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UITNODIGING VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERING 2021 VAN DE KUSTZEILERS 

 
 
DATUM: MAADAGAVOND 15 maart, aanvang 19:30 uur  
 
PLAATS:   Digitale vergadering 
 
Beste Kustzeiler, 

Vanwege het COVID-19 virus zijn we genoodzaakt om onze jaarlijkse algemene vergadering van de 
Algemene Vergadering van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers ook dit jaar weer digitaal 
te houden. De hoop en verwachting eind vorig jaar dat we elkaar dit jaar weer fysiek zouden kunnen 
ontmoeten is helaas niet uitgekomen. We hopen komende zomer weer enige fysieke bijeenkomsten te 
kunnen houden. 

Het bestuur realiseert zich dat een fysieke Algemene Vergadering belangrijk is voor de leden. We 
kunnen elkaar spreken en van gedachten wisselen over verleden en toekomst van de vereniging. 
Verantwoording afleggen, decharge over het verenigingsjaar 2020 en goedkeur van de begroting 
2021 door de leden vinden we belangrijk. Daarom wordt je van harte uitgenodigd voor een digitale 
ledenvergadering op maandag 15 maart om 19:30 

De agenda en het concept verslag van de Algemene Vergadering van 2 oktober 2020 zijn onder deze 
brief vermeld. De overige benodigde stukken en de aanmeldprocedure worden eind februari op 
MijnKustzeiler geplaats. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

 

Ed Megens 

voorzitter Amsterdam 
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Agenda van de digitale Algemene Vergadering 15 maart 2021 
 

 
1. Opening 

 
2. Ingekomen stukken 

 
3. Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering van 2 oktober 2020. Zie pag. 3 en 

verder in deze brief. 
 

4. Bespreking van het jaarverslag 2020 
 

5. Bespreking resultaat 2020 en balans per 31-12-2020 
 

6. Verslag van de commissie van controle, die conform art.18.4 van de statuten belast is met 
onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur over 2020. 
 

7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid 
 

8. Benoeming  commissie van controle 2021 
 

9. Vaststelling begroting 2021 
 

10. Vaststelling contributie, entreegeld en donatie voor 2022 
 

11. Bestuurssamenstelling en verkiezing.  
Dit jaar treden drie bestuursleden af: 

• Wouter Kruijt (vice voorzitter) 

• Sietske Cnossen (commissaris en linking pin met de PR commissie) 

• Meriam Winterink (commissaris en linking pin met de 
evenementencommissie)  

 
De overige bestuursleden zijn allen nog hun eerste termijn waarvan de einddatum nog 
niet is bereikt. 
 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat twee leden bereid zijn gevonden het bestuur te 
komen versterken. Het bestuur draagt, overeenkomstig de statuten art. 11 lid 2, aan 
de vergadering voor om te benoemen: 

• Marjan Bijzet, commissaris 

• Laan van Staalduinen, commissaris 
 
De mogelijkheid bestaat om tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering 
schriftelijk bij het bestuur tegenkandidaten voor te dragen (statuten art. 11 lid 2). 

 
12. Uitreiking Jaarprijzen  

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 
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Concept notulen goed te keuren in de AV van 15 maart 2021 

 

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 2 oktober 2020 
 
Vanwege de overheidsmaatregelen betreffende het COVID-19 virus is een online AV georganiseerd.  
Het aantal online aanwezigen varieerde in de loop van de vergadering. In totaal is door 53 personen 
de vergadering deels of geheel online bijgewoond. Niet bekend is of er (gezins)leden aanwezig waren 
bij een ingelogd lid. 
Per stemronde varieerde het aantal uitgebrachte online stemmen van 40 tot 47. 
 
Deze online vergadering is opgenomen en kan integraal bekeken worden na inloggen op 
MijnKustzeiler.  
 
 
1. OPENING 
 
Voorzitter Ed Megens opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste 
digitale algemene vergadering van de Kustzeilers. Een speciaal welkom voor de aanwezige nieuwe 
leden en ere leden. 
In de studio zijn aanwezig: het dagelijks bestuur, de bureauhouder plus Rob en Corry Overduin.  
Rob en Corry faciliteren deze vergadering. Alle overige bestuursleden zijn online aanwezig en kunnen 
waar nodig ook vragen beantwoorden die via de chat binnenkomen. 
 
De spelregels voor deze digitale vergadering worden toegelicht. Vragen kunnen via de chat gesteld 
worden en zijn zichtbaar voor iedereen.  
 
De voorzitter gaat in op de gevolgen van Corona voor onze vereniging. Noodgedwongen hebben we 
veel activiteiten moeten annuleren maar gelukkig hebben we contact kunnen onderhouden via de 
Drietand en de nieuwsbrief. De nazomer Deltatocht en het Randje IJsselmeer konden gelukkig wel 
doorgaan.  
 
 
2. INGEKOMEN STUKKEN 
 
De secretaris, Harry de Jong meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 

1. Frans Evers 

2. John Soek 

3. Herman Oggel 

4. Daan Gunnink 

5. Marcel van Winsen 

6. Mickey de Kanter 

7. Bert Oosterlaak 

8. Paula van der Horst 

9. Reinier Bax 

Voorafgaande aan de vergadering is een vraag ontvangen van Joep Dirkx over de 
vertrekkersregeling. Dit wordt bij agendapunt 10 behandeld.  
 
 
3. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN   
           18 MAART 2019 en 23 maart 2020 
 
Over beide notulen zijn geen opmerkingen ontvangen. Achtereenvolgens wordt gevraagd om over de 
notulen te stemmen. 
De notulen van 18 maart 2019 worden goedgekeurd met 35 stemmen voor en 5 blanco. 
De notulen van 23 maart 2020 worden goedgekeurd met 32 stemmen voor en 8 blanco. 
 
De notulen zijn na de vergadering door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 
 
 
4. BESPREKING VAN HET JAARVERSLAG 2019 
 
Via de online verbinding geeft voormalig voorzitter Hans de Sonnaville een korte toelichting op het 
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jaarverslag 2019 en bedankt de diverse commissies en haar leden voor de inzet in 2019 en de mooie 
resultaten die behaald zijn. 
 
Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd met 34 stemmen voor en 2 blanco. 
 
 
5. BESPREKING RESULTAAT 2019 EN BALANS PER 31-12-2019 
 
Hans de Sonnaville geeft namens het oude bestuur een toelichting op de resultaten over het jaar 
2019. Het resultaat is €3.713 negatief. Dat is aanmerkelijk beter dan het begrote tekort van ruim €18k. 
De begroting was gebaseerd op een pessimistischer scenario dan is uitgekomen. De terugval in 
subsidie en ledenaantal is meegevallen. De 24uurscommissie heeft fors bezuinigd en de overige 
commissies hebben goed op de kosten gelet. Ook is gebleken dat een aantal reserveringen niet meer 
nodig waren en zijn vrijgevallen. 
 
Het negatieve resultaat is ten laste van het eigen vermogen gebracht dat per 31 dec. 2019 €190.734 
bedraagt. Dat is ruim boven de streefwaarde van €150k Door het vorige bestuur is in overweging 
genomen om de bijdrage van de deelnemers aan activiteiten te beperken. Het is aan het nieuwe 
bestuur om daarover verder te beslissen. 
 
In de chat zijn geen vragen over het financiële resultaat 2019 en de balans per 31-12-2019 binnen 
gekomen. 
 
 
6.       RAPPORT VAN DE COMMISSIE VAN CONTROLE 
 
De verbinding met Theo Hooning als lid van de controlecommissie kan niet tot stand komen. De 
voorzitter leest het getekende verslag van de commissie van controle, dd. 3 maart 2020, voor. 
 
 
7.           DÉCHARGE BESTUUR 
 
De commissie van controle stelt in haar verslag voor om het bestuur décharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid in het algemeen en de penningmeester voor de financiën, dit overeenkomstig de 
statuten artikel 22 lid 1.  
De vergadering verleent, met 43 stemmen voor en 1 blanco stem, decharge voor de financiële 
verantwoording en het gevoerde beleid 2019. 
 
De voorzitter bedankt Theo Hooning en Sjoerd Algera voor hun inzet in de commissie. 
 
 
8.       BENOEMING COMMISSIE VAN CONTROLE 2020  
 
Belast met onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur 2019,conform art. 18.4 
statuten hebben de heren Theo Honing, Sjoerd Algera en Wilfred Nagel zich beschikbaar gesteld als 
lid van de commissie van controle voor 2020. 
 
Het bestuur stelt voor hen te benomen. De vergadering gaat met 45 stemmen akkoord met dit 
benoemingsvoorstel.  
 

 
Na een pauze van 10 minuten wordt de vergadering hervat 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9.  VASTSTELLING BEGROTING 2020 
 
In januari 2020 was een begroting opgesteld die inmiddels is achterhaald. Op basis van de realisatie 
tot en met 16 september en een inschatting voor de resterende periode in 2020 is een corona-
begroting opgesteld. 
De penningmeester, Jacques van Seventer, geeft een toelichting op de corona begroting 2020: 
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• Er is een verschil met de oorspronkelijke begroting 2020 van €10.794,-. Het verwachte tekort 

in het lopende boekjaar bedraagt niet €15.994,- maar €5.200,-;  

• De contributieinkomsten dalen ten opzichte van 2019 vanwege een kleiner ledenaantal dan in 

januari 2020 verwacht was;  

• De Drietand zal een groter financieel beroep gaan doen op de begroting door lagere 

advertentieinkomsten;  

• Enkele commissies zullen dit jaar beduidend minder kosten maken. Dit komt omdat vanwege 

COVID-19 door deze commissies minder activiteiten georganiseerd worden;  

• Per 31-12-2019 is €16.000,- gereserveerd voor het lustrum 2021. In 2020 is een extra 

reservering voor het lustrum gepland van €3,000,-;  

• De kosten van het Bureau zijn nu begroot op een bedrag van €27.730. Het doorbelasten van 

een deel van de bureaukosten naar het budget van de 24uurscommissie is met ingang van 1-

1-2020 vervallen. 

In de chat zijn geen vragen over de coronabegroting 2020 binnen gekomen. De vergadering wordt 
gevraagd akkoord te gaan met de begroting met een begroot verlies van €5.200,- 
 
De vergadering gaat akkoord met de begroting met 46 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco stemmen. 
 
 
10.       VASTSTELLING CONTRIBUTIES, ENTREEGELD EN DONATIE 2020 
 
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten moet de contributie door de AV worden vastgesteld 
 
De penningmeester geeft een korte toelichting op het voorstel om de contributie voor 2021 te 
handhaven, ondanks de lichte inflatie en het in het over 2020 begrootte verlies.  
 
 

Contributie Kustzeilers  2020 2021 

Gewoon lid *  € 102,00   € 102,00  

Gezinsleden *  €  27,30   €  27,30  

Leden 18 t/m 25*  €  34,45  €  34,45 

Jeugdleden *  € 19,90   €  19,90  

Gezinsbegunstigers  €  22,00   €  22,00  

Donateurs (minimum bedrag)  €  53,00   €  53,00  

Entreegeld   €  35,00   €  35,00  

 

* Bedragen zijn exclusief KNWV contributie.  

     (KNWV contributie 2020:  €21,10 voor gewone leden en €10,55  voor de overige leden) 
 
Uitslag van de stemming: 44 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco.  
Het contributievoorstel 2021 wordt door de vergadering aangenomen. 
 
In 2019 is door het bestuur aan vertrekkers de mogelijkheid geboden om onder een aantal 
voorwaarden lid te blijven van de Kustzeilers en vrijstelling van contributie te verkrijgen. De 
zogenaamde Vertrekkersregeling. De argumenten hiervoor zijn: 

1. We willen de leden niet (voorgoed) kwijtraken; 

2. De vertrekkers geven iets terug aan de vereniging in de vorm van verhalen en verslagen; 

3. Het kost de vereniging praktisch niets omdat er geen kosten voor Jaarboek en Drietand 
gemaakt worden; 

4. Het imago van de kustzeilers verbeterd door veel leden op de wereldzeeën. 
 
Met 35 stemmen voor, 6 tegen en 6 blanco gaat de vergadering akkoord met de Vertrekkersregeling. 
 
 
11.         BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Op 16 en 24 maart 2020 zijn alle leden per mail geïnformeerd over het corona virus en de gevolgen 
daarvan voor de Algemene vergadering van 23 maart.  
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Op 23 maart is in de digitale AV met aangepaste agenda het dagelijks bestuur bestaande uit Hans de 
Sonnaville (voorzitter), Reinier Bax (secretaris) en André Benders (penningmeester) afgetreden. Als 
nieuw dagelijks bestuur zijn benoemd: 

• Ed Megens- voorzitter 

• Harry de Jong – secretaris 

• Jacques van Seventer-penningmeester 
 
De termijnen van de overige bestuursleden (Wouter Kruijt, Sietske Cnossen, Meriam Winterink en 
Marc van Herpt) zijn nog niet verstreken en blijven lid van het bestuur. 
 
 
14.     UITREIKING JAARPRIJZEN 
 
Traditiegetrouw belonen we leden voor bijzondere prestaties of verdiensten. Op dit moment willen we 
volstaan met het benoemen en feliciteren van de winnaars, zij zijn al eerder genoemd in de Drietand .  
 
Voorzittersprijs, de prijs voor de grootste afgelegde afstand.  Ariaan van Walsum met Mischief naar 
Spitsbergen met (ongewogen) 3005 Nm 
 
Zeepaardbeker, de prijs voor schepen met een max. waterlijnlengte van 7,93 meter of 26 ft . Evenals 
in 2018 voor Henk Derksen met Rolwolk. Rondje Noordzee. Ongewogen afstand 1850 Nm 
 
Journaalprijs. Dit is de prijs voor het beste reisverhaal. Joep Dirkx voor zijn verslag van zijn reis met 
de Vlieger naar noord Noorwegen, Shetland en Orkney’s 

 
De wisselbeker en de replica worden door het bureau toegezonden. 
 
Via de chat worden veel felicitaties voor de prijswinnaars gepost 
 
 
15.     RONDVRAAG 
 
Er zijn geen nieuwe vragen in de chat binnengekomen voor de rondvraag. 
 
Voorafgaande aan de vergadering ontvingen we van Frans Evers het volgende: Hij is verbaasd dat 
contact met mede Kustzeilers in het buitenland niet als vanzelfsprekend wordt ervaren. Kan het 
bestuur bevorderen dat onderling contact makkelijker wordt? 
De voorzitter antwoord: Wat heeft Frans Evers bewogen tot deze vraag en waar zou hij een oplossing 
zien. We zullen contact met hem opnemen om de vraag helderder te krijgen en wellicht suggesties te 
horen. 
 
 
16.     SLUITING 
 
Voorafgaand aan de sluiting wordt de aanwezigen in de studio gevraag hoe de digitale AV bevallen is. 
Reacties: het is een vrij technische geheel om het goed te laten verlopen en vraagt intensieve 
ondersteuning tijdens de vergadering; het directe contact met de leden wordt erg gemist; het 
modereren en stemmingen regelen vraagt veel aandacht; een videoopname geeft een goed verslag 
van de vergadering. 
Concluderend: een online vergadering is, binnen de beperkingen van corona, een redelijk alternatief 
om een AV te houden en een aantal besluiten voor de vereniging te nemen. 
  
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor ieders virtuele aanwezigheid en spreekt de hoop uit iedereen 
spoedig weer in levende lijve te treffen.  
 
De vergadering wordt om 21:06 uur gesloten. 
 
 

- - - - - - - -  / / - - - - - - - - 
 
 


