
 
  
  
  

Verslag Algemene Ledenvergadering WZV Trident  
06 mei 2022.  

  
Aanvang: 20.00 uur Bolzicht  
Aanwezig: 25 leden. 

    
  

1.  Opening.  
Andries opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de jubilarissen, 
hun partners en de aanwezige nieuwe leden. Omdat we al een tijdje door Corona 
maatregelen geen fysieke ALV hebben kunnen organiseren staan we ook even stil bij de 
leden of hun partners die in deze tijd overleden zijn. We staan één minuut stil in gedachte 
bij de overledenen en hun nabestaanden.   
2. Huishoudelijke Mededelingen en absentielijst  
Andries vraagt of er buiten de nieuwe leden en de partners van de jubilarissen niet leden 
aanwezig zijn? Deze zijn van harte welkom maar hebben geen spreek of stemrecht! Er 
zijn geen niet-leden aanwezig? 
De leden die zich bij de secretaris afgemeld hebben zijn: Cees van Berkel, Marc v d Pol, 
Selina Dudok, Wichard van Noorloos, Matachel van Berkel, Aad van Woerden, Chris 
Verburg, Martien Hagoort, Michael Kamphuis, Corné van Beek, Niels Kamphuis, Koos 
Scherf, Kevin v Tol, Martin vd Akker en Bram v Ballegooien.  
3.  Voorstellen nieuwe leden  
Coby Cools, stelt zich voor als nieuw roeilid, zij roeit al een jaar en vind het zo leuk dat 
zij hier ook graag mee door wil gaan. Coby haar partner zeilt en daarom is zij ook veel op 
de haven. Omdat zij graag wat voor de vereniging wil betekenen, zet zij zich ook al een 
tijdje in als lid van de Evenementencommissie. 
Ook Gijsbert van Helden stelt zich voor. Gijsbert die samen met Ad Bax en Finus 
Wijgers een boot vaart, kent de vereniging al jaren. Hij is lid geworden omdat hij hoopt 
weer meer te gaan varen. 
4.  Vaststellen van de agenda.  

  Er zijn geen extra agendapunten die toegevoegd dienen te worden.  
5.  Ingekomen stukken.  

  Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen 
6.  Goedkeuring van de notulen van de ALV op 22 januari 2022  
 Het verslag wordt onveranderd aangenomen. 
7.  Jaarverslag van de secretaris.  
 
Bernita doet verslag van 2021: 
Ledenaantal:  
Vorig jaar hadden we nog te maken met een ledenstop, en konden we niet meer dan 231 
leden aannemen (2 keer het aantal ligplaatsen) Nadat per 31 december 19 leden door 
allerlei uiteenlopende redenen opgezegd hadden, kon de toen nog bestaande wachtlijst 
weggewerkt worden. Doordat na de najaars-ALV het ledenquotum losgelaten kon 



 
worden, en er nu per activiteit een quotum ingesteld is. Konden er weer nieuwe, met 
name roeileden worden aangenomen.  
De huidige ledenstand is 228 leden, waarvan 23 jeugdlid en 4 erelid. Daarnaast zijn er 7 
nieuwe leden voorgesteld aan de leden en voor een aantal loopt de procedure nog. Dat 
maakt dat Trident binnenkort een leden stand van 237 leden kent, dus een lichte stijging.    
Commissies, die later aan het woord komen 
• Roeicommissie: ik mag u vanavond voorstellen aan een nieuwe commissie, de 

roeicommissie, die over het roeien met de Skiff gaat. De commissie bestaat uit: 
Willem Lubbers, Cees van Berkel, Pieter van Rijswijk en Peter Sanders.  

• Evenementencommissie: samenstelling: Kees Bouman, Coby Cools, Bart van Laar, 
Jopie Scherff, 
 Sophia Schreuders (blijft zijdelings betrokken) en Harold Wijgers is gestopt.  

• Jeugdzeilcommissie. Samenstelling: van af dit jaar is Brenda echt gestopt en daarvoor 
is Peter Jannichsen uit het bestuur gestapt en heeft nu plaatsgenomen in de 
jeugdzeilcommissie. Verder bestaat de commissie uit Jeroen Mans en Lennart Visser. 

• Wedstrijdcommissie: samenstelling: Corné van Beek, Ernest Cools, Willem 
Hornstra, Brenda van der Maaden en Harold Wijgers.  

• Viscommissie: bestaat uit Teus Schreuders en Martin van Goor.  
• Redactiecommissie: samenstelling: Cees van Berkel, jan Fortunati en Corné van Beek  
Personalia 
Ik wil even stil staan bij het overlijden van Truus Bouman de vrouw van Huib, die zelf 
ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen is. Hij verblijft tijdelijk in een tehuis in Den 
Bosch en hoopt snel een plekje in wijkestein te krijgen. 
Een aantal leden of partners die gezondheidsproblemen hebben, die ons ter ore zijn 
gekomen zijn; Ina de vrouw van Karel en Cees van Berkel. Maar ook diegene die niet bij 
ons bekend zijn en ziek zijn of het moeilijk hebben, willen we bij deze een hart onder de 
riem steken en heel veel sterkte en/of beterschap wensen. 
8.  Jaarverslag van de penningmeester  
 Jaarcijfers 2021 toelichting 
 Marleen licht de winst en verliesrekening van 2021 toe die als bijlage verstuurd is. 

Winst en Verliesrekening: Aan de inkomstenkant: Contributies en liggelden zijn 
nagenoeg hetzelfde gebleven. De stalling heeft wat minder opgebracht dan andere jaren. 
In 2021 konden er gelukkig tussen de lockdown toch wat activiteiten worden 
georganiseerd. Daar zit ook een deel van de opbrengsten van de kantine in, vandaar dat 
dit weer wat verlieslatend is geweest. Er is geen glossy uitgebracht, daarom zijn er geen 
sponsoren benaderd. Er zijn duidelijk meer passanten geweest. Er zijn enkele eenmalige 
baten geweest, onder meer door een uitkering van de schadeverzekering. De totale 
inkomsten bedroegen € 78.250, een herstel ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Aan de kostenkant: Belangrijkste project wat is uitgevoerd winter 2020/21 is het 
baggeren. De totale kosten daarvan Daarbij is ook de damwand van de krib gerenoveerd. 
Meer activiteiten betekent ook weer wat meer uitgaven daaraan. 

Afschrijvingen waren weer wat hoger doordat er een investering in de kribbeschoeiing en 
steigers is gedaan. Huisvestingskosten zijn wat gestegen door vuilafvoer en 
gas/water/licht. Kantoorkosten vertonen een lichte stijging. De algemene kosten zijn wat 



 
gedaald. Er is weer een deel van het resultaat naar de voorzieningen gegaan, naar jubilea 
en vervanging jeugdzeilboten ieder € 1.000 en nog € 10.000 voor de toekomstige 
renovatie en verplaatsing van het clubhuis. De leningen van de Rabobank kostten € 1.076 
aan rente. Het rentepercentage voor de 1e lening bedraagt 4,15%, 2e lening 3,85% 

Balans: November 2020 is er aangevangen met het baggeren van de haven. Daarbij kwam 
ook onderhoud van de steigers aan de orde en was het nodig om de damwand van de krib 
te vernieuwen omdat deze door het ontgraven verder verzwakt zou raken. 

De kosten van het baggeren, uitgaven 2020 € 8.852, zijn ten laste gebracht van de 
reservering. De kosten van het renoveren van de krib is als investering in de 
haveninventaris geboekt, kosten 2020 € 19.165. 

Daarmee zijn de materiele vaste activa meer waard geworden, € 278.658. 

Passiva: Het balanstotaal komt op € 339.455. Er is per ultimo 2020 nog € 22.696 af te 
lossen aan de bank. Jaarlijks lossen we daar zo’n € 7.000 op af. 

Overige schulden: Daar zijn de nog te betalen kosten over 2020 € 6.345. Voor een deel 
nota’s en declaraties die december/januari ontvangen zijn en de nog af te dragen 
toeristenbelasting over 2020. Aan nog te betalen werkvergoeding en 
instandhoudingskosten zijn hiervan € 3.963. Met het resultaat van 2020 van € 5.256 
bedraagt het eigen vermogen € 209.85857. 

9. Verslag van de kascommissie. 

Omdat niemand van kascontrolecommissie op de ALV kon komen, doet Marleen namens 
De commissieleden: Chris Verburg en Arne Mans verslag. 

De commissie heeft de opgemaakte jaarstukken bekeken, de banksaldi sluiten aan met de 
laatste afschriften, en er is geconstateerd dat de noodzakelijke afschrijvingen genomen 
zijn. Ook hebben zij daarnaast een aantal steekproeven als controle gehouden. Deze 
controle bestond uit de volgende onderdelen: 

• Er is inzage gegeven in de inkomsten van de passanten.  
• De uren door de vrijwilligers zijn gecontroleerd.  
• De bijdrage van de waterleidingmaatschappij is uitgelegd.  
• De bonnen voor de baggerwerkzaamheden zijn gecontroleerd.  

Zij hebben geconstateerd dat al het gecontroleerde keurig verzorgd en in orde is, en 
hebben geen onvolkomenheden geconstateerd. De kascontrolecommissie adviseren wij de 
algemene leden vergadering om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2021. 
Toevoeging: Buiten de rol van de kascontrolecommissie is er geconstateerd dat er 
wellicht financiële ruimte aanwezig is om te investeren in zonnepanelen. Met de huidige 
energieprijzen is de investering wellicht nog sneller “terugverdient”. De loods is een 
ideale locatie. 
10. Decharge van het bestuur  
Andries vraagt de ALV om Decharge, welke wordt verleend.  



 
11. Begroting 2022  
Marleen geeft toelichting opmeet stukken die verstuurd zijn.  
We hopen dat de loods en berging iets meer gaat opbrengen net zoals de opbrengst van 
Bolzicht en jubileum  
Voor jubileum is geld gereserveerd wat misschien niet alles gaat dekken 
Sleutelactie gaat ook wat kosten, aan Bolzicht moet iets gedaan  
12. Bestuurswisseling.  
Reglementair aftredend en herkiesbaar Voorzitter Andries van der Pol tegenkandidaten 
kunnen bij het bestuur worden ingediend volgens art. 11 van de statuten uiterlijk 29-04-
2022. 
Andries bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem en geeft aan nog een jaar door te 
gaan voordat hij het stokje overdraagt. Andries benadrukt nogmaals dat we dringend om 
bestuurders en commissieleden zitten te springen, dus heb je interesse of wet je iemand 
meld je aan.  
13. Pauze 
Met een gratis eerste drankje.  
14.  Jubilarissen    
Marc v d Pol die dit jaar 25 jaar lid is kon vanavond niet aanwezig zijn. Martijn vd Akker 
die dit jaar 40 jaar lid is had ook graag aanwezig willen zijn, maar kon helaas door 
gezondheidsredenen op het laatste moment toch niet aanwezig zijn. Andries zal hem zijn 
speltje en bloemetje de volgende dag thuis overhandigen.  
 
Bart van Hoof die 25 jaar lid is wel aanwezig en wordt door Andries toegesproken. Bart 
die als jeugdlid begonnen is, is ondanks zijn heftige eerste zeilwedstrijd ervaring altijd 
blijven zeilen. En is zo nu en dan met zijn gezin op hun Boot te vinden.  
Jaap die dit jaar 40 jaar lid is, is zijn Watersport carrière begonnen met Jacky van 
Ballegooijen, nadat hij een giek tegen zijn hoofd heeft gehad heeft Jaap nooit meer 
gezeild. Jaap heeft wel samen met een oom en zijn vrouw een speedboten gebouwd waar 
hij jaren in rond gevaren heeft. Ook heeft Jaap ervaring met ‘onderzeeërs’ eerst een 
roeiboot en daarna zijn huidige boot Polaris die zonk. Na de toespraak spelt Andries 
beiden een speltje op en overhandigd een bloemetje. 
15. Jubileum   
Coby Cools doet verslag namens het lustrum comité: Dit jaar vieren we ons 90-jarig 
lustrum, dit jubileum wat van 8 tot 11 juni gevierd gaat worden, zal net als 5 jaar geleden 
uitgesmeerd worden over een aantal dagen. We hopen er dan ook weer een mooie 
feestweek van te maken. Er staan een aantal activiteiten gepland zoals: 
8 juni buiten activiteit   
9 juni quiz  
10 juni buiten activiteit  
11 juni grande finale met in de middag buitenactiviteit gevolgd door een buffet en 
feestavond met playbackshow.  
16. Presentatie plannen van de Commissies 

 
- Jeugdzeilcommissie, er is niemand aanwezig van de jeugdzeilcommissie.  
- Roeicommissie, Willem Lubbers doet verslag; 



 
We zijn inmiddels al vanaf juni vorig jaar aan het roeien in de St Ayles skiff.. De 
meeste mensen zijn  er al vanaf het begin bij. Dat is logisch want het is een 
sportieve activiteit die je buiten kunt beoefenen in de mooie natuur van ons gebied. 
Daarnaast is het een leuke manier van samen iets doen en wordt er lekker gekletst 
tijdens het roeien en daarna. 

Ook de winterperiode blijkt een uitstekend seizoen te zijn om te roeien, De roeiers 
roeien zich warm en de stuurman moet wat extra laagjes aantrekken. 

Op dit moment wordt er geroeid op woensdagavond en in de ochtend op maandag, 
donderdag vrijdag en zaterdag. Na de vorige digitale ALV hebben we de 
proefperiode afgesloten en zijn we formeel begonnen met de registratie van de 
roeiers. Op dit moment zijn er 16 geregistreerd waarvan 10 nieuwe leden voor de 
vereniging. We wachten nu op de laatste aanmeldingen. Er zijn al zeker meer dan 
20 roeiers. Ook komen er de laatste tijd nieuwe mensen op proef roeien die 
hopelijk uiteindelijk ook roei lid zullen worden. Kortom een succesvolle start. 

De roeicommissie bestaat op dit moment uit Willem Lubbers, Pieter van Rijswijk, 
Peter Sanders en Cees van Berkel. De technische commissie bestaat uit Andries 
van der Pol en Cees van Berkel. Maar we kunnen nog versterking gebruiken. 

De komende periode gaan we proberen het aantal roeileden verder uit te breiden en 
hopen we mee te doen aan de Altena Regatta op zaterdag 3 september. Dan kunnen 
we voor de eerste keer ons meten met de andere dorpskernen in Altena. Niet om te 
winnen. Wel om te verbroederen. Aan de technische kant moet er de middenbalk 
van de trailer met de loopwielen vervangen worden en moeten we betere 
roeispanen maken. 

- Evenementen commissie, Coby Cools doet verslag. 

We kunnen kort maar krachtig zijn. 
Geen Nieuwjaarsduik op het strandje bij NOAD, geen gezellig samen zijn met een sjoelavondje in 
Bolzicht, …. helaas … de explosieve impact van het  COVID-19 virus heeft er toe bijgedragen dat 
wij in 2021 maar één evenement georganiseerd hebben: namelijk het “Het Trident weekend”. 
Gelukkig waren de corona besmettingen van dien aard dat wij het Trident weekend uitgebreider 
hebben kunnen organiseren dan vorig jaar. Er was warme tomatensoep en er waren uiteraard ook 
weer de heerlijke broodjes met knakworst voor de lunch. De zon was ons goed gezind en wij 
hebben genoten van een heerlijk zeilweekend, zelfs is er nog met de roeiboot gevaren en  is de 
zaterdag afgesloten met een compleet verzorgde BBQ opgeleukt door live muziek. 
 
Plannen voor 2022 
Alle plannen die de commissie in 2021 gemaakt hebben, hebben zij doorgeschoven naar 2022 
In verband met het vertrek van één van de evenementencommissieleden is er een vacature 
vrijgekomen voor een nieuw commissielid. Vindt u het leuk om evenementen te organiseren dan 
bent u bij deze van harte uitgenodigd om dit aan ons te melden. 
 Bij gebruikmaking van de NOAD  kleedkamers hoopten zij dat de Nieuwjaarsduik weer plaats kon 
vinden, maar helaas gooide Covid weer roet in het eten.    
Door de grote animo bij het sjoelen heeft de evenementencommissie besloten om dit ook in 2022 
op te pakken, dit evenement heeft inmiddels plats gevonden en kende een goede opkomt  
Verder is de commissie samen met enkele bestuursleden druk met het organiseren van ons 90-jarig 
jubileum. 



 
 

De succesvolle en goed bezochte BBQ herhalen zij ook dit jaar, maar of dit samenvalt met het 
Trident weekend dat wordt nog bezien. 
 
- Wedstrijdcommissie: (Ernest Cools doet verslag) 
Gezien de beperkende COVID-19 maatregelen hebben niet alle evenementen 
doorgang kunnen vinden in de omvang die zij graag hadden gezien. Toch is 2021 
een leuk jaar geweest qua zeilevenementen. 
De wedstrijdcommissie heeft het afgelopen jaar de volgende wedstrijden 
uitgeschreven.  

-  10 Zomeravond wedstrijden 
twee avondwedstrijden zijn op de zaterdag middag gezeild. De opkomst 
was echter hierbij niet beter dan op de donderdag avonden. 

- Trident weekend/ combi Zuid wedstrijden  
- Nachtwedstrijd / duisterniswedstrijd  

Die door enige opmerkingen van de zeilers omgezet was naar een duisternis 
wedstrijd, is gezien de magere opkomst geschrapt. 

- Maasbruggen wedstrijd, samen met Heusden. Gebrek aan wind o 
- Combi Zuid met Trident weekend deelnemers. 

Ronnie Jannichsen zat weer op het startpaleis, ze heeft aangegeven van haar 
welverdiende pensioen te gaan genieten. De Wedstrijdcommissie wenst haar daar 
heel veel plezier bij en dankt haar voor haar jarenlange inzet voor het 
wedstrijdzeilen. Zij danken ook alle vrijwilligers die afgelopen jaar hun steentje 
hebben bijgedragen; of dat nu achter de bar of inschrijftafel was, een rescue hier of 
daar, of noem het maar op, deze mensen maken de organisatie van 
eerdergenoemde evenementen mogelijk. 
 
Plannen voor dit jaar: 
Voor komend jaar hebben we twee zaterdagen ingepland voor de 
Zomeravondwedstrijd. De overige 6 wedstrijden zijn weer op de reguliere 
donderdag avond. 

- Het Tridentweekend zal i.v.m. de zomervakanties georganiseerd 
worden op 17 en 18 september 2022.  

- De Maasbruggen wedstrijd dient nog afgestemd te worden met 
Heusden op 25 juni.  

7. Mededelingen 
- Bezetting van het bestuur, Andries doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. 
- De taken van Cees van Berkel binnen het bestuur zullen om gezondheidsredenen 

tijdelijk door Corne v d Beek worden waargenomen.  
- Er komen nieuwe hellingsleutels om in kaart te brengen wie er nu precies helling-

lid zijn. Alleen leden die helling-lid zijn krijgen een sleutel. De andere sleutels 
worden ook vervangen, deze zullen kosteloos omgeruild worden en nieuwe leden 
betalen boortaan borg.  

- Onderhoud aan Bolzicht is hard nodig, op dit moment is er geen financiële ruimte 
om de grootse plannen die we hebben met bolzicht te verwezenlijken. Maar enig 
onderhoud is wel dringend gewenst.  



 
- Voortgang en tijdplan statuten en huishoudelijk reglement, Mike doet verslag via 

een power-point presentatie waar we staan m.b.t het aanpassen van de statuten. Zie 
bijlage presentatie. 
Als de statuten aangepast zijn en goedgekeurd door de notaris dan zal dit in de 
volgende ALV aan de leden in stemming gebracht worden. ¾ van de leden, moet 
aanwezig zijn en ¾ moet voor zijn. Als dit niet lukt dan komt er een volgende 
vergadering waar dan ¾ akkoord moet zijn. 

18. Rondvraag.  
Koos Versteeg vraagt of er een sleutel recht of plicht komt, antwoord: alle sleutels zullen 
kosteloos worden omgeruild, en de nieuwe leden gaan borg betalen. 
Mary van Wijgerden vraagt of er ook gekeken wordt naar een elektronisch sleutel 
systeem. Antwoord: Op de lange termijn zullen we wel een keer over gaan naar een 
electronisch systeem, maar op dit moment is dit gezien de kosten is niet realistisch  
Willem Lubbers bedankt het bestuur voor al hun harde werk en inzet, hij realiseert zich 
dat met name in de onzekere corona tijd het niet altijd gemakkelijk is geweest voor het 
bestuur. 
19. Sluiting  
Alle aanwezigen vriendelijk bedankt en mede namens mijn collega bestuurders een mooi 
watersport jaar toegewenst. 
 

  
 


