
 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering KV Jason – 30 maart 2022 

 

 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag ALV 7 juli 2021 
3. Jaarverslag 2021 
4. Jaarverslag penningmeester 2021 
5. Verslag kascommissie 2021 
6. Verkiezing kascommissie 2022 
7. Vaststellen begroting 2022 
8. Bestuurszaken 
9. Jubileum en overige activiteiten in 2022 
10. Onderhoud in 2022 
11. Volgende vergadering 
12. Rondvraag en sluiting 

 

 



Algemene Ledenvergadering KV Jason - 7 juli 2021 
 
1. Opening en mededelingen 

Er zijn 8 Jason-leden aanwezig. Zes leden hebben zich afgemeld. 
 
Voorzitter René van der Kuij opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de Algemene 
Ledenvergadering, die i.v.m. corona later plaatsvindt dan gebruikelijk.  
- Het is een moeilijk jaar geweest voor veel verenigingen: er zijn weinig clubactiviteiten geweest, er is 

uitsluitend op individuele basis gevaren. Bij Jason zijn de zwembadactiviteiten niet doorgegaan, de 
Nieuwjaarsbijeenkomst is vervangen door een presentje aan de leden. De klusdagen zijn in afgeslankte 
vorm doorgegaan. Tussen de klusdagen door heeft Arie Schram nog veel werk verzet, waarvoor hij 
hartelijk wordt bedankt. 

- Het parkeerterrein van de vereniging is in slechte staat. Het bestuur is in gesprek gegaan met die 
Dierenbescherming, die het terrein ook gebruikt. De Dierenbescherming is in principe bereid om bij te 
dragen aan de verbetering van het parkeerterrein, maar ziet het liefst dat het terrein dan wordt afgesloten 
met een hek. Dat kan echter niet i.v.m. de erfpachtregels waar Jason aan gebonden is: het parkeerterrein 
moet openbaar toegankelijk blijven. Het bestuur is ook in gesprek gegaan met de gemeente Zaanstad. 
Hoewel de betreffende ambtenaren hebben aangegeven Jason een helpende hand te willen reiken, gaat er 
vanuit het bestuur veel energie zitten in het verkrijgen van concrete toezeggingen en/of activiteiten 
vanuit de gemeente. Ook ons verzoek aan de gemeente om de sloot uit te baggeren is op de lange 
termijn geschoven: de gemeente wil eerst kijken hoe de nieuwbouwplannen in de buurt zich 
ontwikkelen. 

- Het bestuur is zich aan het oriënteren op de verbetering van het gebouw, o.a. door het plaatsen van 
zonnepanelen. Dit kan een oplossing bieden voor hogere energiekosten door de activiteiten van de 
yogastudio. Hans Gaillard heeft zich verdiept in de regionale energietransitienota. Hij geeft aan dat het 
voor derde partijen niet interessant is om het dak van de botenloods vol te leggen met zonnepanelen, in 
ruil voor vervanging van het asbesthoudende dak. Wel is het mogelijk dat we op eigen kosten het dak 
van de kantine vol leggen met zonnepanelen. Hans gaat na hoe het met de salderingsregeling zit. De 
asbestplaten mogen voorlopig op het dak blijven liggen. De stellingen voor de boten zijn langzaamaan 
aan vervanging toe. 

- De afgelopen maanden heeft de vereniging een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen, die van harte 
welkom zijn. 

- Per 1 juli moeten verenigingen zich houden aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
Bestuursleden kunnen hierdoor gemakkelijker hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden bij wanbeheer. 
Kleine verenigingen worden door de invoering van de wet op kosten gejaagd, doordat de statuten 
aangepast moeten worden. Er is een overgangsperiode van 5 jaar.  

- De laatste tijd is er veel overlast van snelvarende bootjes. Frank heeft via Twitter een melding gedaan bij 
de politie, NH Nieuwe heeft hierop gereageerd en wil er een nieuwsitem aan dit thema wijden. Het 
bestuur roept de leden op regelmatig melding te maken als zij overlast van motorbootjes ondervinden, 
zodat het onderwerp onder de aandacht van handhaving blijft.  

 
 
2. Verslag ALV 8 juli 2020 

Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2020 

- Het is een rustig jaar geweest, met weinig verenigings- en bondsactiviteiten. Nu gaan we voorzichtig 
weer activiteiten opstarten, door aan te sluiten bij TKBN-activiteiten en via de Jason vaarapp. 

- Jolanda Goossens vraagt of de nieuwe leden ook zijn toegevoegd aan de vaarapp. Dit is het geval. 
- Hans Gaillard geeft aan dat hij en Harry Snijders vanuit hun functie in het gebouwbeheer de 

mogelijkheden hebben onderzocht om een gedeelte van het gebouw aan de yogastudio te verkopen, 
maar dit wordt niet toegestaan door de gemeente. 

- De gezamenlijke sluitingstocht met kv Uitgeest was een geslaagde activiteit in 2020. Het bestuur bekijkt 
of een vergellijkbare activiteit ook dit jaar weer mogelijk is.  

 
4. Jaarverslag penningmeester 2020 



De financiële situatie van de vereniging is redelijk goed. De kosten die in de afgelopen jaren voor de 
verbouwing zijn gemaakt, zijn weer gedeeltelijk ingelopen. De inkomsten zijn mede te danken aan de 
verhuur van ruimtes aan de yogastudio, waardoor kv Jason op financieel gebied een inhaalslag kan maken. 
Er zijn wel enkele aandachtspunten, die ook zijn aangemerkt door de Kascommissie.  
1. Achterstallige contributiebetalingen beginnen bij sommige mensen chronisch te worden. Victor 

Naumann gaat deze 4 à 5 mensen actief benaderen. Frank de Groot oppert de mogelijkheid om kano’s 
aan de ketting te leggen en/of leden te royeren. Hans vraagt zich af of er wellicht persoonlijke redenen 
achter de betalingsachterstanden liggen. Frank geeft aan dat we hen in dat geval kunnen aanbieden om 
een betalingsregeling aan te gaan. Jolanda adviseert om persoonlijk in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door 
te bellen. Victor gaat dit proberen.  

2. In de winter verbruikt de yogastudio veel gas en elektriciteit. Het bestuur gaat in gesprek met de 
yogastudio om tot een nieuwe afspraak te komen over huur- en energiebetaling.  

 
5. Verslag kascommissie 2020 

Met de inachtneming van de bovenstaande opmerkingen is het financieel jaarverslag goedgekeurd. Het 
bestuur wordt gedechargeerd. 

 
6. Verkiezing kascommissie 2021 

Hans Gaillard en Marianne Groep-Foncke vormen de kascommissie over het jaar 2021. 
 
7. Vaststelling begroting 2021 

Hier zal de penningmeester later over communiceren. 
 
8. Bestuurszaken 

- herkiesbaar: voorzitter René van der Kuij 
- kandidaat-secretaris: vacant 
- herkiesbaar: penningmeester Victor Naumann en algemeen lid Frank de Groot 

 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. René, Victor en Frank worden herkozen. Marianne wordt 
bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren. De herkozen bestuursleden zijn bereik om haar 
werkzaamheden onder elkaar te verdelen. Dit is echter geen ideale situatie. De vacature blijft openstaan. 
Leden die zich, met ondersteuning van de rest van het bestuur en/of Marianne als secretaris voor de 
vereniging willen inzetten zijn van harte welkom om hier gedurende het jaar aan te beginnen.  

 
9. Activiteiten in 2021 

Tot nu toe zijn er weinig activiteiten geweest. Het betuur roept de leden op om het in de vaarapp te zetten 
wanneer ze iets gaan doen. Misschien willen er mensen meedoen. Frank geeft aan dat het de bedoeling is om 
de komende tijd maandelijkse tocht uit te zetten, ook in de omgeving. Ook wil de vereniging op bezoek bij 
zusterverenigingen. Hij roept leden op om aan te geven waaraan zij behoefte hebben.  
De Buurtcamping Krommenie heeft gevraagd of Jason weer een activiteit kon aanbieden. Bij gebrek aan 
vrijwilligers konden we echter geen bijdrage leveren. Volgend jaar hopen we weer mee te kunnen doen, dit is 
onder meer goed voor de zichtbaarheid van de vereniging.  

 
10. Onderhoud in 2021 

Gedurende de afgelopen onderhoudsdagen is onkruid verwijderd, gras en riet gemaaid, zijn er beschoeiingen 
geteerd, kozijnen geschilderd, sloten gebaggerd, enzovoort. Er is nog veel werk te doen: het tegelwerk zou 
grondig aangepakt moeten worden, stellingen moeten worden vernieuwd. Het zou fijn zijn als er een 
volgende keer wat meer leden aanwezig zijn om groot onderhoud aan te pakken.  

 
11. Rondvraag en sluiting 

- Victor vraagt wanneer het volgende gesprek met de yogastudio plaatsvindt. Dit zal in de tweede helft van 
augustus zijn Rond die tijd wordt ook een afspraak met de gemeente gepland.  

- Hans vraagt of de Belgische gasten nog komen? Waarschijnlijk komen zij wel, maar daarbij zijn we 
gebonden aan de periode dat de yoga-activiteiten nog niet hervat zijn. 

- René bedankt iedereen nogmaals voor de komst. De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland 
op woensdag 23 maart 2022, 20.00 uur in het verenigingsgebouw. 

- René sluit de vergadering. 



 

 

 

   Jaarverslag KV Jason 2021 
 

Ook het afgelopen jaar werden de clubactiviteiten nog beperkt door Covid.  

Veel tochten werden afgeblazen. Individueel en in beperkt clubverband zijn er een paar 
leuke tochten gevaren. De openingstocht hebben we uitgesteld naar mei 2021, met een 
goede opkomst en een leuke tocht. We zijn in september, samen met KV Uitgeest, naar het 
Amsterdamse Bos gegaan en hebben daar een mooie tocht gevaren. Het verslag hiervan was 
in het maandblad van de TKBN te lezen. Ook zijn we nog richting Biesbosch gegaan om daar 
een soort alternatieve sluitingstocht te varen. Verder hebben we, verspreid over het jaar, 
toch nog meerdere tochten kunnen varen.  

De nieuwjaarsreceptie kon helaas geen doorgang vinden. In plaats daarvan hebben we een 
leuk presentje bij de leden bezorgd.  

De onderhoudsdagen konden gelukkig wel doorgaan, zij het in een aangepast model. Er is 
gelukkig weer heel wat werk verzet door een enthousiaste groep vrijwilligers. Dit jaar 
hadden we ook hulp van de groep vrijwilligers die jaarlijks de buurtcamping organiseren. Dit 
als tegenprestatie voor het gebruik van wat verenigingskajaks. 

Omdat KV Uitgeest tijdens de Covid periode een grote ledengroei mee maakte en de ruimte 
in hun botenloods beperkt is, zijn we overeengekomen dat we enkele ligplaatsen 
beschikbaar hebben gesteld  aan KV Uitgeest leden. 

De yogastudio, die gebruik maakt van ons clubgebouw, is in nieuwe handen gegaan. Monica 
is gestopt en Yvette heeft de activiteiten doorgezet. 

Op bestuursgebied is Marianne, zoals bekend, helaas gestopt met het secretariaat. Haar 
taken zijn nu verdeeld over de overige bestuursleden, maar dat is zeker geen ideale situatie.  
We zijn dus op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen! 

Al met al hebben we er, ondanks de diverse beperkingen, toch nog een succesvol jaar van 
kunnen maken! 
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Opmerking

102 Afdracht TKBN 900 871
103 Inschrijfgelden 40 51 5 nieuwe leden 104 Aflossing lening TKBN 0 0
105 Contributies 6.000 6.721 110 Hypotheek rente 2.900 2.450
107 Donaties 50 18 112 OZB 1.500 1.085
109 Stallinggelden 500 420 114 Opstalrecht / erfpacht 45 45
111 Lening TKBN 0 0 116 Gebruiksrecht SBB 0 0
113 Bijdrage energiekosten 0 0 118 Verzekeringen 1.500 1.556
115 Rente 0 1 120 Abonnementen 0 0
117 Overige inkomsten 0 0 122 Bank/giro kosten 150 138
119 Verhuur incl borg 5.625 5.250 aanpassing huur vanwege Corona 124 Bestuur en comissie kosten 50 164

126 Representatiekosten 50 0
128 Overige uitgaven 50 120

132 Gas en electra 1.980 1.561
134 Waterverbruik 250 41
136
138 Telefoonkosten

Resultaat communicatie -100 0 140 Waterschapslasten 120 223
Resultaat Botenloods -170 193 142 Verontreinigingshef 250 235
Resultaat Activiteiten 0 0 144
Resultaat Kantine 0 0

Jubileum
totaal 11.945 12.653 Kosten Onderhoud 2.500 656 zuinig met onderhoud

Expoitatie resultaat -300 3.509 totaal 12.245 9.144

Jaarverslag penningmeester 2021
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102 Afdracht TKBN 871 800
103 Inschrijfgelden 51 40 4 nieuwe leden 104 Aflossing lening TKBN 0 0
105 Contributies 6.721 6.000 110 Hypotheek rente 2.450 2.900
107 Donaties 18 50 112 OZB 1.085 1.500
109 Stallinggelden 420 500 114 Opstalrecht / erfpacht 45 45
111 Lening TKBN 0 0 116 Gebruiksrecht SBB 0 0
113 Bijdrage energiekosten 0 0 118 Verzekeringen 1.556 1.600
115 Rente 1 0 120 Abonnementen 0 0
117 Overige inkomsten 0 0 122 Bank/giro kosten 138 150
119 Verhuur incl borg 5.250 9.000 per maand 600 huur + 150 energie 124 Bestuur en comissie kosten 164 50

126 Representatiekosten 0 50
128 Overige uitgaven 120 50

132 Gas en electra 1.561 1.980 € 165 per maand
134 Waterverbruik 41 40
136
138 Telefoonkosten 0

Resultaat communicatie 0 -100 140 Waterschapslasten 223 225
Resultaat Botenloods 193 -170 142 Verontreinigingshef 235 250
Resultaat Activiteiten 0 0 144
Resultaat Kantine 0 0

Jubileum 1.000
totaal 12.654 15.320 Kosten Onderhoud 656 2.500

Expoitatie resultaat 3.509 2.180 totaal 9.145 13.140

Begroting 2022



 

 

Activiteitenprogramma 2022 
 

Voor ons jubileumjaar staan de volgende activiteiten op de planning: 

19 maart 2022   Landelijke opschoondag 

24 april 2022  Openingstocht 

26-29 mei 2022   Hemelvaartkamp  

20 juni 2022  Eerste avond van de Avondvierdaagse (de andere 
avonden zijn bij andere clubs) 

26 juni 2022   Droogmakerijtocht 

27-28 augustus 2022  Sluis tot Sluistochten  

19 oktober 2022   Sluitingstocht 

 

 

Onderhoudsdagen 2022:  

9 april, 21 mei, 9 juli, 20 augustus, 17 september en 5 november 2022 


