
 

Verslag digitale Algemene Ledenvergadering najaar 2020 
 

Omdat het in het najaar van 2020 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 nodige informatie. Het projectplan baggeren 

en renovatie haven en de financiering daarvan. Daarnaast is er informatie gegeven over de 

Jaarrekening 2019, Balans 2019 met een toelichting van de penningmeester en het verslag 

van de kascontrole commissie. via deze link kunt u de informatie nalezen. 

Het bestuur is verheugd dat ondanks deze alternatieve werkwijze 55 tridentleden hun stem 

hebben uitgebracht. Dat zijn meer stemmen dan het aantal aanwezigen in de Algemene 

Ledenvergadering in de laatste jaren. Wij willen iedereen die gestemd heeft daarvoor 

bedanken. 

Uitslagen stemming alternatieve ALV 

 website e-mail post Totaal 

Uitgebrachte stemmen 51 1 3 55 

 

 ja nee blanco 

Decharge 
54 0 1 

Contributieverhoging 54 1 0 
 
Herverkiezing Mary Versteeg  

49 0 6* 

 
Herverkiezing Bernita van Wijgerden  

50 0 5* 

 
Akkoord baggeren 

53 2 0 

 
Akkoord damwand 

55 0 0 

 
Akkoord krediet 

51 2 2 

Opmerking *  Het postformulier had niet de keuzemogelijkheid om voor de herverkiezing te 
stemmen. Deze zijn daarom als blanco geteld.  

 
Conclusie: De meerderheid van de leden geeft het bestuur decharge over het gevoerde 

financiële beleid en gaat akkoord met: de voorgestelde contributie, de herverkiezing van 

Mary Versteeg en Bernita van Wijgerden, het baggeren van de haven, renoveren van de 

beschoeiing en het aangaan van een krediet/lening om de projecten in 2021 te bekostigen 

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

gaan realiseren. 

https://www.wzvtrident.nl/algemene-ledenvergadering-introductiepagina


 

Discussieforum  

Via het discussieforum konden de leden op- en aanmerkingen geven over de plannen van 

2021, de jaarcijfers 2019 en de tarieven over contributie van 2021.  In onderstaande link 

vindt u een copie van de forumdiscussies met daarin de vragen en opmerkingen die gemaakt 

zijn en de antwoorden die hierop gegeven zijn door het bestuur.  

Forumdiscussies  

Het bestuur is verheugd dat ondanks deze alternatieve werkwijze 55  tridentleden hun stem 
hebben uitgebracht en gebruik hebben gemaakt van de forum discussies. Wij willen 
iedereen die deelgenomen heeft daarvoor bedanken. 

Namens het bestuur 

Bernita van Wijgerden, secretaris. 

 

 

 

 

 

https://www.wzvtrident.nl/algemene-ledenvergadering-20202

