Notulen Algemene Ledenvergadering Surfclub Ter Aar
Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur. (inloop 19:30 uur)
Namens het Bestuur,
Eline Reichgelt, Secretaris
AGENDA
1.
Opening (VZ)
Door Albert, welkom.
2.
Vaststellen agenda (VZ)
Geen nieuwe punten voor de agenda
3.
Ingekomen stukken en mededelingen (Secr)
Geen ingekomen stukken
4.
Notulen van de Ledenvergadering, jaar 2018 (Secr)
Geen opmerkingen
5.
Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter
Het afgelopen jaar is een jaar van grote veranderingen geweest. Door het afscheid
van Cees moesten veel taken een nieuwe eigenaar vinden.Het bestuur heeft een
zestal portefeuilles samengesteld die elk aan een van de bestuursleden is gekoppeld
waarmee duidelijk is wie, voor wat verantwoordelijk is. Het bestuur streeft na meer
een sturend orgaan dan een uitvoerend orgaan te zijn maar slaagt daar nog maar
gedeeltelijk in. Dat is goed gelukt met de volgende zaken; de activiteiten commissie
die inmiddels al meerdere succesvolle evenementen heeft georganiseerd, de
commissie voor het vervangen van de kluizenstalling die een voorstel uitwerkt en
Harry Egberts vertegenwoordigt de club in het overleg met Rijnland over het al dan
niet realiseren van eilanden in de plas te bevordering van de waterkwalliteit. We doen
als bestuur ook in deze vergadering aan alle leden een oproep om met initiatieven te
komen die onze club versterken. Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester
gevonden die inmiddels al wordt ingewerkt door de huidige penningmeester.
Een ander traject dat veel aandacht van met name de voorzitter heeft gevraagd is de
uitnodiging van de gemeente om een verhuizing naar de Paradijsweg te
onderzoeken. Inmiddels is duidelijk dat er binnen de club geen draagkracht voor is.
Dit heeft enerzijds met te maken met positie van de steiger ten opzichte van de
meest voorkomende wind en anderzijds met de onzekere financiële gevolgen. In de
bijlage kunt u er meer over lezen.
Als laatste wil ik u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Helaas is er door
grote verandering in mijn werk te weinig tijd om het voorzitterschap in te vullen op de
manier die ik voor ogen heb. Ik vind het nog steeds leuk om hier te zijn en te zien hoe
iedereen enthousiast met zijn sport bezig is. Als vader en vrijwilliger zal ik hier zeker
nog te vinden zijn.
6.
Regelgeving, vergunningen en gemeentelijke zaken (Secr)
- Sponsering
o Fonds Alphen 1x per 3 jaar, aangevraagd 11600 euro, niks ontvangen,
hebben te veel reserves

o Gemeente 1x per jaar, aangevraagd, ontvangen 1685 euro
AVG (Linda)
Velp / Rijnland – komen er eilanden in de plas? (VZ)
Harry, in de werkgroep namens ons en dorpsraad. Veel vergaderingen, lopend
project. Eerst wordt de Noord plas aangepast (onze plas), plan is om een put
te graven, om het modder af te voeren. Eiland bij het Kerkpad, kade
aanpassen. Planning is voor eind van het jaar beginnen. Zuidplas, idee lange
akkers, bezwaar van bewoners langs de plas en van de zeilvereniging. Als
Noord plan bevalt, water wordt zuiverder, dan pas plan uitvoeren in de
zuidplas. Dit wordt voorgesteld door de werkgroep. Extra info, recreatie eiland
wordt gerealiseerd langs het kerkpad (met brug ernaar toe). Harry zit in het
stichtingsbestuur.
- Plannen natte kant – clubhuis verhuizen? Verslag (VZ)
Het idee van de gemeente is om drie verenigingen, Ijsclub Ter Aar,
Watersportvereniging Langeraar en Surfclub Ter Aar op één locatie bij elkaar te
brengen in het natuurgebied dat ontstaat na realisatie van het ruimte voor ruimte
project aan de natte kant. Vertegenwoordigers van de drie clubs hebben
verschillende keren met elkaar gesproken. De onderwerpen waren; de activiteiten
van de clubs op en naast het water gedurende een gemiddeld jaar, de
voorzieningen die daarbij nodig zijn, de eventueel beschikbare financiele
middelen, de wensen vanuit de leden en het eventuele draagvlak. Dit heeft
uitgemond in een pakket van eisen dat aan de gemeente is voorgelegd met de
vraag welke bijdrage de gemeente kan doen. Helaas is dat binnen de gemeente
niet mogelijk en is het aan de clubs om zelf met voorstellen te komen. Hierop is
duidelijk geworden dat binnen de gevraagde termijn aflopend maart 2019 dit niet
mogelijk is. Als laatste handreiking heeft de gemeente toegezegd een zgn.
Wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het bestemmingsplan zodat de clubs in de
toekomst een kortere procedure zouden kunnen volgen als het toch nog tot
concrete plannen komt.
o Pakket van eisen
Naar aanleiding van bijeenkomsten over de ontwikkelingen aan de
Paradijsweg ‘natte kant’ in de
gemeente Nieuwkoop hebben een 3-tal verenigingen de krachten
gebundeld, te weten:
- Watersportvereniging Langeraar (WSVL)
- Surfclub Ter Aar
- Ter Aarse IJsclub
Tijdens diverse overleggen met de 3 betrokken verenigingen zijn de huidige situatie
(per vereniging), de individuele én gemeenschappelijke behoeften alsmede een
voorkeursindeling van het terrein met elkaar besproken. Dit heeft geleid tot een
Programma van Eisen (PvE). Dit memo behandelt het gedragen PvE, zoals dat door
3 deelnemende verenigingen is uitgewerkt.
o Huidige situatie per vereniging
1. Zeil (Watersportvereniging Langeraar)
De watersportvereniging is momenteel gevestigd aan de
Langeraarseweg in Langeraar. Zij heeft daar een clubhuis en
opslagmogelijkheden. De locatie voor een symbolisch bedrag
gehuurd. Als tegenprestatie voor de ‘lage’ huur verzorgt de
vereniging (voor de verhuurder) het beheer van de haven. De
ligplaatsen in deze haven worden zowel door leden van de
vereniging als door andere bezitters van bootjes (recreatievaart)
gebruikt.
2. Surf (Surfclub Ter Aar)
-

De surfclub is gevestigd aan de Geerweg in Ter Aar. De vereniging
maakt gebruik van een perceel – voorzien van kleedruimte,
openbaar toilet en zwemsteiger – dat eigendom is van de
gemeente. De vereniging betaalt een minimale huur aan de
gemeente. In ruil daarvoor wordt het terrein beheerd en
onderhouden. Andere opstallen (eigendom van de vereniging) zijn
een zgn. Plankenstelling (opbergkast voor surfmateriaal) en ander
opslag-/ kleed-/ kantineruimte.
3. IJs/ schaats (Ter Aarse IJsclub)
De ijsclub is gevestigd aan de Oostkanaalweg in Ter Aar. De
vereniging heeft daar een kantine, kleedruimte en opslagruimte.
Tevens is er een verlicht trainingsveld van 120 x 40m1 en de 400m1
landijsbaan (verlicht, 200 x 80m1). Dit complex is in eigendom en in
eigen beheer van de vereniging.
o Gezamenlijk complex
Het plan kent een aantal basisprincipes:
1. Afsluitbaar terrein
2. Oppervlakte land: minimaal 120 x 120m2
a. Trainingsveld (schaats), incl. onderwatervoorziening en verlichting
b. Optuigveld (surf)
3. Wateroppervlakte (t.b.v. 400m1-baan): 200 x 80m2, incl. verlichting
4. Langs het perceel (aan de plas) een (rechte ) steiger: lengte 120m1,
breedte 3m1
5. Landinwaarts een waterweg met een breedte van 12m1
6. Voldoende waterdiepte minimaal 2 meter
7. Bagger/slib verwijderen en zandbodem aanleggen tot 15 meter uit de
kant
o Benodigde voorzieningen
Het perceel moet voorzien zijn van een aantal opstallen en voorzieningen:
1. Clubverzamelgebouw voor de 3 verenigingen:
a. Kantine en vergadergelegenheid
b. Kleedkamers voor dames/ heren, incl. douche/ toilet
c. Opslagruimte
i. Zeil
ii. Surf
iii. IJs
2. NUTS-voorzieningen met voldoende capaciteit
3. 25 stuks ligplaatsen t.b.v de zeilvereniging, incl. 2 stuks voor de surfclub:
lengte 6m1, breedte 2m1
4. 40 stuks ligplaatsen t.b.v. recreatievaart: lengte 6m1, breedte 2m1
5. 40 stuks parkeerplaatsen (auto)
6. Fietsenstalling voor 60 stuks fietsen
7. Starthok/ klokhuis
8. Botenkraan
o Nadere uitwerking
Voorgaande is een ontwerp en uitwerking van een gezamenlijk complex,
dat voldoet een de behoeften van de 3 verenigingen om daarmee invulling
te geven aan hun bestaansrecht. Dit kan als basis dienen voor de
inpassing in het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens gesprekken met mevr.
M. Verkade (beleidsmedewerker sport) en dhr. Jelte Visser (teamleider
projecten, grondbedrijf en vastgoed) is het PvE besproken en zijn
uitgangspunten gedeeld. De sportverenigingen werken kostendekkend en

zonder winstoogmerk. De minimale voorwaarde voor de verenigingen is,
dat de nieuwe locatie – door de gemeente – beschikbaar wordt
gesteld en is voorzien van de huidige faciliteiten van de verenigingen.
Daarnaast is het voor een nadere uitwerking noodzakelijk, dat de
verenigingen worden gefaciliteerd door een professioneel adviseur.
D.d. 11 januari 2019
Uitgewerkt door:Rob Morelisse (voorzitter WSVL), Albert v.d. Berg (voorzitter
Surfclub Ter Aar) en Hein Jan Bocxe(voorzitter Ter Aarse IJsclub)
7.

-

-

-

Financiële zaken (VZ)
A. verslag inkomsten / uitgaven 2018
B. begroting 2019
C. vaststellen contributie 2019
D. verslag kascontrolecommissie
(Saskia van Smoorenburg en Maurice van Grasstek)
E. benoeming kascontrolecommissie
Twee facturen gemist in de boekhouding, van de kaartclub, extra toegevoegd.
Toelichting; 2018. kantine opbrengst lager dan begroot, minder wedstrijden. Geen
scholen geweest voor een trainingsdag. Wedstrijdinkomsten hoger, 2x HWS.
Prijsinkomen hoger, grotere bekers gekocht. Surfmateriaal wat budget over.
Inkomen clubkleding, bedrukkosten waren duurder dan gedacht, maar nog
kleding over. Gebruik stukje water buren, wel/of geen huur in 2019.
Toelichting; 2019. Groter surfmateriaal. Stalling aanloopkosten. Opleiding tot
trainer of wedstrijdleider.
Contributie, hetzelfde te houden dan vorig jaar. Voorstel Sebastiaan, indexeren
meenemen, om mogelijke verhoging in de toekomst te verklaren. Geen les meer,
dan blijft de club levend, genoeg inkomsten uit de rest, heeft Albert uitgezocht.
Kascommissie, niks vreemds kunnen vinden. Goed gedaan, alles op orde.
Niemand bezwaar.
o Nieuwe kascommissie; Saskia Smoorenburg en Cees van Dongen.

8
Wat nog ter tafel komt
Sebastiaan, penningmeester en voorzitter, is vorig jaar ruimte voor gegeven.
Rob, stichting ondersteunt clubs met fondsenwerving, idee om contact op te nemen.
Evert, Oranje fonds (NL Doet) vragen om fonds, idee voor volgend jaar.
Aanvang Pauze
(20:30)
Probeer onze nieuwe windsurf simulator uit, laat je kunsten zien!
Einde Pauze
(21:00)
Beantwoording van gestelde vragen:
- STAAC in begroting 2019? —> 150 euro besloten om te begroten
- AVG-Foto’s evenementen toegestaan? —> opgeven bij het inschrijven van de
wedstrijd.
- AVG-Foto’s lessen, op ischrijfformlier aanvinken. Whatsapp groep is oké.
8.

Verslag wedstrijd- en evenementencommissie (Jari)

9.

Verslag STAAC 2018 (Jari)

10.

Verslag trainingscommissie (Ron)

11.

Verslag onderhoudscommissie (Ron)
• Plannen nieuwe plankenstalling (Evert)
Recht draaien stalling, in het midden opslag voor de kleine setjes, zoldertje
door verhoogd dak, aanvragen gedaan voor materiaal en arbeid. Totaal aantal
kluisjes 60 stuks. Ideeen voor details, toegang naar de boten achter langs?

12.
Verslag kantine/barcommissie (Mirjam)
Bar is bezet geweest, maar moeilijk. Vaak dezelfde mensen. Mensen surfen liever,
dan achter de bar. Idee, verplicht vrijwilliger maken? Statuten op orde maken.
13.
Bestuurs NOODkreet! (VZ)
Communicatie verbeteren? Persoonlijk vragen helpt het best. Willen leden taken op
zich nemen?
Aftredend
Aftredend, maar niet herkiesbaar is Albert van den Berg, Mirjam Jonker en
Linda van der Voorn.
Voor de functie van penningmeester hebben we Sandra Rekelhof gevonden
die de taken over wil nemen.
14.
Rondvraag
- KNWB, registratie leden netter bijhouden, niet zomaar iemand verwijderen
- Penningmeester, wel of niet in het bestuur? Reden wel inschrijven, communicatie
bank en verzekering.
- Harry, positief over Jari als voorzitter, maar jeugd aantrekken in het bestuur.
- Sebastiaan, is iedereen akkoord om een snuffelstage te doen bij het bestuur,
zonder overleg? Ja
15.

Sluiting

(22:00)
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