Notulen vergadering van participanten van het VNM op 18 november 2017 gehouden in
restaurant De Haven van Huizen te Huizen
Aanwezig W.A. Prins, voorzitter, J. de Wit, secretaris, J. van der Steen, penningmeester,
G. Huijsse, P.W. Otterspeer, J. Meijer en W. Kraaijeveld (aankomend bestuurslid) en 55
vertegenwoordigers van 30 participanten.
Vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:
De Unie van Watertoeristen
WSV De Gors
Marine Watersport Vereniging
EJV Beatrix
WSV De Snap
WSV IJsselmonde
WSV Langedijk
Tielse WSV De Waal
WV Leiden
WSV Het Haventje
Maasbrachter WV
WSV De Merwede
WSV "De Lek"
WSV de Peiler
WSV De Watervogels

Vereniging De Schottelboot
WSV "De Gouwe"
WSV Heusden
WSV Jachthaven Oldemarkt
WSV Verenigde Liggers Delfshaven
WSV "de Greft"
WSV Het Esmeer
WSV De Vlietstreek
WSV De Nieuwe Haven
WSV De Kraaijenbergse Plassen
WSV Swift
WSV Alblasserdam
WSV Nieuwe Meer
WSV Alphen aan den Rijn
WSV De Ammers

Afgemeld de volgende 13 verenigingen:
WSV De Kreek
WSV Zwijndrecht
WSV "Abel Tasman"
WSV Meppel
WSV Van Merlenhaven
WSV Nautica
WSV Papendrecht

WSV Zwartewaal
Jacht Club Hedel
WSV Sint Nicolaasga
WSV "de Westerein e.o."
WSV "De Hollandsche IJssel"
WSV Overschie

Er is geen bericht ontvangen van 54 participanten.
1. Opening
De voorzitter, de heer Prins, heet iedereen van harte welkom bij deze bijzondere
participantenraad. De voorzitter feliciteert de participantenraad als groep met het 10-jarig
bestaan van het VNM. Daarna heet de voorzitter de ereleden, de heren A.C. Kwak en J.D.
van Gelder welkom en tevens een welkom voor alle regio- en andere vertegenwoordigers
van het VNM en de voorzitter van de KNMC, Peter Holleman.
De voorzitter meldt dat er in 2017 12 verenigingen zijn toegetreden als participant van het
VNM.
Hierna neemt de voorzitter het dagprogramma door en benoemt het thema van de dag
“Werk aan de vereniging”.
2. Algemeen
2.a. Vaststellen notulen VNM participantenraad 19 november 2016
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden zonder
wijziging vastgesteld met dank aan de heer De Wit voor het samenstellen.
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2.b. Jaarverslag 2016
De heer De Wit, secretaris van het VNM, krijgt het woord en neemt met de vergadering het
jaarverslag 2016 door. Hij benoemt met name het verwerven van de bestuurszetel bij
Waterrecreatie Nederland in 2016. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt
goedgekeurd.
2.c. Financieel verslag 2016 en verslag kascommissie
De heer Van der Steen, penningmeester van het VNM, krijgt het woord en neemt met de
vergadering het financieel verslag 2016 door. Er zijn geen vragen.
Dan volgt het verslag van de kascontrolecommissie. De penningmeester leest het verslag
van de kascommissie voor. De kascommissie heeft geen bemerkingen en besluit haar
verslag met het voorstel aan de vergadering van participanten om het bestuur van het VNM
te dechargeren voor het door haar gevoerde beleid en bestuur voor zover dat uit de
jaarstukken blijkt. Er zijn geen vragen.
2.d. Decharge voor het gevoerde beleid en bestuur in 2016
Met een applaus stemt de vergadering in en verleent het bestuur van het VNM decharge
voor het gevoerde beleid en bestuur in 2016 en keurt de jaarrekening 2016 goed.
2.e. Begroting 2018
De penningmeester neemt met de vergadering de begroting voor 2018 in zijn geheel door. Er
zijn geen vragen over de begroting.
2.f. Contributie 2018
Het vaste deel van de contributie blijft ongewijzigd op € 125,00 per jaar per vereniging.
Het variabele deel wordt verhoogd van € 1,00 naar € 1,25 per lid boven de 18 jaar van de
aangesloten vereniging.
De heer Van der Steen motiveert waarom de voorgestelde verhoging noodzakelijk is.
De penningmeester vraagt de vergadering om goedkeuring van de begroting 2018 en de
voorgestelde contributieverhoging. Beide voorstellen worden goedgekeurd door de
vergadering.
2.g. Benoeming kascommissie
De penningmeester stelt de vergadering voor om de leden van de kascommissie 2016 ook te
vragen voor de kascommissie van 2017. De vergadering gaat akkoord met de benoeming
van de heren P. Welschen van WSV De Kreek en A. de Ruiter van WV Leiden als leden van
de kascommissie 2017.
2.h. Toetsing beleidsnota 2016-2018 en vooruitblik 2018
De beleidsnota 2016-2018, opgesteld in 2015, is opgenomen in de stukken van de Hand-in.
De toetsing van de beleidsnota is opgenomen in de Hand-out. De voorzitter neemt op
hoofdlijnen de toetsing van de beleidsnota door.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de toetsing van de beleidsnota. Daarna neemt de
voorzitter de gelegenheid te baat om mede namens de participantenraad mw. M.M. Visser te
bedanken voor het vele secretariële en administratieve werk dat achter de schermen door
haar wordt verzorgd.
Alle stukken die met dit algemene deel van de vergadering te maken hebben, worden
digitaal ter beschikking gesteld via het besloten deel van de VNM-website.

2.i. Rondvraag: behandeling schriftelijk ingediende vragen
De voorzitter bespreekt de volgende ingebrachte punten:
1. Op eigen verzoek wordt het werkgebied van de regiovertegenwoordiger de heer A.
Kalis nogmaals beschreven. De voorzitter geeft aan waar, conform vastgestelde
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afspraken het werkgebied ligt van de heer Kalis. Dit omvat niet de Biesbosch als
vaargebied.
2. Een lopende discussie over de Hiswa cao. De heer Nouwen van EJV Beatrix zegt het
e.e.a. over deze cao. Het VNM gaat de ontwikkelingen op dit gebied volgen omdat
dit mogelijk een relevant onderwerp wordt voor verenigingen waar personeel in dienst
is.
De heer O. van Oosterom, bestuurslid van Waterrecreatie Nederland, geeft een toelichting
op het belang van een regionale aanpak en de aanpak die Waterrecreatie Nederland hierbij
volgt. Aangezien het VNM ook nadrukkelijk werkt aan een indeling van regio’s, is afstemming
hierover relevant.
2.j. Samenstelling VNM bestuur
De heer J. de Wit is statutair aftredend en niet herkiesbaar. De heer P.W. Otterspeer zal zijn
taak als secretaris overnemen. De voorzitter bedankt de heer De Wit voor zijn tomeloze inzet
gedurende de afgelopen 9 jaar voor het VNM bestuur en de aangesloten participanten. Hij
stelt de vergadering voor om de heer De Wit te benoemen tot erebestuurslid. Onder applaus
gaat de vergadering hiermee akkoord.
De voorzitter overhandigt de heer De Wit de speld en de oorkonde die bij de titel
erebestuurslid horen. De heer De Wit dankt op zijn beurt de bestuursleden en de heren A.C.
Kwak en J.D. van Gelder voor de prettige samenwerking in de afgelopen 9 VNM-jaren.
Vervolgens stelt de voorzitter de vergadering voor om de heer W. Kraaijeveld te benoemen
tot bestuurslid VNM.
De vergadering stemt in met deze voordracht, waarmee de heer Kraaijeveld in het
bestuursteam wordt opgenomen.
Met dank aan de aanwezigen voor de inbreng, sluit de voorzitter de vergadering.
-o-o-oNa dit officiële gedeelte krijgt mevrouw Ada Sanders, juridisch adviseur, het woord. Zij
behandelt een aantal onderwerpen die met regelmaat leiden tot vragen vanuit de
verenigingen.
Naar aanleiding van de presentatie vraagt dhr. K. Scholten van WSV de Peiler hoe
omgegaan dient worden met facturen die per e-mail worden opgestuurd. Een handtekening
op een schriftelijke factuur is dan niet mogelijk, mede omdat de penningmeester altijd voor
akkoord moet tekenen. Mw. Sanders meldt dat een toelichtend e-mailtje, gevoegd bij de
factuur ook volstaat.
Daarna komen er nog 2 vragen vanuit de vergadering over verhuur van ligplaatsen versus
het ter beschikking stellen van een aangewezen ligplaats. Mw. Sanders adviseert dringend
om nooit te spreken over verhuur van boxen of ligplaatsen aangezien dan huurwetgeving
van toepassing is. Bij watersportverenigingen is altijd sprake van het ter beschikking stellen
van een toegewezen ligplaats. Een bestuur dient dit te koppelen aan een ligplaatsenbeleid,
resp. overzicht dat voor leden inzichtelijk is.
Door diverse enthousiaste en inhoudelijke reacties vanuit de vergadering, konden niet alle
FAQ’s behandeld worden, maar zijn deze wel opgenomen in de Hand-out.
Tijdens de lunchpauze is er een optreden van het schipperskoor van de KNMC.
De aanwezigen waarderen deze muzikale omlijsting van de lunchpauze.
De Vereniging 3.0
In verband met het 10-jarig bestaan van het VNM is de heer Rob de Jong uitgenodigd als
inleider/trainer voor de inspiratie- en innovatiesessie “Mijn Vereniging 3.0”.
Hij is ervaringsdeskundige voor wat betreft het werken binnen verenigingen met
hoofdzakelijk vrijwilligers. Veel projecten bereiken hem via de Rabobank.
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Zijn bijdrage geeft een aantal verrassende aandachtspunten voor bestuursleden om ook
buiten gebaande en traditionele paden te treden. Om enkele zaken in onderling overleg te
bespreken, volgt de opdracht aan de aanwezigen om een fictieve vereniging op te richten,
niet gehinderd door enige beperking. Daartoe wordt de vergadering opgedeeld in groepjes.
Deze groepjes krijgen als opdracht een creatief nieuw idee te introduceren.
Deze bijdrage is grotendeels samengevat in een werkboek dat via de website ter beschikking
wordt gesteld. Hierin zijn diverse praktische aanwijzingen en tips samengevat.
De dag wordt afgesloten door de heer Prins.
Hij overhandigt mw. A. Sanders en de heer R. de Jong een presentje en bedankt hen zeer
voor de bijdragen aan de bijeenkomst.
Daarna dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inzet tijdens de vergadering.
Als laatste wenst de voorzitter een ieder een goede reis naar huis.
De aanwezigen krijgen een A4 uitgereikt waarop vermeld staat dat de Hand-out, de
Algemene presentatie en het Werkboek “Veranderen met Passie” kunnen worden
gedownload vanaf het besloten gedeelte van de website van het VNM.
P.W. Otterspeer
secretaris VNM
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