circa 24 weekenden
wanneer willen we open zijn en is dit
realistisch?
kan de zomerhuurder hier een rol in spelen
waar haal je anders bezetting vandaan?
kan/wil de weekgroep daar een rol in spelen?
wat kan de evenementen commissie daarin?

Bijdrage Joop, 15 mei 2018
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Bijlage 3b
Overzicht werkzaamheden en onderhoud VVW Schelde
Onderdelen/functies;
Algemeen
Bestuur:
Dagelijks bestuur

Overig bestuur

aant
al uitvoerenden;

1
1
1
1
2

voorzitter
secretaris
penningmeester
havenmeester
havencommissaris/havenco
mmissie

John d.d. 03/06/18

werkzaamheden;

zie statuten
zie statuten
zie statuten
zie statuten
onderhoudsrondgang + werkopname eind zomer
toolbox opstellen
meerjaren onderhoudsplan controleren
certificeringen
vaststellen onderhoud en werkzaamheden opstellen,
instrueren werkploegen
Bestellingen/investeringen opstellen

Evenementencommissie

3

vrijwilligers

initiatief + organiseren activiteiten

Jeugdzeilcommissie

4

instucteurs/contactpersoon
instucteurs/contactpersoon

geven zeillessen + organisatie daarvan
inventariseren + opstellen onderhoudslijst

instucteurs/contactpersoon
extern

ordelijk houden opslag jeugdzeilen
periodiek onderhoud bb-motoren

havenmeester buiten
hoogseizoen
havenmeester tijdens
hoogseizoen

zie werkinstructie + ijs/sneeuwvrij houden
loopsteigers + terrein
zie werkinstructie

beheerdersechtpaar tijdens
seizoen

zie contract + instuctie + schoonmaken clubhuis +
buitenurinoirs

beheerdersechtpaar tijdens
seizoen
vrijwilligers winterperiode

zie contrsact + instructie schoonmaken terras +
windschermen
schoonmaken clubhuis + buitenurinoirs

vrijwilligers winterperiode

onderhoud vloeren, hang- en sluitwerk

1a
1b

vrijwilligers winterperiode

onderhoud buitenmeubulair

2a

bediening door
onderhoud en testen + keuring door gecertificeerde
havenmeester +
leden
bestuursleden + aangewezen
personen

Havenmeesterschap

1
14

Clubhuis

1

Helling
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vrijwillige duiker

inspectie en herstel onderwaterrail + fundatie

extern

vloeistofdichtheid hellingvloer

1

Mastenkraan + hijsbalk

Heibok

2b

bediening door
onderhoud en testen + keuring door gecertificeerde
havenmeester +
leden
bestuursleden + aangewezen
personen

2c

bediening door aangewezen
personen

onderhoud en testen + keuring door gecertificeerde
leden

Dieselstation

bediening door
onderhoud en keuring (extern)
havenmeester +
bestuursleden + aangewezen
personen

Afvalstromen/milieustation

beheerdersechtpaar +
havenmeester(s)

handhaven orde en netheid, tijdige meldingen
ledigen div.

vrijwilligers
vrijwilligers
vrijwilligers
extern
vrijwilligers

snoeien
maaien 's zomers
onkruid- en ongediertebestrijding
periodiek onderhoud machines
inrichtingsplan groen opstellen

vrijwilligers

periodieke controle + schoonmaakrondes

vrijwilligers
vrijwilligers

herstel belijning parkeervakken
herstel verzakking bestrating

vrijwilligers
vrijwilligers + keuring extern
extern
extern
extern

terreinverlichting
walstroomkasten
gebouweninstallaties
keuringen elektrisch gereedschap
slagboom + toegangscontrole + Heras schuifpoort

extern
extern
vrijwilligers

camera systeem
wifi installatie
muntproevers douches

Groenvoorziening

2
1

Schoonmaak
terrein/steigers/water/bebording
1
Bestratingen/beschoeiingen
2
Elektra

2a
2b

Drinkwaterinstallatie

1

havenmeester + extern
vrijwilligers
vrijwilligers

legionellacontroles uitvoeren
onderhoud installaties
vorstbescherming

Concerveringen/schilderwerk

2

vrijwilligers
vrijwilligers

buitenschilderwerk
binnenschilderwerk

Tussenrapport december 2018 Adviesnotitie toekomst VVW Schelde 2.0

16

Bebording/pictogrammen/vlaggen(
masten)

vrijwilligers

controle op compleetheid + netheid daarvan

1

Veiligheidsmiddelen

1

vrijwilligers
vrijwilligers
extern
vrijwilligers

reddingsboeien
brandblussers/brandslaghaspel(s)
AID
verbanddozen

Steigers

1

vrijwilligers

vervangen rotte dekdelen etc.
schoonmaken/algvrij houden loopvlakken

havencommissaris +
havenmeester + betreffende
eigenaren

hijswerkzaamheden met externe hijskraan

vrijwilligers

orde/netheid/compleetheid

orde/netheid/compleetheid
keuring speelwerktuigen

Botenstalling
Werkplaats + berging + magazijn +
lashok
idem fietsenberging

1a

Speeltuin

1b

vrijwilligers
extern

totaal aant. Vrijw.

45

personen
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Bijlage 4
Omgevingsverkenning

Bijdrage Ben, mei 2018
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Bijlage 5
Verslag van de meeting van de adviescommissie Schelde 2.0 met het bestuur van WV Burghsluis.
Wo 31 oktober 2018, de Klip Vlissingen
Voorz. & verslag: Rony
Beheer & catering: Sal
Deelnemers aan het gesprek:
1. Jos de Sonneville, voorzitter WV Burghsluis
2. Willem Vogt, penningmeester WV Burghsluis
3. Ben Kemper, lid adviescommissie Schelde 2.0
4. Karin Vodegel, lid adviescommissie Schelde 2.0
5. Sal Cracau, voorzitter VVW Schelde
6. Rony Grooten, voorzitter adviescommissie Schelde 2.0
We laten ons leiden door de 17 vragen die de adviescommissie heeft voorbereid en alle leden vooraf zijn
toegestuurd. Dit verslag voegt de verschillende elementen die bij een zelfde thema horen bijeen. Aan het
einde van de meeting concluderen dat we veel thema’s hebben besproken en dat er op dit moment geen
vragen meer zijn.
Rony dankt namens de Schelde Jos en Willem voor hun komst en de bereidwilligheid om hun ervaringen
en stukken met ons te delen. We concluderen dat het een vruchtbaar samenzijn is geweest. We houden
contact is de afspraak en de adviescommissie stelt haar stukken t.z.t. ook beschikbaar aan Burghsluis.
Burghsluis geeft aan dat zij ruim 2 jaar nodig hebben gehad om via een adviescommissie een nieuwe
missie en visie door de leden bekrachtigd te krijgen.
Zij hebben voor het formuleren van een nieuwe missie/visie gebruik gemaakt van een enquête onder de
leden. Deze enquête is ons ter beschikking gesteld, alsmede de presentatie hierover.
1. Bestuur / accountant / NWS / inkomsten (verhouding leden-passanten)
e
WV Schelde kent 7 bestuursleden, waarvan op dit moment een 2 penningmeester een vacante functie
is. De jaarrekening wordt door een accountant beoordeeld. Verder is er een jaarlijks ingestelde
kascommissie. Burghsluis vraagt waarom we van een accountant gebruik maken? Hiervoor is toch geen
noodzaak, tenzij de omzet de bovengrens over gaat, maar dat kunnen we ons niet voorstellen. Het
antwoord moeten wij schuldig blijven. Zij zijn ook benieuwd naar de kosten van de accountant. Dick zal
met deze vraag benaderd worden. De Schelde is lid van het NWS en draagt dus ook per lid gelden
hiervoor af. De inkomsten van de Schelde worden geschat op 30% leden en 79% passanten.
Burghsluis kent 5 bestuursleden (voorzitter, penningmeester, secretaris, havencommissaris,
evenementencommissaris; incidentele taken worden verdeeld) en maakt geen gebruik van een
accountant. Ook zij maken gebruik van een jaarlijks ingestelde kascommissie. Burghsluis is geen lid van
het NWS. De inkomsten worden geschat op 50% leden en 50% passanten. Burghsluis pacht de grond
van het Waterschap. Dat loopt heel wat beter en zonder bedreigingen dan eerder via de Gemeente.
Burghsluis vraagt nog naar de omzet van de Schelde i.v.m. de omzetgrens voor Btw-plichtigheid. Wij
moeten hierop het antwoord schuldig blijven.
Burghsluis is financieel een gezonde vereniging met een positieve inkomstenstroom. Burghsluis heeft de
grootste investeringen in de afgelopen jaren gedaan. De passantenstroom is constant, zelfs iets
toenemend. Mocht er in de toekomst sprake zijn van dalende inkomsten door bijvoorbeeld minder
passanten of ligplaatshouders, dan zal het bestuur tariefsverhoging aan de leden voorstellen.
2. Oude en slecht onderhouden boten / Botenverhuur
Burghsluis heeft geen beleid op oudere slecht onderhouden boten, het is voor hen niet echt een issue.
Het thema is bij Burgsluis wel opgenomen in het havenreglement met een bijbehorende strafmaat. Het
Nederlands Watersportverbond (NWS) geeft verenigingen advies hoe hiermee kan worden omgegaan.
Het is voor de Schelde nuttig uit te zoeken wat dat precies inhoud. Er wordt dor Burghsluis gewezen op
het feit dat bij eventueel zinken van een boot de lichtingskosten voor rekening van de vereniging zijn.
Burghsluis heeft geen boten in de verhuur en heeft ook niet de ambitie op moment en voor in de naaste
toekomst.
3. Statuten / huishoudelijk reglement / bestuur
Burghsluis heeft om de statuten te wijzigen een bijzondere ALV uitgeroepen. In de statuten is bij hun
opgenomen dat de bestuursleden volgens rooster alternerend aftreden en maximaal 3 x 3 jaar achtereen
e
bestuurslid kunnen zijn. Jos is al wel aan zijn 4 termijn begonnen, dat is door de ALV bekrachtigd.
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Verder wordt gewezen op de nieuwste EU-regels en de noodzaak de statuten hieraan te toetsen. Als
voorbeeld wordt genoemd dat voorheen “alleen Nederlanders” bestuurder kunnen zijn, terwijl nu het
wonen in Nederland het criterium is. Enfin zaak om het goed na te lopen.
Leden die geen boot bezitten kunnen wel lid van het bestuur zijn. Na discussie komen we tot de conclusie
dat het wenselijk is in de statuten op te nemen dat minstens 60% van de bestuursleden een boot (in de
haven) dienen te bezitten. Wellicht moet je ook opnemen dat het type “bestuurs-boten” een afspiegeling
van de vereniging vormt of op een andere manier voorkomen dat er alleen “vissers” het bestuur
bemensen.
Er is voor Burghsluis geen samenwerking met andere (of extern) besturen noodzakelijk. Het is wijs om in
de statuten/huishoudelijk reglement op te nemen dat bij onvoldoende aanwas van bestuursleden naar
een extern bestuur (bestuurders) wordt uitgeweken, waar kosten aan verbonden worden en wat
aanleiding kan zijn tot lidmaatschaps-/liggeld verhoging.
4. Lidmaatschap
Burghsluis kent ook het gezinslidmaatschap, dat is 50% van het reguliere lidmaatschap. Hiermee is dan
ook het meepraat- en stemrecht geregeld. Het is om te voorkomen dat hele gezinnen of zelfs opvolgende
generaties van de haven gebruik maken, terwijl er maar van één lid sprake is. Of tijdens vergaderingen
menen meepraatrecht en stemrecht te hebben
Burghsluis heeft ook actie ondernomen om gedeelde bootbezitters beide tot betaald lidmaatschap te
manen i.p.v. één betalend lid.
Er zit wel een addertje onder het gras bij meerdere gezinslidmaatschappen in één gezin/familie: als de
vereniging om de een of andere reden verkocht moet worden, dan heeft elk lid recht op een deel van de
waarde die dit opbrengt.
5. Missie/toekomstvisie / adviescommissie
Neem in de visie op dat álle leden gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de vereniging dragen en niet
alleen het bestuur. Daar kun je leden op wijzen indien dat nodig lijkt.
Het opzetten en inzetten van een “toekomstcommissie” heeft voor Burghsluis veel “ruis” onder de leden
weggenomen bij de voorgestelde veraneringen van enkele jaren geleden.
Het doorlopen proces wordt als volgt kort beschreven (overgenomen uit de latere e-mailwisseling):
5.1. Op 11 april 2016 hebben wij de Cie Toekomstvisie geïnstalleerd
5.2. Op Op 13 februari 2017 zijn de bevindingen van de Cie overgedragen aan het bestuur
5.3. Op 7 april 2017 is op de ALV een introductie gegeven aan de leden met de voornaamste
speerpunten en conclusies
5.4. Op de ALV van 20 okt 2017 zijn de resultaten gepresenteerd van de passanten- en
ledenenquête als input naar de visie
5.5. In januari 2018 is de conceptversie van de Toekomstvisie gestuurd naar alle leden voor
commentaar
5.6. Op de ALV van 9 mei 2018 is de Toekomstvisie in de vergadering vastgesteld.
Belangrijke aandachtspunten bij het proces dat Burghsluis heeft doorlopen:
• Het bestuur staat open voor suggesties
• Bestuur stelt alle benodigde/gewenste stukken aan de commissie beschikbaar
• Ledenraadpleging via enquête digitaal + mogelijkheid van eigen opmerkingen
• Passanten raadpleging via flyer (A4) bij aankomst + mogelijkheid van eigen opmerkingen
• Leden ontvangen uitslagen enquêtes en concept voorstellen en hierover wordt een ALV/infoavond georganiseerd met ruimte voor inbreng van de leden
6. Samenwerkingen
Voor Burghsluis is er op dit moment en in de naaste verwachte toekomst geen noodzaak voor structureel
samenwerken met andere verenigingen. We bespreken het “seven sisters” idee om havengeld reductie
aan te bieden bij aangesloten havens (thema voor een eventuele ledenenquête?). Het wordt een
sympathiek idee genoemd. Net zo als het idee op sportief vlak wat (meer) samen te doen.
7. Digitale ondersteuning
Burghsluis maakt gebruik van het financiële programma “E-Cap” dat via het NWS verkregen kan worden.
Het voordeel is dat hiervoor nog steeds ondersteuning is en dat bij eigen ontworpen programma’s dat niet
altijd meer het geval is. Dat geldt ook voor de accuratesse bij nieuwe regelgeving.
8. Zelfwerkzaamheid / Havenmeesterschap / Personeel
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Bij Burghsluis geldt voor leden een verplichte zelfredzaamheid d.m.v. deelname aan één werkdag in het
voor- en één dag in het naseizoen. Op deze dagen moet je je registreren. Op de website is te volgen
welke werkzaam heden moeten worden gedaan en wat de vorderingen zijn. Ook is vermeld wie er aan
hebben deelgenomen. Bij niet voldoen volgt een “rekening/boete” van € 250,-, die al tijden niet is
uitgeschreven. De havenmeester en havencommissaris regisseren samen de werkzaamheden. Kleine
reparaties tussendoor worden door de havenmeester en havencommissaris samen gedaan. Zij zetten
daar waar nodig professionals aan het werk.
In april tot en met september is er 4 u/dag een havenmeester die “wit” € 17,50/u bruto verdient. In het
hoogseizoen komt daar een vakantiekracht bij voor € 10,-/u bij die voornamelijk het kantoor bemenst en
de registratie in de computer en op het planbord en betaling afhandelt. Wellicht kunnen studenten van de
Zeevaartschool voor de Schelde in de toekomst hierin een rol spelen.
In de overige maanden (“winter”) verzorgen leden het havenmeesterschap voor een
vrijwilligersvergoeding à € 10,-/d. Hierbij mag i.v.m. de fiscus de vergoeding niet de € 125,-/mnd netto en
€ 150,-/mnd maximaal inclusief eventuele andere vergoedingen overschrijden (dan niet Btw-plichtig). Dit
komt neer op een maximale vrijwilligersvergoeding van € 4,50/u.
Voor alle andere vrijwilligerswerk, zoals commissies, activiteitencomités of extra werkzaamheden wordt
een diner-bon of kerstpakket geregeld. Voor elk actief lid is ook een kilometervergoeding beschikbaar.
9. Uitbater clubhuis
Burghsluis heeft een professionele uitbater in hun clubhuis (eigendom van de vereniging op gepachte
grond van het Waterschap zonder risico van intrekken pachtovereenkomst). Dit is een goed lopend
restaurant, waar je in het hoogseizoen moet reserveren. Het levert de vereniging een goede verhuurprijs
op. De vereniging heeft bedongen dat er altijd één “verenigingstafel” (10 m2) vrij is. De consumptieprijzen
zijn commerciële prijzen. Je kunt er tussen 10.00 – 21.00 u terecht. Als de uitbater er niet is, dan is de
tent dicht.
We hebben niet besproken of er bijzondere afspraken zijn tussen vereniging en uitbater inzake: schenken
alcohol, verzorgen van festiviteiten voor de vereniging, avond-openstelling voor activiteiten en
vergaderingen of bestuursvergaderingen, etc.
Inmiddels is er een kleine vuurtoren op het terrein dat als “praathuisje” dienst doet. Leden nemen hun
eigen consumpties mee en ontmoeten hier elkaar.
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Bijlage 6
Prioriteiten v.s. termijn
0 - 1 jaar

1 - 3 jaar

TIJDLIJN UITZETTEN/
projectplanning
HP,K

Samenwerking met andere
verenigingen en organisaties
HP,L

Zomer enquête/simpel;
HP,K

*Goede verhouding met de
gemeente. • Nieuw clubhuis ,
op nieuwe locatie
HP,L

3 - 5 jaar

Visie waar willen we staan
over vijf jaar!
HP,K; MISSIE en Visie 2.0
formuleren
HP,K

Bioscoop contracteren;
LP,L

Beleid en structuur van
alles/wegvallen werkplicht,
wat gaat dan wel door en
wat niet meer. Anticiperen
hoeveel hulp nodig van
derden of leden.
Inventarisatie op expertise
binnen de club.
HP,K

*Contact met Dokhaven
exploitant/ samenwerking
zoeken. Onderzoeken , welke
snle zijn zelf dokhaven
exploiteren. (voorbeeld Arne
Oostwatering/Middelburg),
mss verhuur vanuit Dokhaven
HP,L

5 - 10 jaar

Prioriteit à

Aanpassen statuten. HP,K
Werkgroepjes formeren
daar waar nodig HP,K;
Adhoc groepen voor
speciifieke werkzaamheden.
HP,K; Vaste groep voor
lopende wkzh
HP,K

Folders activiteiten omgeving
LP,L

Bestuur denkt na over
Marketingplan
eventuele beloning : in ieder LP,L
geval niet in geld.
middels etentje, persoonlijk
iets/ alle neuzen een kant
op
HP,K

studenten (begin schooljaar)
☺ ter land ter zee
LP,L

Minimaliseren onderhoud,
welke investeringen zijn
daarvoor nodig?
Consequenties: onderhoud
haven/bezetting
clubhuis/havenmeester in
zomer
HP,K

Zeiltraining studenten lange
Evenement binnenhalen
afstand zeilen.
LP,L
Zoekend sommige hebben hun
eigen zeilboot.
LP,L

Watertaxi contracteren;
LP,L

Yacht Valley ontwikkeling?
LP,L
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Commissaris
Onderhoudsploeg
HP,K

Van de Gruiter 10 %, ook voor Eendracht uitnodigen (is van
passanten?
STC R’dam)
LP,L
LP,L

Verhuur 2 schepen:
e-motorboot zeilboot
e-sloep
LP,L

Havenmeesterschap winter
en zomer; HP,K

Naamsbekendheid
LP,L

Entreegelden
verhogen/tijdelijke
voorziening/geld in kas
LP,L

Aantrekkelijker maken voor
passanten ? mini-winkeltje
genereert inkomsten voor
uitbuiter eventueel?)
LP,L

Uitbater beter faciliteren.
HP,K

Websites andere org linken
aan Schelde.
LP,L

Contact met Sailability
LP,L

RWS perceel / exploitatie
winterberging ?
LP,L

Samenwerking met Lasloods Camperplaats,
LP,K
LP,K

Nieuw clubhuis , op nieuwe
locatie ?
LP,L

NS fiets,
LP,K

Contact met
studentenvereniging
(zeevaartschool als voorbeeld)
LP,L
Werkplicht afstrepen t.a.v. de Vereenvoudigen te waterlaten
huidige actuele
kleine bootjes om watersport
taken/werkzaamheden/ wat
onder jeugd te bevorderen.
kost dan de inhuur van arbeid LP,L
en diensten.
LP,K

*EU subsidies maritiem
onderzoeken
LP,L

Speeltuin uitbreiden
LP,K

Maritieme bedrijvigheid
binnenhalen?
LP,L

Evenementen zowel intern
als extern
LP,K
0 - 1 jaar

Idee: verpachten: Graag
toelichting hoe of wat?
Opbrengst passanten?

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

5 - 10 jaar

Legenda:
Bestuur en Assistentie van het bestuur (kennis en kunde extern of intern)
Haven Beheer, Onderhoud & Haven exploitatie in de zomer
(&winter)
Clubhuis exploitatie winter en zomer
Nevenactiviteiten die bron kunnen zijn voor inkomsten
PR- & Stakeholdersbeleid
Bijdrage Jan & Rony
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Bijlage 7

WATERSPORTVERENIGING BURGHSLUIS STATUTEN
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging „Burghsluis" (WSV
Burghsluis). Zij is opgericht op 19 april 1980 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
ART. 2.ZETEL
Zij heeft haar zetel te Burghsluis,Gemeente Schouwen-Duiveland.
ART.3. DOEL
. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de
watersport en sportvisserij, specifiek door het in verenigingsverband
behouden, onderhouden en openstellen voor de watersport van de Haven
van Burghsluis.
. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van
cursussen en lezingen;
het organiseren van wedstrijden en tochten;
het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie;
andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
ART. 4.LEDEN
1.Leden van de vereniging kunnen zijn personen die in Nederland woonachtig
zijn en de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
2.Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
ART. 5. GEZINSLEDEN, ERELEDEN, BUITENGEWQNE LEDEN,
JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS.
1.Gezinsleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die samen met
een lid een gemeenschappelijk huishouden vormen.
2.Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun
verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van
het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.
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3.Buitengewone leden zijn zij die niet voldoen aan het gestelde in art. 4.
4.Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch
nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
5.Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel
te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum
bijdrage.
6.Leden, gezinsleden, ereleden, buitengewone leden, jeugdleden en
begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
hun bij of volgens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
ART. 6. TOELATING
1.Het bestuur beslist over de toelating van leden, buitengewone leden,
gezinsleden, jeugdleden en begunstigers.
2.Het aantal gewone en buitengewone leden is gebonden aan een maximum. Dit
maximum is gelijk aan tweemaal het aantal vaste ligplaatsen in beheer van
de vereniging.
3.Bij niet toelating tot lid, buitengewoon lid, gezinslid of jeugdlid kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten met inachtneming van bepaalde
in lid 2 van dit artikel.
4.Bij haar beslissing over toelating als lid, buitengewoon lid, gezinslid, jeugdlid of
begunstiger, kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als
bedoeld in artikel 14 lid 3.
ART. 7. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1.Het lidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de
statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen ten
opzichte van de vereniging niet nakomt, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;

d.

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid
op grove wijze in strijd handelt met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.

2.Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de
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secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende
brief door het bestuur.
3.Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te
laten voortduren.
4.Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard,
te zijnen opzichte uit te sluiten.
5.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering.
Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in
kennis gesteld.
6.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. Hij wordt daartoe zo snel mogelijk van het besluit
met opgave van redenen schriftelijk in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
ART. 8. EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
GEZINSLEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS.
1.De rechten en verplichtingen van een gezinslid, jeugdlid of van een
begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
ART. 9. JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1.De leden, buitengewone leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers zijn
gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

ART. 10. RECHTEN VAN ERELEDEN, GEZINSLEDEN, JEUGDLEDEN EN
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BEGUNSTIGERS
1.Behalve de overige rechten die aan gezinsleden, jeugdleden of begunstigers
bij of volgens de regels van deze statuten worden toegekend, hebben
gezinsleden en jeugdleden het recht de door de vereniging
georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere
evenementen bij te wonen.
2.Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij
te wonen en daarin het woord te voeren, maar kunnen als zodanig geen
stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de
vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te
oefenen.
ART. 11. BESTUUR
1.Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te
stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene
vergadering worden benoemd uit de leden, met dien verstande dat, zo
mogelijk, tenminste twee bestuursleden dienen te behoren tot de leden
sportvissers en de meerderheid van het bestuur op Schouwen-Duiveland
woonachtig dient te zijn.
2.De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig
aantal leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor
de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde
groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van
de algemene vergadering.
4.Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus.
5.Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
ART. 12. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP
– SCHORSING
1.Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen, of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
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termijn.
2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is maximaal
twee maal herkiesbaar voor dezelfde periode; wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.

door bedanken bij aangetekend schrijven.

ART. 13. BESTUURSFUNKTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1.De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het
bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester
aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn
midden een plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid, behoudens de
voorzitter, kan meer dan één functie bekleden.
2.Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijk
daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
3.In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de
voorzitter omtrent totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
beslissend.
ART. 14. BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2.Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de
open plaatsen aan de orde komt.
3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur
worden benoemd.
4.Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
het besluiten tot;
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a.

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;

b.

het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet

6.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
7.Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a.

hetzij het gehele bestuur;

b.

hetzij twee bestuurders samen waaronder in ieder geval hetzij de
voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

ART. 15. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
1.Het verenigingsjaar loopt van 1/1 tot en met 31/12.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
5.Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
7.Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende
de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren.
ART. 16. ALGEMENE VERGADERINGEN
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1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering - jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering
komen ondermeer aan de orde:
a.

Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art. 15 met
het verslag van de daar bedoelde commissie;

b.

de benoeming van de in art. 15 bedoelde commissie voor het lopende
verenigingsjaar;

c.

de benoeming van bestuursleden;

d.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.

3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel
gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige
mededelingenbord.
ART. 17. TOEGANG EN STEMRECHT
1.Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden, buitengewone
leden en gezinsleden van de vereniging, alle ereleden, jeugdleden en
begunstigers. Behoudens tot vergaderingen genoemd in art. 7. lid 6,
hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.
2.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
vergadering.
3.Jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene
vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering
anders beslist, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen.
4.Voor leden zoals genoemd in Artikel 4 en 5 geldt het volgende stemrecht:
a.

Ieder lid en ieder buitengewoon lid met een ligplaats heeft twee
stemmen;

b.

Ieder lid en ieder buitengewoon lid zonder ligplaats heeft één stem;
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c.

Ieder gezinslid heeft één stem.

5.Het stemrecht voor leden genoemd onder 4a, b en c geldt niet in geval dat zij
geschorst zijn
6.Een stemgerecht lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander stemgerecht lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan
twee leden vertegenwoordigen.
ART. 18. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan
te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die in
de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en dan door de voorzitter en
de notulist worden ondertekend.
ART. 19. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
1.Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die
bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd.
6.Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.

Tussenrapport december 2018 Adviescommissie VVW Schelde 2.0

31

7.Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
ART. 20. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN
1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt aan alle leden, gezinsleden, buitengewone leden,
jeugdleden en begunstigers present in het ledenregister, als bedoeld in
artikel 4, lid 2. Op de algemene ledenvergaderingen zijn de
stemgerechtigde leden verplicht de presentielijst te tekenen.
2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in art. 21.
3.De oproeping voor een algemene vergadering wordt toegezonden per email,
tenminste 14 dagen vóór de dag der vergadering. Leden zonder emailadres krijgen de oproeping per post toegestuurd.
ART. 21. STATUTENWIJZIGING
1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de
secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle
leden toegezonden, met inachtneming van artikel 20, lid 3.
3.Ten besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste
drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
4.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
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ART. 22. ONTBINDING
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het vorige artikel is
van overeenkomstige toepassing.
2.Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene
vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het
besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van
hetgeen door de wet wordt bepaald.
ART. 23. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling naar gewenst voorkomt.
2.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
ART. 24. SLOTBEPALINGEN
1.Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de
statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond van toepassing.
2.In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur,
behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering.
Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering op 7 april 2017.
De akte waarvan deze statuten zijn opgenomen is op xxxxxxxx door Notaris N.E.
Soeters-Schot te ZIerikzee verleden.

Tussenrapport december 2018 Adviescommissie VVW Schelde 2.0

33

Bijlage 8a

Watersportvereniging Burghsluis
ENQUETE ONDER LEDEN

ANTWOORD

Tijdens de bespreking van de concept Toekomstvisie WSV Burghsluis op de ALV van 7 april 20017 heeft u gevraagd nogmaals
een enquête te houden onder de leden. Bedoeling is meer inzicht te krijgen in hoe u over de vereniging en de haven denkt.
In de concept toekomstvisie zijn een aantal mogelijke acties genoemd voor verbetering van de kwaliteits van haven en
verenigingsleven waar wij graag uw mening over willen horen.
Het is een uitgebreide enquête die u tijd kost om in te vullen. Wij hopen van harte dat u deze tijd neemt zodat wij de visie
voor onze haven en vereniging mede op basis van uw input kunnen ontwikkelen.

BEMANNING EN VERBLIJF AAN BOORD
1

Uw naam:
(de gevens uit deze enquête zijn naar buiten altijd anoniem)

2

Met hoeveel volwassenen bent u gemiddeld aan boord als u in de
haven bent?

3

Hoeveel dagen in het seizoen schat u in dat u in de haven bent?

4

Heeft u wel eens kinderen aan boord in de haven? (ja of nee)
a Zo ja, aantal kinderen en welke leeftijd?
b Hoeveel dagen in het seizoen?

5

Heeft u wel eens kleinkinderen aan boord in de haven? (ja of nee)
a Zo ja, aantal kleinkinderen en welke leeftijd?
b Hoeveel dagen in het seizoen?

6

Gaat u met uw boot ook op vakantie, buiten uw haven,? (ja/nee)
a Hoeveel dagen bent u gemiddeld weg van Burghsluis?

DIENSTVERLENING EN OMGANG MET LEDEN

Op een schaal van 1 - 5: Onprettig = 1, neutraal = 3, prettig = 5
7

Hoe ervaart u uw dagelijkse omgang met de havenmeester (onprettig
of prettig, op schaal 1 - 5)?

8

Kunt u aangeven waarom?

9

Hoe ervaart u uw omgang met uw leden steigergenoten ?
(onprettig of prettig, op schaal 1 - 5)?

10

Kunt u aangeven waarom?

11

Hoe ervaart u de omgang met andere leden?
(onprettig of prettig, op schaal 1 - 5)?

12

Kunt u aangeven waarom?

OMGANG MET PASSANTEN
Ervaring op een schaal van 1 - 5. Onprettig = 1, neutraal = 3, prettig = 5
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13

Hoe ervaart u over het algemeen passanten?
(onprettig of prettig, op schaal 1 - 5)?

14

Kunt u aangeven waarom?

15

Indien een onprettige ervaring: hoeveel dagen ervaart u dit in het
seizoen?

16

Kunt u verbeterpunten aangeven om fit ongemak te beperken?

HUIDIGE VOORZIENINGEN
Op een schaal van 1 tot 10 (1-2 = slecht, 4-5= onvoldoende, 6-7 = voldoende, 8=goed, 9-10=zeer goed
17

Kwaliteit van uw ligplaats (1 - 10)

18

Elektriciteitsvoorziening (1 - 10)

19

Watervoorziening (1 - 10)

20

Sanitair (1 - 10)

21

WIFI (1 - 10)

22

Washok (1 - 10)
a Bent u van plan gebruik te maken van het washok? (ja/nee)
b Hoe vaak schat u in per seizoen?

23

Huurfietsen (1 - 10)
a Maakt u gebruik van de huurfietsen? (ja/nee)
b Hoe vaak schat u in per seizoen?

24

Restaurant het Oliegeultje (1 - 10)

25

Strandjes bij de haven (1 - 10)

26

Zwemmen bij de haven (1 - 10)

27

Vindt u, dat als drukte en weer het toelaat, u ook in de haven moet
kunnen zwemmen?

28

Bezienswaardigheid in de omgeving (1 - 10)

29

Prijs/kwaliteit verhouding van uw ligplaats (1 - 10)

30

Mist u iets in onze haven?

31

Wat wilt u absoluut niet veranderen?

WAAROM BENT LID VAN DE WSV BURGHSLUIS?

Geef de hieronder benoemde reden een rangorde: 1 is de meest belangrijke reden, 2 de daaropvolgende, etc. Bij gelijke
belangrijkheid kunt u dezelfde rangorde geven
32

Waarom heeft u bij ons een ligplaats? (rangorde van 1 tot 5)
a Karakter haven (klein, niet commercieel, autentiek)
b Rust
c Sfeer op de haven
d Vaargebied (Oosterschelde, havens rondom)
e Omgang met medeleden
f Omgang met havenmeesters
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g Verenigingsleven (georganiseerde activiteiten/clubtochten)
h Voorzieningen (sanitair, wifi)
i Kwaliteit ligplaats
j Recreatiemogelijkheden op de haven
k Recreatiemogeliijkheden in de omgeving
l Prijs ligplaats

VRAGEN N.A.V. TOEKOMSTVISIE WSV BURGHSLUIS 2017-2027
Fietsenstalling leden
De stalling van huurfietsen voor passanten is goed geregeld. De laatste tijd brengen ook veel leden hun fiets naar de haven
voor gebruik tijdens het seizoen (dit jaar zijn er al meer dan 15 fietsen). Daar is nog geen voorziening voor. Onder het terras
zou plaats zijn voor het inrichten van een fietsenstalling voor leden. Deze stalling moet een open karakter houden vanwege
het aanzicht, maar kan beschermd worden door een raamwerkconstructie, met een deur er in, en met een dak onder het
terras tegen de regen. 's Morgens zou deze "stalling"geopend kunnen worden door de havenmeester en 's avonds weer
dicht.
33

Bent u tevreden met de huidige stallingsmogelijkheid voor uw eigen
fiets? (Op schaal 1-5. 1=niet tevreden, 5 = tevreden)

34

Zo niet, zou u het eens zijn met het maken van een fietsenstalling
voor leden? (ja/nee)
Zou u hier zelf gebruik van maken, en met hoeveel fietsen?

35

Kindvriendelijkheid
Wij hopen dat met de gewenste verjonging van het ledenbestaand er ook meer kinderen in de haven komen. Maar ook met
een ouder wordend ledenbestand komen er meer kleinkinderen in de haven. Die kunnen in de haven krabbetjes vangen en
zwemmen en spelen op het strand vlakbij.
Op ons terrein, beneden in de hoek gevormd door dijk, toegangsweg en uiteinde terras, is eventueel ruimte voor een klein
speeltuintje bestaande uit bijv. 2 schommels, een glijbaantje en een klimwerkje, aan de waterkant (de kade) veilig
afgeschermd met een hek. Op eigen terrein is het toegankelijk alleen voor leden en kinderen van passanten.
36

Bent u tevreden met de kindvriendelijkeid van onze haven?
(Op schaal 1-5: 1 = niet tevreden, 3 = neutraal, 5 = tevreden)

37

Zo niet, zou u het eens kunnen zijn met het maken van een
speeltuintje voor (klein)kinderen van leden en passanten?

38

Indien aanwezig, zou hier zelf gebruik van gaan maken met uw
(klein)kinderen?

39

Heeft u andere ideeën om de kindvriendelijkheid te verhogen? Zo ja,
welke?

Zeilschooltje
Wij hebben al één lid die een optimistje heeft neergelegd op het steigertje bij de westwal. Dit is voor zijn kinderen die
hiermee in de haven kunnen leren varen wanneer de drukte en tijd en toelaat. In de haven is de ruimte en tijd beperkt ivm
aankomst/vertrek Onrust & passanten. Buiten de haven zou zoiets alleen mogelijk kunnen zijn bij opkomend tij en onder
constante begeleiding van twee rubberboten met motor en sleeplijn.
40

Denkt u dat een zeilschooltje voor kinderen van zeilers alleen in het
hoogseizoen (juli en augustus) haalbaar is? (ja/nee)

41

Zo ja, wilt u dit, eventueel met anderen, organiseren?

42

Bent u u de zeilinstructeur waarop wij allen wachten?

43

Wie heeft er thuis een klein bootje dat "toegevoegd" kan worden aan
het botenbestand?
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44

Heeft u andere suggesties t.a.v. zeilles kinderen of andere
activiteiten?

Samenwerking met andere ondernemers?
Op dit moment zijn binnen de haven twee ondernemers actief die tevens lid zijn van de vereniging: de uitbater van het
Oliegeultje en de Onrust. Deze leden zijn een aparte groep die van het bestuur speciale aandacht behoeft. Beide
ondernemers zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk voor hun bedrijfsvoering van de faciliteiten/locatie van onze haven.
Beide ondernemers leveren een financiële bijdrage aan de vereniging d.m.v. betaling van een ligplaats of door betaling van
huur clubhuis. De behoefte bestaat om de wisselwerking tussen deze ondernemers en vereniging te verbeteren tot
wederzijds profijt. Maar misschien zijn er ook nog andere mogelijkheden voor ondernemerschap in de haven.
45

Vindt u het gewenst om andere ondernemersactiviteiten aan onze
haven toe te voegen, met een aanzuigende werking op leden en
passanten, met het oog op vergroten inkomsten? (ja/nee)

46

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

47

Zo ja, denkt u dan aan de volgende suggesties?
a Samenwerking met andere verenigingen, bv. St Annaland?
b Ligplaatsenconcessie aan bv. bootverhuurder?
c Samenwerking met bv. een duikvereniging?
d Afhaalpunt internetdiensten voor scheepsonderdelen?

48

Heeft u andere suggesties voor andere ondernemersactiviteiten?

Samenwerking met Oliegeultje
Op dit moment hebben wij volgens huurcontract in het Oliegeultje een plek voor leden, met een ledentafel. Deze wordt
altijd vrijgehouden. Er is een ledenkorting op thee, koffie, wijn en bier. Aan de ledentafel kunt u als lid eten, zonder een
reservering te hoeven maken.
49

Hoe ervaart u het verblijf op de ledenplek in het Oliegeultje?
Onprettig of prettig, op een schaal van 1 - 5.
(Onprettig = 1, neutraal = 3, prettig = 5)

50

Kunt u aangeven waarom?

51

Hoe vaak in het jaar zit u aan de ledentafel?

52

Hoe vaak eet u aan de ledentafel?

53

Maakt u gebruik van de ledenkorting op dranken?

54

Heeft u suggesties die wij samen met het Oliegeultje zouden kunnen
uitwerken? Zo ja, welke?

Het Oliegeultje wordt ook gebruikt voor ledenactiviteiten. 4 maal per jaar kunnen wij volgens contract 's avonds de
restaurantruimte betrekken. Op dit moment gebruiken wij het Oliegeultje 2 maal per jaar voor de ALVs en eenmaal voor de
mosselavond. Wij hebben vroeger ook, maar dan in de ochtend voordat het restaurant open gaat, een paar keer een cursus
gegeven, op een aantal zaterdagen.
55

Heeft u suggesties om meer gebuik te maken van ons clubhuis tijdens
de sluitingsuren van het restaurant? Zo ja, welke?

Samenwerking met Onrust
56

Hoe ervaart u de aanwezigheid/activiteiten van de Onrust in de haven
van Burgsluis? Onprettig of prettig, op schaal 1 - 5
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57

Kunt u aangeven waarom?

58

Ziet u mogelijkheden voor de ontwikkeling van een relatie met de
Onrust in verenigingsverband? Zo ja, heeft u suggesties?

Vuurtorentje
In 2011 heeft het bestuur op basis van suggesties door leden voor het vuurtorentje, dat tot die tijd fungeerde als
havenkantoor, een nieuwe bestemmming voorgesteld: een ‘Praethuus’, inloopplek, leugenbankje rond de toren,
informatie/folder plek, documentatie ruimte, broodbestelling plaats, Oosterschelde informatie, ruilboeken kast, ideeënbus
plaats, voor leden en bezoekers. Er is toen ook een vuurtorentjereglement opgesteld (zie website).
In 2012 is op voorspraak van enkele leden het gebruik van het vuurtorentje nogmaals in stemming gebracht en werd
daarmee het meer open gebruik beperkt. Na vijf jaar blijkt dat het vuurtorentje in de praktijk door slechts enkele leden te
worden gebruikt. Tegelijkertijd geven leden aan dat zij behoefte hebben aan een "eigen" plek. De ruimte in het Oliegeultje
met ledentafel is voor hen niet voldoende.
59

Bent u tevreden met het huidige gebruik van het vuurtorentje?
(Op schaal 1 - 5: 1 = niet tevreden, 5 = tevreden)

60

Kunt u aangeven waarom?

61

Zo niet, hoe ziet u een mogelijke nieuwe invulling van het gebruik van
het vuurtorentje voor u? Geef de onder benoemde mogelijke
invullingen een rangorde van 1-5: 1 is de meest gewenste
bestemming, 2 de daaropvolgende, etc. Bij gelijke prioriteit kunt u
dezelfde rangorde geven.
a Praathuis/inloopplek voor leden
b "Eigen" plek om bij elkaar te komen als groep leden
c Plek om een drankje te drinken en de dag te beschouwen
d Vergaderplek voor onze verschillende commissies
e Mogelijkheid bezichtiging door passanten en andere bezoekers van de
haven, bij aanwezigheid leden?
f Plek voor een steigerfeestje, van te voren te reserveren

62

Kunt u nog andere invullingen voor het gebruik van het vuurtorentje
bedenken?

63

Heeft u nog algemene opmerkingen?

SPECIFIEKE VRAGEN
64

Kunnen wij u benaderen om een aantal extra vragen te stellen?
(ja/nee)
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Bijlage 8b

Watersportvereniging Burghsluis
ENQUETE ONDER PASSANTEN

ANTWOORD

Wij zouden het op prijs stellen indien u onderstaande enquete zou kunnen invullen. Doel van deze enquete om uw wensen
en verwachtingen te inventariseren zodat wij in de toekomst u nog beter van dienst kunnen zijn.
Na invulling graag inleveren op het havenkantoor.

BEMANNING EN VERBLIJF AAN BOORD
1

Naam respondent:

2

Naam boot

3

Type boot (zeil-, motor-, anders)

4

Lengte en breedte

5

Met hoeveel personen bent u aan boord?
a

Aantal volwassenen?

b

Aantal kinderen en leeftijd?

REDEN BEZOEK, HOE VAAK EN LENGTE VERBLIJF
6

Waarom bezoekt u onze haven?

7

Hoe weet u van onze haven? (internet, haveninfo, etc.)

8

Wat weet u van onze haven?

9

Is dit uw eerste bezoek aan de haven? (ja/nee)

10

Zo nee, hoe vaak bezoekt u ons per jaar?

11

Bent u van plan onze haven weer te bezoeken? (ja/nee)

DIENSTVERLENING

Cijfer op een schaal van 1 - 5. Onprettig = 1, neutraal = 3, prettig = 5
12

Hoe ervaart u de ontvangst door de havenmeester bij aanwijzen
ligplaats en aanleggen (onprettig of prettig, op schaal 1 - 5)?

13

Kunt u aangeven waarom?

14

Hoe ervaart u de ontvangst door de havenmeester in het
havenkantoor (onprettig of prettig, op schaal 1 - 5)?

15

Kunt u aangeven waarom?

VOORZIENINGEN

Op een schaal van 1 tot 10 (1-2 = slecht, 4-5= onvoldoende, 6-7 = voldoende, 8=goed, 9-10=zeer goed)
16

Kwaliteit ligplaats in ligbox (1-10)

17

Kwaliteit langsplaats aan passantensteigers (1-10)

18

Veiligheid in de haven (brandblussers, zwemtrapjes, etc.) (1-10)

19

Elektriciteitsvoorziening (1-10)
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20

Watervoorziening (1-10)

21

Sanitair (1-10)

22

WIFI (1-10)

23

Washok (1-10)
a Bent u van plan gebruik te maken van het washok? (ja/nee)
b Hoe vaak schat u in per seizoen?

24

Huurfietsen (1-10)
a Maakt u gebruik van de huurfietsen? (ja/nee)
b Hoeveel dagen schat u in per seizoen?

25

Restaurant 't Oliegeultje (1-10)

26

Strandjes bij de haven (1-10)

27

Zwemmen bij de haven (1-10)

28

Algemene sfeer op de haven (1-10)

29

Recreatiemogelijkheden op de haven (1-10)

30

Recreatiemogelijkheden in de omgeving (1-10)

31

Prijs/kwaliteit verhouding van de ligplaats&voorzieningen (1-10)

32

Doorvaart door de Oliegeul is nu mogelijk. Bent u van plan daar
gebruik van te maken (rondje Roggeplaat)? (ja/nee)

33

Mist u iets in onze haven? (ja/nee)
Zo ja, wat ?

34

Wat zou u veranderen in de haven?

35

Wat zou u vooral niet veranderen?

DIENSTVERLENING VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
36

Is de haven aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen? (ja/nee)

37

Wat voor rapportcijfer geeft u de haven (op schaal van 1-10)

38

Wat zou de haven aantrekkelijker maken voor uw gezin?

SPECIFIEKE VRAGEN?
39
40

Kunnen wij u benaderen om een aantal extra vragen te stellen?
(ja/nee)
Zo ja, wat zijn uw contactgegevens (telefoon, email)
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Bijlage 9
Begrotingsexercitie voor een passend toekomstig tarief
Kijkende naar de uitgaven:
Geeft de jaarrekening van 2017:
1.

uitzendkrachten / kosten leden

7.982

is 8 %

2.

afschrijvingen

23.360

is 24 %

3.

huisvesting

53.288

is 55 %

4.

bestuurskosten

3.865

is 4 %

5.

algemene kosten

9.331

is 9 %

97.826
Afschrijvingen is vestzak / broekzak dus als je die buiten
beschouwing laat ontstaat
1.

uitzendkrachten / kosten leden

2.

huisvesting

3.

bestuurskosten

4.

algemene kosten

7.982

is 11 %

53.288

is 72 %

3.865

is 5 %

9.331

is 12 %

74.466
De inkomsten plus de rente van de bank zijn

106.636

De uitgaven zoals hierboven

-

74.466

positief saldo

32.170

Maar wat gebeurt er aan je inkomstenkant als je een lening voor investeringen van bijvoorbeeld 250.000
euro gaat doen?
aan aflossing in 20 jaar kost je dat

12.500

per jaar

aan rente op anuiteit basis bij 5 %

12.500

in het eerste jaar
en daarna langzaam dalend

totaal aan extra uitgaven

25.000

euro

Wat staat daar aan inkomsten tegenover???

Begroting 2018:
Inkomsten

95.425

Uitgaven

69.550

Saldo

25.875

( excl. Afschrijvingen )

In de post huisvesting zit 2000 + 12000 + 1000 + 7000 + 1500 + 1000
een totaal van 24.500 voor onderhoud
Op zich ziet dat er dus gezond uit als je daarnaast de liquide middelen van
98.119 euro ziet staan.
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Als je daar de verrekening naar een aangepast inkomsten plaatje naast zet kom je tot
inkomsten over bv 5 jaar : 13.500 + 90.000 + 8.500 is dat 112.000 euro
uitgaven van nu van 74.466 verhoogd met jaarlijks bv 6 % geeft in 2022
aan uitgaven een post van circa 99.600 euro
Om dit compleet te maken zou je een investeringsplanning van de komende 5 jaar
moeten hebben.
Hoe zou het anders kunnen:
De resultaten rekening laat zien dat maar 35% van de dekking
uit reguliere inkomsten afkomstig is en dat is een ongezonde situatie.
Uitgaande van de opbrengsten van 2016 en 2017 is 19.000 euro voor liggelden
levert dit 19.000 : 6,2 euro/m²aan verhuurd oppervlak.
De begroting van 2018 geeft als inkomsten posten:
contributie en inschrijfgelden
omzet haven
overige omzet

9.500
77.425

= 10 %
= 52 %

8.500

= 9%

95.425
De contributie en inschrijfgelden en de overige omzet zijn de peanuts in het verhaal
als je echt een slag wil maken moet je bij de grootste post zoeken dus in omzet haven
Omzet haven is 77.425 euro verdeeld in :
Liggelden leden
Liggelden passanten
Zomerberging
Winterberging
Hellinggelden

19.425
40.000
10.000
5.000

= 25 %
= 52 %
= 13 %
= 6%

3.000

= 4%

77.425
Kijkende naar de begroting van 2019 met in gedachte de afgesproken verhogingen van
contributie van 40 naar 65 euro per jaar
liggelden leden van 6,20 naar 8,20 euro per m²
zou het volgende ontstaan:
uitgaande van 160 leden een plus van 160 x 25 =
4000 euro
uitgaande van 3065 m² een plus van 3065 x 2 =
6130 euro
Hierdoor komt de omzet van de haven op:
Contributie en inschrijfgelden
omzet haven

9500 + 4000 =
77425 + 6130 =

overige omzet

onveranderd

13.500
83.555

= 13 %
= 79 %

8.500

= 8%

105.555
Omzet haven is dan 83.555 euro onderverdeeld in:
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Liggelden leden
Liggelden passanten
Zomerberging
Winterberging
Hellinggelden

25.555
40.000
10.000
5.000

= 31 %
= 48 %
= 12 %
= 6%

3.000

= 4%

83.555
Ergo je bent nog steeds niet in de goede uitgangs positie !!

Voor een goede uitgangs positie zou je het volgende kunnen nemen:
Omzet haven is 90.000 euro verdeeld in :
Liggelden leden
Liggelden passanten
Zomerberging
Winterberging
Hellinggelden

40.000
30.000
11.000
6.000

= 45 %
= 34 %
= 12 %
= 6%

3.000

= 3%

90.000
De 40.000 euro liggelden leden is bij 3065 m² reken oppervlak een liggeld van 13 euro/ m²
Om tot de totale inkomsten te komen daar bij te tellen de contributie en inschrijfgeleden
en de overige omzet waardoor ontstaat:
Contributie en inschrijfgelden
omzet haven
overige omzet

13.500
90.000
8.500
112.000 euro

Opmerkingen:
De meer opbrengst van de liggelden passanten kunnen zo de spaarpot in.
Een minder goed passanten jaar doet niet direct zeer.
Als je de liggelden voor de leden verhoogt wat doe je dan met de zomer- en
winterberging ?
Bijdrage Joop
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Bijlage 10
SWOT- en PEST Analysis
SWOT Analysis
【Strengths】
• Gezonde financiële huishouding
• Trouwe achterban
• Vernieuwingsprogramma haven in werking
• Veel werkzaamheden uitgevoerd door leden
• Eigen helling
• Werkplicht
• Blauwe vlag
• Vernieuwde administratie biedt mogelijkheden voor marketing loyaliteitenprogramma Landelijk
80% ligdagen eigen leden 20% passanten Schelde ?
[Hans: svp toelichten]
【Weaknesses】
• Geen meerjarige visie bestuur (aanzet wordt nu gegeven)
• Gedateerd sanitair, clubhuis, voorzieningen
• Vergrijzing van het ledenbestand
• Kwaliteit en uitstraling keuken
• Aantal vrije boxen voor passanten
• Relatie met gemeente staat (nog) onder spanning
• Afstand tussen de generaties en bloedgroepen zeilen - motorboten
• Veerse Meer Zee etc tradities & gebruiken
【Opportunities】
• Aantal passanten daalt gemiddelde verblijftijd haven neemt toe extra stimuli helpen
• Evenementen Lasloods ontwikkeling onderhoudsplatform jachten ism zzp-ers/bedrijven
• Verhuur jachten Voorzieningen voor passanten ism bedrijven
• Overnachtingen campers
• Verhuur fietsen ism NS
• Watersporters besteden tussen de 130-150 euro per dag per boot
• Vernieuwen havenopstallen en terreinindeling
• Verhuur elektrische sloepen ism de Arne Middelburg
• Veerse Meer
• Jachthaven dokhaven is een passantenhaven met een brug voor langzaam verkeer. Wellicht niet
24 uur per dag toegankelijk.
• Richt op de zeezeiler, de tij-zeiler
• Richt op gezinsboten
• Rust en speeltuin
• BBQ ruimte biedt dokhaven niet
【Threats】
• Dokhaven 25 passanten plaatsen is een kleine bedreiging
• Verschuiving bezit naar huur
• Verandering bevolkingssamenstelling cultureel gezien
• Toegankelijkheid achterland
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PEST Analysis
【Political Factor】
•
•
•
•

Relatie gemeente en VVW Schelde staat onder druk vanuit verleden
Druk gemeente om aanzicht terrein aan te passen aan uitstraling kennis boulevard
Gemeente wil havengebied en binnenstad ontsluiten
Overheid gaat omliggende terreinen verkopen verhuren

【Economic Factor】
•
•
•
•

Ontwikkeling dokhaven 25 passanten plaatsen en 50 vaste plaatsen achter brug
Focus om maritieme bedrijvigheid mn retail en stadscentrum activiteiten
Verschuiving van kopen naar huren en/of delen ook gevolg van strengere financiële eisen
banken
Goedkopere vakanties verder weg inclusief bootvakanties

【Social Factor】
•
•
•
•

Samenstelling samenleving verandert meer jeugd met geen watersport achtergrond (cultuur)
Aantal kinderen neemt af
Verschuiving van lange bootvakanties naar dagtochten door grilligheid weer en drukke sociale
agenda
Vergrijzing watersport (zie ook economisch)

【Technical Factor】
•

Eigen voorzieningen op de wal gedateerd en onderhoudsgevoelig
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Bijlage 11
Communicatie tijdpad
Voorstel zeer korte termijn tijdpad
Wanneer

Wat
Memo aan de leden
Tussenrapportage
geformuleerd naar bestuur

Wie
Commissie (voorz)

Presentatie en toelichting aan
bestuur
Besluit over voorstel voortgang
commissie
Besluit over
communicatieproces en
betrekken van de leden
(inhoud, tijdsindeling,
eindtermen, wie is betrokken bij
procesuitvoering).
Vervolgbulletin methode,
tijdpad?

Commissie en bestuur

Jan – feb 2019

Betrekken leden d.m.v. enquête
en/of informatiebijeenkomst

Mrt 2019

ALV: Leden vervolg commissie
voorleggen en richtinggevende
veranderingen
Resultaat enquête/dialoog aan
bestuur terugkoppelen; besluit
over terugkoppeling aan leden
(extra ledenvergadering en
bulletin?)

Bestuur m.m.v. commissieleden
(Joop en Rony in geval van een
dialoogavond)
Bestuur

Okt 2018
Dec 2018
13 dec 2018
Dec - jan 2018

Apr – mei 2019

Bestuur

Commissie
Bestuur
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