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Welke thema’s houden de gemoederen van de leden bezig? 

1. Bestuur 
a. Financiën 

i. Liggelden verhogen (bespreekbaar) / zo houden 
ii. Entreegelden verlagen / verdwijnen 
iii. Spreiding van inkomsten 

1. Bonuskaart voor passanten 
2. Camperparkeerplaatsen 

iv. Helder investerings- en toekomstplan 
v. Investeren in werkplaats / gereedschap 

b. Vertrekbeleid op niet-varende boten 
c. Beleid op nalatig-onderhouden boten 
d. Beleid op werkplaats / ontspullen 
e. Beleid op vereenvoudigde toegang boten bij immobiliteit 
f. Inventariseren deskundigheid onder de leden 
g. Beleid op (extreem) lage beurs leden 
h. Beleid op ligplaats commerciële schepen 
i. Beleid op doorstroom 
j. Communicatie met de leden bevorderen 
k. Notulen / huishoudelijk reglement, inzake verkiezen van bestuurs-/commissieleden, actualiseren 

2. Werkplicht 
a. Wel afschaffen / beperken / afkopen / niet afschaffen 
b. Steun voor werkgroepensysteem met coördinatoren 

3. Havenmeesterschap 
a. Deels betaalde havenmeester 
b. Havengeldbetaalautomaat 

4. Verenigingsleven 
a. Clubhuis 

i. Saamhorigheid 
ii. Openingstijden 
iii. Nieuw clubhuis / andere plek (geen terras naast helling) 
iv. Enige vrijheid voor een uitbater / angst voor vercommercialisering 

b. Meezeilen mogelijk maken voor oudere generatie 
c. Watersportactiviteiten 

5. Jeugdzeilen uitbouwen 
a. Actieve promotie bij scholen en andere verenigingen 
b. Beleid op oudere jeugd 

6. Promotie van onze haven 
a. Vergroenen / aantrekkelijker maken / vergroten klantvriendelijkheid 

i. Kindvriendelijker / uitbreiden speeltuin 
ii. Activiteiten voor passanten 
iii. Passanten voorzien van info over omgeving  
iv. Sanitair actualiseren & gebruik zonder muntjes 

b. Binnenhalen van evenementen van andere organisaties 
c. (internationaal: Ocean Cruising Club) Promoten winterberging 

7. Onzekerheden 
a. Concurrentie Dokhaven 

i. Behoefte aan nadere analyse / informatie 
b. Onzekerheid over pacht ons terrein voor de langere termijn 
c. Afnemende wachtlijst 
d. Uitbreidingsmogelijkheden/-beperkingen vd haven 
e. Vergrijzing 
f. Vermindering onderling contact 
g. Achterstallig onderhoud niet-varende boten 
h. Slechte/beperkte relatie met overheden 
i. Invloed van de Brexit 
j. Te weinig inspelen op de toekomst


