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Verslag digitale Algemene Ledenvergadering voorjaar 2021  
 

Omdat het afgelopen voorjaar door Covid- regels niet mogelijk was een fysieke ALV te 

houden, is een digitale vergadering gehouden. Zodat zaken, waartoe het bestuur statutair 

verplicht is afgehandeld konden worden. Daarnaast wilde het bestuur de leden een aantal 

zaken ter stemming voorleggen.  

Als voorbereiding zijn de leden voorzien van de volgende informatie: presentatie van de 

financiën, jaarrekening Trident 2020, W&V en begroting 2020, Balans 2019-beknopt, 

toelichting van penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie. Daarnaast was 

er de mogelijkheid om d.m.v. een discussieforum op- en aanmerkingen kwijt te kunnen over 

de begroting, de jaarcijfers en algemene op- en aanmerkingen in de rondvraag.  Via deze link 

kunt u deze documenten nogmaals raadplegen. 

Uiteindelijk zijn de leden gevraagd via een stemformulier digitaal te stemmen. De uitslagen 

vindt u in onderstaande tabel. 

 Stemming 

Vraag: Ja Blanco Nee 

Ik geef het bestuur decharge over het gevoerde beleid  
 

38 1 1 

Ik ben akkoord met voorgestelde begroting van 2021 
 

39 0 0 

Ik ben akkoord met de periodieke herverkiezing van 
Marleen van Ballegooijen als penningmeester 
 

39 0 0 

Ik ben akkoord met de periodieke herverkiezing van 
Mike van Bergeijk als algemeen bestuurslid 
 

39 0 0 

Ik ben akkoord met de periodieke herverkiezing van 
Cees van Berkel als commissaris public relations  
 

39 0 0 

Ik ben akkoord met de tussentijdse verkiezing van 
Willem Hornstra als commissaris ligplaatsen en 
Berging  

39 0 0 

Conclusie: De leden die gestemd hebben gaan akkoord met de voorstellen van het bestuur. 

 

Via het discussieforum konden de leden vragen stellen en/of een opmerking plaatsen, 

hieronder vindt u een samenvatting van de vragen en opmerkingen van de leden, en de 

antwoorden hierop gegeven door het bestuur.  

Discussieforum over de begroting 2021  

Hier waren geen vragen, we ontvingen wel complimenten over de begroting, met de 

kanttekening de realisatie van de kastroom goed in de gaten te houden, dit voorkomt 

liquiditeitsproblemen. 

https://www.wzvtrident.nl/algemene-ledenvergadering-introductiepagina2
https://www.wzvtrident.nl/algemene-ledenvergadering-introductiepagina2
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Discussieforum over de jaarcijfers 2020 

We ontvingen de complimenten over de keurige cijfers. 

Rondvraag 

Hier konden leden vragen stellen, opmerkingen plaatsen of anderszins van gedachten 

wisselen over de voorgestelde bestuursplannen of ander zaken die zij aan de orde wilden 

stellen.  

- Een lid sprak zijn complimenten uit aan iedereen die aan het herstel van de haven 

gewerkt heeft. 

- Een lid vond dat afgelopen winter de rekeningen voor de winter-zomerseizoen wel 

erg dicht achter elkaar kwamen, is het mogelijk om deze rekeningen meer te 

spreiden? 

Antwoord: Het is lastig om een half jaar spreiding tussen de twee nota’s te houden. 

De winter nota wordt pas geschreven als al de boten er zo’n beetje uit zijn. De zomer 

nota volgt dan al weer voor aanvang van het seizoen, omdat we op deze manier de 

beste bezetting van de haven kunnen garanderen. Mocht dit echter voor bepaalde 

leden even lastig zijn om deze nota’s binnen de termijn te betalen dan is het altijd 

mogelijk om in overleg met de penningmeester tot een passende regeling te komen.  

- Ook werd er gevraagd of er gekeken kan worden naar de mogelijkheid van het 

plaatsen van zonnepanelen op de loods. 

Antwoord: hier is al eerder naar gekeken maar toen is er voorrang gegeven aan 

andere projecten. Maar het bestuur gaat zeker nog een keertje naar kijken wat de 

mogelijkheden zijn.  

- Een lid vraagt alle leden rekening te houden met de snelheidsbeperkingen op de 

afgedamde maas van 9 km, en de regel om geen hinderlijke golfslag te veroorzaken 

m.n. bij havens. Dit veroorzaakt schade aan steigers en erosie aan de waterkanten. 

Mogelijk is het goed dat iedereen heftige golfslag meldt aan Rijkswaterstaat, zodat er 

meer kans op handhaving komt.  

Het bestuur is verheugd dat ondanks deze alternatieve werkwijze 39 tridentleden hun stem 
hebben uitgebracht en gebruik hebben gemaakt van de forum discussies. Wij willen 
iedereen die deelgenomen heeft daarvoor bedanken. 

Het bestuur is blij met deze uitslag en zal zich inzetten om de plannen zoals voorgesteld te 
realiseren. 

 

Namens het bestuur, 

Andries van der Pol 
Voorzitter 
 


