
Notulen Jaarvergadering Waterskivereniging De Ronde Venen 

d.d.  maandag 31 maart 2014 

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Boei te Vinkeveen 

1. Opening van de vergadering door Paul Omtzigt.  

 

2. Ingekomen stukken 

Geen. 

 

3. Jaarverslag: terugblik 2013 

Terugblik op een fantastisch jaar. De jeugdmiddagen zijn druk bezocht. Het 

weer was geweldig. Zonnig & weinig wind. En de ijsjes smaakten heerlijk. 

Dank aan de leden die meegevaren hebben tijdens de jeugdmiddagen. 

  

4. Financieel overzicht  

Paul Omtzigt geeft een toelichting op de financiële resultaten van 2013 en de 

begroting 2014. Alle aanwezigen krijgen een overzicht. Er is een negatief 

resultaat als gevolg van de investeringen voor de baan en een nieuw 

vergunningensysteem van het recreatieschap. Er is echter nog steeds geen 

reden voor paniek. Het aantal leden stijgt. Door de ruimere openingstijden 

wordt een verdere stijging van het aantal leden verwacht. Paul zorgt voor 

advertenties o.a. in het gele boekje. De heren …. en de Vries (Kascommissie) 

hebben de financiële resultaten 2013 goedgekeurd. Vanwege het negatieve 

resultaat wordt unaniem besloten het lidmaatschap te verhogen. De 

begroting en de vastgestelde contributie worden goedgekeurd door de 

aanwezige leden.  

 

5. Contributie 2014 

Tijdens de vergadering wordt besloten de factuur voor 2014 met 10 euro te 

verhogen t.w. 260 euro. De Leges van het Recreatieschap Vinkeveense 

Plassen zijn gestegen van 190,- naar 195,- euro. De stickerset is gelijk 

gebleven. De contributie wordt met 5 euro verhoogd. 

 

De procedure van verlening van de ontheffing is gewijzigd. Inleveren hoeft 

niet meer. Na betaling wordt de nieuwe ontheffing toegestuurd. Let op: 

Wijzigingen dient u vooraf door te geven! De stickers kunnen opgehaald 

worden bij Jachthaven Omtzigt. 

 

6. Plannen 2014  

De (voorlopige) activiteitenkalender 2014 

- Jeugdmiddagen: verzamelen 13.30 uur , varen 14.00 – 16.00 uur 

o Woensdag 16 juli  

o Woensdag 23 juli 

o Woensdag 6 augustus                            

o Woensdag 20 augustus 



- Vinkeveen Ontwaakt 17 mei (over invulling wordt nog nagedacht) 

- Eindfeest  

Er is nog geen invulling voor het eindfeest. Ideeen zijn welkom. Geef ze door 

aan het secretariaat. 

Meer informatie over de activiteiten is terug te vinden op www.waterskidrv.nl 

 

7. Vaststellen nieuw bestuur 

Met unanieme stemming is onderstaande verdeling van de posten tot stand 

gekomen: 

- Voorzitter: Ronald Tijssen 

- Penningmeester: Paul Omtzigt 

- Secretaris: Petra Dweelaard 

Ook Peter Homan blijft deel uitmaken van het bestuur. Ronald Thijssen is 

tevens aanspreekpunt voor de baancommissarissen, terwijl Petra Dweelaard 

verantwoordelijk blijft voor de organisatie van evenementen. 

 

8. Veiligheid op de baan en de Baancommissarissen 

Alle baancommissarissen hebben hun taak naar behoren uitgeoefend. Als 

tegenprestatie wordt de ontheffing door de vereniging terugbetaald. 1 

baancommissaris heeft zich wegens tijdgebrek teruggetrokken. De 

baancommissarissen zijn herkenbaar aan de blauwe stickers met witte 

nummers. De eerstvolgende vergadering van de baancommissarissen zal 

gehouden worden op dinsdag 15 april, 20.00 uur locatie Plashoeven. Ronald 

zal daarna het dienstenschema voor 2014 opstellen. Er zal op korte termijn 

een overleg gepland worden met (een aantal) baancommissarissen, 

recreatieschap en politie om te kijken of de samenwerking verbetert kan 

worden. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Leden geven aan blij te zijn met de urenuitbreiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


