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Verslag van de Algemene Ledenvergadering WSV Hanssum 
op 15 maart 2019 in clubgebouw het Anker 

 
1. Opening en welkomstwoord 

De voorzitter Marc Rienties, opent deze jaarlijkse vergadering en heet allen van harte welkom. 
Korte stilte te nagedachtenis aan de afgelopen jaar overleden echtgenotes van leden : Lida van 
der Knaap Lies Thommassen en Els Boonen. 

 
Aanwezig volgens presentielijst: 
P.Beurskens, M. Beckers, G. Bex, H. Blomen R. Bodde, Ph. Bruls, R. Cillekens, P. Daas, J. Engelen, 
T. Engels, L. Flietstra H. Geelen, J. Geelen*, J. Geelen, P. Geelen, J. Giesbertz*, H. Görtz, D. Görtz, 
A. de Groen, O. de Groen, P. de Groen, R. Gubbels, D. Hansen, W. Hendriks *, C. Jeurninck, J. 
Hennes, V. Hesen, H. Korsten,D. Lenders, Ph. Lentz, H. Nijsen, G. Nouwen,W. Peelen, L. Peeters, 
W. Peeters, H. Peulen, J. Puts, M. Puts*, H. Reinders, M. Rienties*, S. Rutten, B. Sijben, J. Simons, 
K. van der Sluizen, D. Sonnemans, F. Sonnemans, A. Storken, D. Steeghs, M. Vissers,J. Wagemans, 
D. Zander (*= bestuur). 
 
 Afwezig met kennisgeving zijn:  
H. Augustinus, H. Brouns, L. Brouns, J. Coolen, P. Joosten J. Geraedts, G. Geelen, J. Theunissen, C. 
Thommasen, R. Wiltschut, K. van der Knaap, Th. Van Loo, B. Evers, A. Koolen, R. Goltstein, R. en 
K. van Arem, M. Touw, W. Leenhouts, F. Venner, Th. Hendrix, H. Naus, W. Keiren, C. Cortenbach 
en T. Timmermans. 
 

2. Alvorens van start te gaan met de vergadering, geeft Danielle Schols van de firma Strukton uitleg 
over de werkzaamheden, die dit bedrijf gaat uitvoeren wat betreft de versterking van de dijken 
en met name voor ons interessant: de verhoging van de kademuur. 

 
3. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 16 maart 2018.                                 

De notulen worden bladzijde voor bladzijde doorgenomen. 
 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist (Hermine). 
 

4. Goedkeuring notulen buitengewone ledenvergadering d.d. 29 juni 2018. 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist (Frits). 

 
5. Ingekomen en uitgegane stukken. 

Correspondentie met gemeente Leudal over ontwikkelingen haven en omgeving; 
Correspondentie met Waterschap Peel- en Maasvallei ontwikkelingen haven en omgeving. 
Correspondentie met gemeente Leudal ontwikkeling haven en omgeving  
Correspondentie regio-overleg watersportverenigingen, samenwerken om jeugd te trekken; 
Overige correspondentie o.a. aanvragen en informatieverstrekking t.a.v. lidmaatschappen, 
clubactiviteiten en ligplaatsen en naar leden clubactiviteiten, nieuwsbrieven etc. 



 

2/5 

 
 

6.  Verslag bestuursactiviteiten en actuele zaken.   
Marc geeft een overzicht van de respectieve taken van alle bestuursleden, met de vermelding, 
dat zowel Frits Venner als Hermine Puts er na dit jaar mee stoppen en dat we op zoek zijn naar 
nieuwe bestuursleden ter aanvulling. Met name moet gedacht worden aan iemand die het 
secretariaat gaat doen. 
Verder geeft Marc een overzicht van waar het bestuur op dit moment mee bezig is, met name 
de uitbesteding van de financiën aan een extern kantoor (Chantal van der Leeden). 
(Hierover later meer) 
 

7. Ontwikkeling haven  
Math legt uit waarom de drijvende unit er niet komt. Dit heeft te maken met het feit, dat door 
de aantrekkende economie de prijzen van de units dusdanig verhoogd zijn, dat het voor ons op 
dit ogenblik niet haalbaar is om met de aanschaf hiervan door te gaan. Verder blijft de 
verstrekking van de vergunning uit. Bovendien is er nog de aankoop van het veldje op 
Soeredonck tussen gekomen. De vraag werd gesteld of de huidige sanitaire voorzieningen nog 
voldoende zijn. Dit is nu nog geen probleem; mocht het dringen worden is er nog altijd de optie 
om in de zomermaanden een tijdelijke unit te plaatsen. 
Voorlopig zal er geen verdere uitbreiding van de haven komen, omdat de “groenen ”zich 
verzetten tegen verder uitbaggeren. Misschien moeten we hulp zoeken bij de KNWV om hier 
nog enige vooruitgang te kunnen boeken. 
We zijn in overleg met de gemeente over openstelling van gebied Wijnaerden voor onze 
vereniging en gasten. 
 

8. Trailerveldje.  
Het trailerveldje is aangekocht. We zijn begonnen met het opschonen van het veldje en een 
nieuwe indeling voor het plaatsen van de trailers. John Giesbertz coördineert dit. Verder is er 
nog een nieuwe grotere container geplaats voor berging van het materiaal van de vereniging. 
Met de omheining van het veldje moeten we nog even wachten tot de geplande muur aan de 
achterzijde er staat. 
Verzoek aan de gebruikers van het veldje om, als er geen werkzaamheden aan de boot 
plaatsvinden, het zeil niet op de grond te laten liggen. Dit gaat namelijk vastzitten in de grond. 
De stroomvoorziening op het veldje is nog een punt van aandacht. Tot nu toe werd gebruik 
gemaakt van de stroom van Driek. 
De tractor voor het vervoer van de trailers/boten moet door de leden zelf geregeld worden. Er 
zijn leden, die aangegeven hebben hun tractor ter beschikking te willen stellen. Zelf even 
onderling contact opnemen. De contracten voor plaats op het veldje gelden voor een heel jaar 
en lopen van eind oktober (boten uit het water) tot eind oktober. 
 

9. AVG 
De AVG staat op de website in het ledenportaal. Door ondertekening van het aanmeldformulier 
gaan de leden akkoord met het AVG. De ledenlijst staat ook in het ledenportaal met de 
bijbehorende telefoonnummers van de leden. Wij vinden dit noodzakelijk, zodat de leden 
onderling contact kunnen opnemen als er iets aan de hand is met b.v. hun boot. Wij zijn een 
vereniging en het bestuur is van mening, dat de leden, ook vanuit sociaal oogpunt, onderling in 
contact moeten kunnen komen. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens van het 
betreffende lid verwijderd worden.  
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10. Activiteitencommissie.  Cor Jeurninck doet verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Ook dit jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. In juli en augustus ook weer kantine 
openstelling op donderdag en vrijdag. Hiervoor wordt weer medewerking gevraagd van de 
leden. De activiteitenagenda staat al op de website komen. 
 

11. Onderhoud haven/ werkcommissie 
 John Giesbertz doet verslag. 

Het beveiligingssysteem zal op een aantal punten nog aangepakt moeten worden. Nog niet alles     
werkt zoals het moet. 
Er is een deurdranger voor op de toegangsdeur besteld. 
Er komen redding trapjes voor op de kade/steiger. 
Math Beckers vraagt of er ook gekeken wordt naar de drijvers van de steiger; sommige zijn aan 
het roesten. Marc bevestigd, dat hij met Frits er mee bezig zijn om een plan van aanpak op te 
stellen. 
 

12. Havenmeesters De havenmeestergroep heeft het afgelopen jaar weer goed werk verricht.  
 Het is opnieuw een druk seizoen geweest met veel campergasten en passanten.  
 Giel Puts en Ger Geelen hebben te kennen gegeven te willen stoppen als havenmeester. Wel 
heeft Ger toegezegd in geval van nood te willen inspringen. Ze worden bedankt voor hun 
jarenlange trouwe dienst met een bloemetje en een attentie. 
Er is een nieuwe havenmeester in het team gekomen: Philip Lentz. 
De havenmeesters krijgen een pinautomaat en een telefoon, waarmee ze via de camera kunnen 
zien of er passanten/campers zijn en of ze naar de haven moeten komen. 
 

13. Financieel verslag 
Bij afwezigheid van de penningmeester, geeft Jean Geelen, aan de hand van een presentatie de 
cijfers over 2018 uitleg. In- en uitgaven, reserveringen, activa en passiva worden nader 
toegelicht. De aankoop van het veldje is terug te vinden op de Balans. € 130.000 is van Liquide 
middelen naar bezittingen gegaan. Tevens wordt de begroting 2019 gepresenteerd. De 
begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 

 
14. Verslag kascontrolecommissie door Rik Goltstein en Paul de Groen 

De boekhouding van WSV Hanssum is gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande 
uit Rik Goltstein en Paul de Groen. Paul de Groen licht toe dat de kascontrolecommissie geen 
onjuistheden heeft kunnen ontdekken en de kascontrolecommissie heeft de jaarrekening 2018 
van WSV Hanssum op basis van haar bevindingen en voorgelegde informatie goedgekeurd. De 
kascontrolecommissie looft nogmaals het uitstekende werk, dat de afgelopen jaren door Ton 
Koolen is verricht.  
Adviezen:  
Daar het externe administratiekantoor gaat werken met een ander boekhoudprogramma, 
waarbij gegevens in de Cloud gezet worden, zou als nadeel kunnen hebben, dat dit niet 
voldoende beveiligd is. Het bestuur kan hier nog eens naar kijken.  
Geef Ton Koolen het eerste jaar na overgave een toezichthoudende taak op de uitvoering; met 
name wat betreft de toekenning van de kosten en baten aan bepaalde posten (i.v.m. btw) Ton 
Koolen wordt nogmaals met een applaus bedankt voor het prima werk! 
Voorzie elke ligplaats met een elektriciteitsmeter ter voorkoming van ongelijke behandeling. 
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15. Verzoek om in te stemmen met het verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde 
financiële beleid over het jaar 2018 

De ALV stemt unaniem in met het verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde 
beleid over het jaar 2018.  
 

16. Benoeming nieuw lid kascontrole 
Rik Goltstein is aftredend en wordt bedankt voor zijn bijdrage. Als nieuw lid voor de kascontrole 
stelt het bestuur voor om Ton Koolen te benoemen. Op deze manier is een goede overdracht 
naar het externe kantoor gewaarborgd. Iedereen is akkoord. 
 

17. Contributie en tarieven. 
 
De tarieven en de contributies zijn onder de loep genomen. Hierin waren de laatste 17 jaar geen 
aanpassingen meer gedaan. Er was een grote diversiteit in de verschillende soorten 
lidmaatschappen en ligplaatstarieven. Omdat we gaan werken met een externen 
administratiekantoor was het opmaken van de diverse facturen erg omslachtig. Het bestuur 
stelt voor om de contributies voor aspirant-leden en leden hetzelfde de maken. Tevens wordt 
het inschrijfgeld met € 100, = verhoogd. Uiteindelijk blijven de kosten voor aspirant-leden 
hierdoor hetzelfde. De tarieven voor de ligplaatsen worden eveneens hetzelfde voor aspirant-
leden en leden en deze worden iets verhoogd en afgerond. De contributies voor Niet varende en 
Varende leden worden gelijkgesteld, omdat het voor het lidmaatschap van de vereniging niet 
kan uitmaken of iemand een boot heeft of niet. Bovendien kunnen Niet varende leden ook 
gebruik maken van alle faciliteiten en meedoen aan alle activiteiten. 
De nieuwe tarieven zijn in stemming gebracht met als resultaat 47 voor, 1 tegen en 3 
onthoudingen. 

 
 

18. Nieuwe leden 
Nieuwe aspirant-leden en van aspirant-lid naar lid worden genoemd, met de vermelding, dat 
deze in ieder geval vanaf het volgend jaar geacht worden bij de ledenvergadering aanwezig te 
zijn. Er was één aspirant-lid naar lid niet aanwezig. Conform de reglementen zal dit lid nog 1 jaar 
langer aspirant-lid blijven. 

 
19.Bestuursverkiezing  

Er zijn geen bestuursleden aftredend op dit moment. Als toetredend bestuurslid wordt 
voorgesteld Philip Bruls. De ledenvergadering is unaniem voor. 

 
 

20. Jubilarissen. 
We hebben dit jaar 6 jubilarissen: G. Bex, J. Coolen, P. Daas, H. Kockelkoren en E. Theelen, allen 
25 jaar lid. En W. Leenhouts, 40 jaar lid. 
De aanwezige jubilarissen ontvangen hun attentie onder applaus. De afgemelde jubilarissen 
zullen hun attentie thuis ontvangen. 

                                     
 

21. Rondvraag en sluiting  
Jos Engelen: Worden de stroomkasten op de steiger aangepast; c.q. voorzien van meters? 
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Ja, er wordt op dit moment nog geïnventariseerd, wat er allemaal nodig is. 
Henk Korsten: komen er op de steiger overal gelijke ampèrages? Wij moeten kijken of dit 
mogelijk is i.v.m. de leidingen. 
Philip Lentz: geldt het elektriciteitsverhaal (kosten) ook voor passanten? Nee voor de passanten 
zitten deze kosten in het havengeld. 
Dieter Hansen: zijn er nog veranderingen met betrekking tot het btw-verhaal. Nee door juiste 
verdeling van de kosten en baten kunnen wij onder het limiet bedrag blijven. 
Hans Nijsen: zijn de kosten voor het externe administratiekantoor in de begroting opgenomen?  
Ja, deze zijn begroot op € 5000, = Maar omdat dit het eerste jaar is, zal later nog bekeken moeten 
worden of dit correct is. 
Ger Bex: is het nog geoorloofd om drank uit de kantine mee naar de boot te nemen?  Ja, we 
appelleren aan het gezonde verstand en fatsoen van de leden om te zorgen, dat de drank 
afgerekend, het lege goed weer terugkomt en dat de koelkast ook aangevuld wordt.  

 
 

  
   
WSV Hanssum, 

 
 
 
 
 Marc Rienties      Hermine Puts 

 Voorzitter      Secretaris   
 


