Notulen van de 2e 64e Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars van het
Numansgors, gehouden op 3 april 2008 in het Bolwerk te Numansdorp

Aanwezig:
Van de RvC:

De heer M. van Berkel, voorzitter
Mevrouw C. van den Berg
Mevrouw P. de Koning
De heer H. Kortmann
Van de leden: 76, waarvan 21 bij volmacht
Bestuurders: De heer H. Bakker
De heer P.J. Charpentier
Notuliste:
Mevrouw J.A. Nelson-Dijkman

Opening en vaststelling van de agenda.
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Vaststelling agenda
1. Toegevoegd agendapunt: presentatie van de ”jeugdcommissie” m.b.t.’t Honk.
2. N.a.v. agendapunt 7 m.b.t de westelijke ontsluiting Natuurgebied Oosterse Bekade Gorsen is
besluitvorming niet noodzakelijk. Er hoeft dus niet gestemd te worden.
1. Presentatie jeugd over het jeugdhonk
De “jeugdcommissie” bestaat uit vijf leden: Jacco, Kelly, Heleen, Gingerbeau en Enzo
(afwezig). Met behulp van een PowerPoint presentatie wordt het idee van een jeugdhonk
toegelicht. Tijdens een feestje is het idee ontstaan om de recreatieruimte onder het Bolwerk op
te knappen en hier een ” jeugdhonk” van te maken.
Bestuurders waren zeer te spreken over dit initiatief en besloten in overleg met
commissarissen een budget beschikbaar te stellen voor het opknappen van de ruimte. Dit is
goed gelukt. Het plafond en de muren zijn onder handen genomen. Helaas waren er grote
bouwkundige problemen met de vloer. Uiteindelijk is de vloer geëgaliseerd en opnieuw
betegeld. Het jeugdhonk moet de sfeer uitstralen van een oud surfhonk. Het doel van het honk
is om leuke activiteiten voor de jongeren van het Numansgors te organiseren zoals films
kijken, tafeltennissen, airhockey, feestjes en outdooractiviteiten voor jongeren te organiseren
zoals bijv. een zeilcursus. Men hoopt op deze manier ook het probleem met de hangjeugd op
te lossen. Ook is het honk af te huren voor een leuke prijs. Verder zijn alle ideeën welkom
m.b.t. activiteiten en het doneren van spullen. Op 31 mei 2008 zal de officiële opening
plaatsvinden d.m.v. een openingsfeest.
•

•

•

Het initiatief wordt door de leden met applaus ontvangen. Door een aantal leden,
waaronder mevrouw van Geel en mevrouw Bak, wordt gevraagd wat voor soort spullen
er nog nodig zijn voor het honk. Jacco deelt mee dat het o.a.om zitzakken en
audioapparatuur (versterkers) gaat. Monique van Zwol stelt voor een brief op het
mededelingenbord te hangen met een overzicht van de benodigde spullen.
Ook wordt er gevraagd aan de jeugd hoe er om wordt gegaan met de sleutel van het honk
en of er al een vluchtroute bij brand is. De heer Charpentier deelt mee dat er nog overleg
gaande is met de jeugdcommissie. Er is in elk geval vanuit twee richtingen (via het
toilet/douches en de postbussen) een officiële vluchtroute aanwezig, die om die reden
vanuit het Honk niet afgesloten mag worden.
Monique van Zwol vraagt of er alcohol geschonken gaat worden. Jacco deelt mee dat er
geen alcohol wordt geschonken.
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•

De voorzitter sluit deze discussie en bedankt de jeugdcommissie voor de goede
presentatie. Ook deelt hij mee dat de jeugdcommissie voortdurend in overleg is met
bestuurder en dat met de jongeren op zorgvuldige wijze afspraken worden gemaakt.

2. Vaststelling notulen 1e en 2e 63e ALV
De notulen van de eerste 63e ALV d.d. 20 maart 2008 worden door de voorzitter voorgelezen. De
vergadering werd om 20.00 uur geopend door de plaatsvervangend voorzitter in aanwezigheid van 2
leden, de heer Kortmann en mevrouw van den Berg. Bij gebreke van het benodigde quorum werd de
vergadering weer gesloten. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn geen op- of
aanmerkingen op de notulen van de tweede 63e ALV, waarmee ook deze notulen worden goedgekeurd
en vastgesteld.
3. Mededelingen voorzitter
-

-

De voorzitter vraagt i.v.m. het overlijden van de heer Ludwig Taprogge (Numansgors 136)
een moment stilte.
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan mevrouw Kervezee voor het notuleren van de
vergaderingen van de Raad van Commissarissen en Algemene Ledenvergaderingen de
afgelopen jaren en mevrouw Smeets voor haar jarenlange bijdrage aan de
Ballotagecommissie. Om hen te bedanken voor hun inzet wil de voorzitter hen namens de
RvC, bestuurders en de leden verblijden met een kleine attentie.
De voorzitter stelt Jeanette Nelson-Dijkman voor als nieuwe notuliste voor de RvCvergaderingen en de ALV’s. Omdat het vandaag haar eerste ALV is wordt door de voorzitter
gevraagd aan de leden om bij inspraak graag eerst naam en huisnummer uit te spreken t.b.v. de
verslaglegging.

4. Mededelingen Bestuurders
Om tijd te besparen tijdens de vergadering hebben bestuurders hun mededelingen, zoals eerder
afgesproken, op voorhand als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd. De voorzitter stelt de leden
in de gelegenheid om naar aanleiding hiervan vragen te stellen.
-

-

De heer Hofman (Numansgors 130) vraagt n.a.v. punt 1 wanneer het ophogen ter hoogte van
de nrs. 142 t/m 156 klaar zal zijn. De heer Bakker deelt mee dat dit afhangt van de
weersomstandigheden. Voorlopig vordert het werk voorspoedig. De grond ligt te ontwateren.
Hiervoor is een extra drain geplaatst. Deze maand wordt er een bulldozer ingezet voor het
egaliseren, waarna er zo snel mogelijk nieuw gras ingezaaid kan worden. Maar zoals eerder
vermeld hebben de weergoden de laatste beslissing. Er wordt gevraagd wanneer het grasveld
weer beloopbaar is. De heer Bakker deelt mee dat er voor de zomer weer een beloopbaar
grasveld moet liggen.
Mevrouw Wensink (Numansgors 181) vraagt naar de stand van zaken rondom de
herbestemming. De heer Charpentier licht toe dat op de website te lezen is wat er de laatste
weken gebeurd is. In het kort komt het er op neer dat er een gesprek is geweest tussen de
betreffende wethouder en de VvE. Bij deze gelegenheid werd medegedeeld dat de provincie
dwars zou liggen door er op te wijzen dat herbestemming ten koste van de contingenten zou
gaan, hetgeen zou blijken uit een brief van de provincie. Voor het college was deze brief
aanleiding om af te haken en pas na 2020 weer naar het Gors te gaan kijken. De VvE heeft
hierop gemeend al in dit stadium in de besluitvorming te moeten ingrijpen net als dat ook al in
september 2006 gebeurd was toen het college een vorige brief van de Provincie dreigde te
misgebruiken om het dossier Numansgors te sluiten. Toen ging het om aspecten van
waterveiligheid. Na enig “trek en duwwerk” zijn wij in het bezit gekomen van de
“contingentenbrief” van de provincie en toen bleek dat de inhoud volstrekt anders was dan wat
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in het gesprek op het gemeentehuis werd gesuggereerd. Vervolgens is contact gelegd met de
opstellers van de brief bij de Provincie. Die beaamden dat de uitleg van de VvE de juiste is,
maar dat zij er verder voorlopig niets mee doen. Dit was voor bestuurders aanleiding om in
samenspraak met de CPB en in overleg met de RvC het vertrouwen in de wethouder op te
zeggen. De betreffende fax van 17 maart j.l. aan het college is geplaatst op onze website. Het
resultaat was dat het college het voorgenomen besluit om te gaan handhaven heeft
aangehouden om nader onderzoek te kunnen verrichten. De VvE gaat nadere actie
ondernemen zodra er maar iets op de agenda komt te staan betreffende het Gors. Het
onderzoek naar de voorwaarden van december 2004 moet niet alleen deugdelijk plaats vinden,
maar ook integraal worden afgerond (dus alle tien de voorwaarden). Er is geen garantie dat dit
jaar nog tot afronding van het onderzoek gekomen zal worden. Mevrouw Wensink vraagt of
de gemeenteraad nog actie gaat ondernemen tegen de Provincie. De heer Charpentier
antwoordt dat de oppositie in de raad (Cromstrijen ’98) op dit moment n.a.v onze laatste
interventie voornemens is om de wethouder kritisch aan de tand te voelen. Van acties richting
de provincie is vooralsnog niets gebleken, maar de vraag is of dit - gelet op de inhoud van de
brief van de provincie - wel nodig is. Het probleem zit hem meer in de onjuiste wijze waarop
de gemeente deze brief interpreteert. De heer Kervezee (Numansgors 61) stelt dat het
gemeentebestuur op haar schreden terugkomt. In de krant staat dat het contingenten verhaal
niet speelde. Wellicht is dit te wijten aan het komen en gaan van burgemeesters. Belangrijk is
wel om alert te blijven in deze situatie. De heer Charpentier deelt deze mening. Bestuurders
zullen daarom de agenda voor de komende gemeenteraads- en commissievergaderingen goed
volgen. Er mag geen enkel inspraakmoment verloren gaan. Hij voegt hieraan toe dat de
Commissie Permanente Bewoning en de RvC intensief betrokken is bij dit dossier.
-

De heer Barzilay (Numansgors 4) vraagt hoe het staat met de ontwikkelingen van de
elektrakasten op de steiger. De heer Bakker geeft een toelichting. De bedoeling is om een
aansluiting te maken per 2 boxen. Per twee boxen wordt één paddestoel geplaatst met twee
walstroomaansluitingen. Wij verwachten hiermee de prijzen binnen de commerciële kaders te
houden. Steiger nr. 10 plus de gastensteiger worden als “pilotproject” voorzien van deze
boxen incl. de bekabeling. De bedoeling is dat iedere box een eigen aansluiting krijgt. 13 van
de 17 boxen hadden zich hiervoor al aangemeld. Een ieder die bereid is er voor te betalen
krijgt een 16 ampère zekering met eigen meter ter beschikking. Voor degenen die niet bereid
zijn hiervoor te betalen, wordt een andere constructie bedacht, namelijk een 2 ampère
zekering, maar ook met eigen meter. Mocht de eigenaar of zijn rechtsopvolger later alsnog
behoefte krijgen aan een volwaardige walaansluiting, dan is dit met een kleine ingreep in de
meterkast te realiseren. Bovendien wordt met dit systeem voorkomen dat er - net als in het
verleden - een breiwerk ontstaat van eigen afwijkende aansluitingen. De oude blauwe
‘metermaid’ kabels blijven grotendeels nog hun nut behouden voor de winterstalling. De heer
Bakker denkt dat we hiermee het hele verhaal hebben getackeld. De heer Barzilay vindt het
oorspronkelijke voorstel best prijzig en vraagt of dit zo blijft. De heer Kervezee vraagt of er al
een bedrag bekend is. De heer Bakker deelt mee dat het bedrag naar alle waarschijnlijkheid op
veel minder dan € 450,- per aansluiting komt; o.b.v. nacalculatie moet bekeken worden wat
uiteindelijk de prijs zal worden, met andere woorden wat we gaan besparen. Daar hoort dan
ook bij dat we het huidige lek in het stroomgebruik op de steigers van € 3500,- tot €4000,uiteraard willen dichten. Zodra de prijs voor een walaansluiting definitief bekend is worden de
leden geïnformeerd.

5. Vaststelling jaarstukken 2007
- De voorzitter deelt mee dat er een positief preadvies door de RvC is uitgebracht op basis van
het recent binnengekomen verslag van de controleurs. Met dank aan de controleurs voor het
heldere verslag. De voorzitter stelt een ieder in de gelegenheid tot het stellen van vragen.
- De heer Hofman vraagt of het de bedoeling is dat hij 2 exemplaren van de jaarstukken heeft
ontvangen. De heer Bakker deelt mee dat dit niet de bedoeling is en dat hij per abuis 2
exemplaren heeft ontvangen.
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-

-

-

-

-

-

-

Mevrouw Bak (Numansgors 113) vraagt waar het exploitatieoverschot vandaan komt. Komt
dit uit het extra potje ? De heer Bakker deelt mee dat het niet uit de extra bijdrage van dit jaar
komt omdat de voorliggende jaarstukken over het vorige boek jaar gaan. Het
exploitatieoverschot betreft voornamelijk de post meevallers bijzondere lasten. Tevens kon er
bezuinigd worden op een aantal punten. Dit resulteerde in een positief resultaat op de
exploitatierekening van € 19.541,Mevrouw Bak vraagt of de bezuiniging komt door het uitstellen van een aantal werken in
2007. De heer Charpentier deelt mee dat we het nu hebben over het exploitatieresultaat, kosten
die jaarlijks terugkomen. Niet de kosten die uit het reservefonds betaald worden. Het
reservefonds is bedoeld voor de uitgaven die op langere termijn nodig zijn. Er zijn in 2007
geen besparingen gerealiseerd door het uitstellen van geplande werken. Het komt er dus op
neer dat we een groot deel van het extra bedrag voor de nieuwe tijdelijke bestemmingsreserve
van het reservefonds hebben terugverdiend door het winnen van de OZB-procedure bij de
rechtbank, de gewonnen bezwaarschriftprocedures tegen de waterschapsbelastingen van de
laatste vijf jaar en enkele bezuinigingen op het jaarlijks onderhoud.
Mevrouw Bak vraagt wat er wordt verstaan onder ‘straatmeubilair’. De heer Bakker deelt mee
dat straatmeubilair alles is om te straten ‘op te leuken’ met uitzondering van de keien, asfalt,
borden, stootbumpers e.d.. De VvE heeft ook ‘havenmeubilair’ (steiger e.d.). . De heer Bakker
deelt mee dat deze post onder onderhoudskosten valt. Vanuit de vergadering wordt onder de
nodige hilariteit gevraagd waarom er geen kunstwerk (beeld) wordt aangeschaft, dat is pas
straatmeubilair.
De heer Bakker vraagt of er behoefte is aan het organiseren van een voorlichtingsavond over
de financiën binnen de VvE in de vorm van een Power Point presentatie. De leden geven aan
dat hier wel interesse voor is. Bestuurders zullen in een later stadium actie ondernemen voor
het organiseren van een dergelijke voorlichtingsavond.
Mevrouw Wensink deelt mee dat ze recent post heeft ontvangen over nog te ontvangen
ledenbijdrage voor de VvE, dit terwijl de bijdrage wel betaald is. De heer Bakker deelt mee
dat er op dit moment nog circa 10 leden in gebreke zijn. Via standaard aanmaningen worden
deze gevorderd en deze procedure loopt ook normaal. Een groot aantal leden betaalt nog
steeds aan het einde van een kwartaal, i.p.v. als voorschot. Dit wordt uiteraard gezien als
betalingsachterstand. Door de heer Bakker wordt verder opgemerkt dat er in ieder geval 50
leden zijn die keurig de bijdrage als voorschot betalen via automatische incasso. De rest
betaalt consequent gedurende of aan het eind van het kwartaal.
De heer Charpentier herhaalt voor alle duidelijkheid dat nu voorgesteld wordt om het
exploitatieoverschot toe te voegen aan de vorig jaar vastgestelde bijzondere
bestemmingsreserve voor juridische kosten i.v.m. de herbestemming, zodat het
exploitatieoverschot strekt tot vermindering van de voorschotnota’s van de laatste twee
kwartalen van 2008. De extra bestemmingsreserve sluit dan niet op € 50.000,- maar op
€ 25.000,- (reeds gefactureerde voorschotnota’s van de eerste twee kwartalen 2008) te
vermeerderen met het exploitatieoverschot van € 19.541,- , dus in totaal € 44.541,De voorzitter sluit de discussie en vraagt of er behoefte bestaat om over te gaan tot stemming.
Dit blijkt niet het geval en de jaarstukken 2007 , inclusief de toevoeging van het
exploitatieoverschot aan de bijzondere bestemmingsreserve, worden onder luid applaus aldus
bij acclamatie vastgesteld, waarmee bestuurders en de RvC zijn gedéchargeerd.

6. Benoeming van mevrouw P. van de Erve-Spoon in de Ballotagecommissie
Bij acclamatie wordt mevrouw P. van de Erve-Spoon benoemd als nieuw lid van de
Ballotagecommissie. De voorzitter wenst haar veel succes met deze schone taak. Velen gingen
haar voor en voor hulp en steun kan zij altijd terecht bij haar voorgangers.

7. Herbestemming westelijke ontsluiting Natuurgebied Oosterse Bekade Gorzen
De heer Charpentier geeft een toelichting op de stand van zaken. In de najaarsvergadering van de
VvE gaf mevrouw Ubink van de Dienst Landelijk Gebieden een presentatie onder meer over de
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realisatie van de westelijke ontsluiting. Het voorstel voor de westelijke ontsluiting is voorlopig
ingetrokken, het fietspad over onze dijk gaat daardoor op dit moment niet door, waarmee ook het
gebruik van onze toegangsweg vooralsnog van de baan is. Er hoeft dus nu geen besluit genomen
te worden. De gemeente heeft inmiddels een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen
noodzakelijk voor de voorgenomen partiële wijziging van het bestemmingsplan. Volgens
mevrouw Ubink is de planning dat na de bouwvak dit jaar al begonnen wordt met het graven en de
aanleg van het natte natuurgebied. De heer Charpentier deelt mee dat mocht er onder de leden
meer informatie gewenst zijn over de eventueel te nemen stappen tegen het voornemen van de
gemeente voor het aanleggen van het natuurgebied met bijbehorende ontsluitingen, dit kenbaar te
maken aan bestuurders.
- De heer Kik (Numansgors 138) deelt mee dat er vanavond een overleg plaatsvindt op het
gemeentehuis waar wellicht dit verhaal ook verteld wordt en waarschijnlijk weten veel
bewoners van het Gors dit niet. De heer Charpentier merkt op dat deze bijeenkomt over het
Plan Zuid gaat. Dit plan betreft de inrichting van het gebied ten noorden en ten westen van het
Numansors. Waar het nu om gaat is het natuurgebied ten oosten van het Gors en dat heeft
niets met Plan Zuid te maken. Het heeft dan ook weinig zin om in dit kader naar een dergelijke
voorlichtingsbijeenkomst te gaan. De heer Charpentier voegt hieraan toe dat één van de leden
van de CPB - de heer van Ouwerkerk - lid is van de klankbordgroep voor Plan Zuid. Alleen al
door deze ingang blijft de VvE van alle ontwikkelingen goed op de hoogte.
- De heer De Groot (Numangsgors 186/187) vraagt of bekend is wat de juridische status is van
dit natuurgebied. Wat heeft dit voor consequenties voor de toekomstige uitoefening van onze
huidige activiteiten ? De heer de Groot wijst op het gevaar dat in een later stadium mogelijk
beperkingen kunnen worden opgelegd. De heer Charpentier antwoordt dat dit gebied valt
onder de zogenaamde Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. DLG verwacht op dit vlak geen
problemen. Dit is al uitgezocht maar moet - voor zover mogelijk - nog juridisch goed
vastgelegd worden.
- De heer Barzilay vraagt of er sprake is van een mogelijk spanningsveld tussen de plannen voor
het natuurgebied en de herbestemming van het Numansgors.. De heer Charpentier antwoordt
dat we ons vooralsnog beter geen zorgen moeten maken over eventuele argumenten die nu
nog helemaal niet naar boven zijn gekomen. Op het moment dat de gemeente het besluit nam
om tot herbestemming over te gaan onder voorwaarden, had de Hoeksche Waard overigens
niet de status van Nationaal Landschap. Dat deze status inmiddels weer opnieuw is
vastgesteld, lijkt met de informatie die we nu hebben geen onoverkomelijk probleem. Het
college is hier vooralsnog niet op teruggekomen.
- De heer Huisman (Numansgors 148) vraagt hoe het kan dat er sinds een half jaar art. 461 WvS
borden langs de oever staan terwijl men zeker tot 150 meter van de kant mag komen. De heer
Bakker deelt mee dat deze vraag ook gesteld is aan mevrouw Ubbink en zij kon hier ook geen
verklaring voor vinden.
- Mevrouw Haring (Numansgors 165) merkt op dat als het natuurgebied een feit is, dat de
dorpelingen dan overal kunnen wandelen en zwemmen. De gemeente heeft toegezegd dat de
privacy van de Gorsbewoners gewaarborgd blijft. Maar het blijft goed om in de gaten te
houden dat dit ook gebeurt. De heer Charpentier deelt mee dat de ontsluiting voor het publiek
verder van ons vandaan ligt. Indien dit anders blijkt, zullen we hier zeker op in gaan.
- Mevrouw Haring vraagt of het plan van de gemeente al vaststaat. De heer Charpentier deelt
mee dat de gemeente zich met het voorbereidingsbesluit heeft vastgelegd dat er met de
herbestemming tot natuurgebied begonnen kan worden. De heer Charpentier deelt nogmaals
mee dat de bezwaarprocedure voor een ieder open ligt. Dus mochten er bezwaren zijn wordt
een ieder verzocht deze kenbaar te maken aan bestuurders zodat zij - voorzover mogelijk - de
procedures kunnen coördineren.
- Mevrouw Wensink merkt op dat het natuurlandschap grotendeels onder water wordt gezet met
als gevolg een grote opkomst van muggen. De heer Charpentier geeft toe dat het inderdaad om
‘natte natuur’ gaat. Maar of dit de komst van meer muggen bevordert, dat is nog maar de
vraag.
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8. Rondvraag
- De heer Nooy (Numansgors 122) vraagt of er enig zicht is op de WOZ-aanslagen van dit jaar.
De heer Charpentier deelt mee dat de individuele WOZ aanslagen aan de hoge kant zijn, gelet
op de negatieve prijsontwikkeling van de afgelopen jaren. Indien men het niet eens is met de
aanslag, wordt geadviseerd om persoonlijk bezwaar aan te tekenen.
- De heer Hermans (Numansgors 183) vraagt hoe staat met de achterstallige betalingen voor de
winterberging. De heer Kortmann deelt mee dat de RvC bestuurders in haar vorige
vergadering heeft verzocht deze wanbetalers te benaderen. Het probleem is dat enkele leden
categorisch weigeren om in de loods gestalde bootjes e.d. op te geven, terwijl niet altijd
bekend is wie precies de eigenaren zijn.
-

-

-

-

-

-

Mevrouw van Geel (Numansgors 163) vraagt wat de uitkomst is m.b.t. de
aansprakelijkstelling van ProPlan. De heer Charpentier deelt mee dat in overleg met de RvC
besloten is om vooralsnog het dossier in handen te stellen van onze rechtsbijstandverzekeraar
ter beoordeling van het dekkingsvraagstuk. Nadere berichtgeving volgt.
Verder merkt mevrouw van Geel op dat het meerjarenonderhoudsplan binnen een aantal jaren
afloopt en ze vraagt zich af of er dan een nieuw plan komt. De heer Bakker deelt mee dat het
plan opgesteld is met een prognose van 100 jaar, maar dat de nadere invulling van jaar tot jaar
wordt geactualiseerd en ingevuld..
Mevrouw van Geel vraagt zich voorts af of de RvC over de toekomstvisie van het Gors
nadenkt. De voorzitter deelt mee dat hier regelmatig overleg over wordt gevoerd binnen de
RvC-vergaderingen. Er wordt gevraagd of hier een speciale commissie voor in het leven is
geroepen. De voorzitter vertelt dat dit niet het geval is. Aan de voorzitter wordt gevraagd om
toch een commissie in te stellen die zich bezighoudt met de toekomstvisie voor het
Numansgors. De voorzitter deelt mee dit punt in overweging te nemen.
Mevrouw Van Geel merkt tot slot op dat de bestuurders nog steeds ad interim zijn. De heer
Charpentier vraagt zich af waar deze opvatting op gebaseerd is en verwijst naar de notulen van
de betreffende vergadering. Mevrouw van Geel legt uit dat dit geen punt van kritiek is, maar
is het niet eens met een interim bestuur. De heer Charpentier benadrukt nogmaals dat er geen
sprake is van een interim bestuur, hetgeen niet weg neemt dat alles in het werk gesteld wordt
om de zaak overdraagbaar te maken. In ieder geval is er op dit moment nog geen zicht op een
mogelijkheid om externe bestuurder in de huidige relevante markt in te huren.
De controleurs der jaarstukken haken hier op in door nogmaals te benadrukken dat zij zeer
content zijn met de huidige bestuurders.
De heer Broere (Numansgors 104) vraagt zich af of bestuurders er bezwaar tegen hebben dat
leden via de eigen politieke partij enige druk uitoefenen om actie te ondernemen op bepaalde
punten. De heer Bakker vindt dit een uitstekende suggestie en vraagt aan alle leden dat als
men politiek actief is of wilt worden en iets kan betekenen, niet te aarzelen contact op te
nemen met bestuurders.
Mevrouw Wensink deelt mee dat zij een e-mail heeft onderschept van de watersport
vereniging Hellevoetsluis met de boodschap dat zij op 17 mei a.s. met een 20-tal boten op het
Numansgors willen komen liggen en het Bolwerk willen huren voor een feest. Klopt dit ? De
heer Charpentier antwoordt dat dit verzoek inderdaad is ontvangen. Onze eigen
watersportvereniging heeft in het verleden al eens iets gezamenlijk georganiseerd met WSV
Hellevoetsluis. Als deze activiteit ook onder de activiteiten van de watersportvereniging
vallen, dan is dit verzoek te billijken. Er zijn wel meerdere activiteiten van onze
watersportvereniging met algemene instemming goedgekeurd. Het bezoek van Hellevoetsluis
betreft overigens volgens de verstrekte informatie maar 10 boten. Van het Bolwerk was al
aangegeven dat dit niet gehuurd kan worden door derden. Het kan wellicht worden gezien als
een zusterbezoek. Het gaat dan om het kweken van “goodwill” bij een zustervereniging.
Mevrouw van Geel vindt dat als dit toegestaan wordt de toon dan al is gezet en dan kunnen
we rekenen op meer van dit soort bezoeken. De heer Hofman vindt dat als het om
watersportactiviteiten gaat, deze op naam van de deelnemende leden gezien moeten worden,
zodat zij als gastheer fungeren. De voorzitter stelt voor dit punt mee te nemen naar de
vergadering van de RvC die op korte termijn gepland staat. Het lijkt dan het beste dat vanuit
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onze WSV een berichtje gestuurd wordt naar WSV Hellevoetsluis dat de VvE het verzoek zal
beoordelen. De heer Bakker vraagt aan mevrouw van Geel of zij het betreffende mailtje naar
het bestuur van WSV Hellevoetsluis wil sturen. De voorzitter meldt dat alles wat betrekking
heeft op dit punt wordt teruggekoppeld via de website en sluit de discussie.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en deelt mee dat een drankje besteld kan worden
op kosten van de vereniging.
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