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Notulen Leden vergadering 2022 

Zaterdag 23 april 2022 18.30 uur 

Locatie: Clubgebouw WSV Maasvogels 

 

 

1) De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

 

2) Mededelingen: 

De penningmeester wordt afgemeld wegens ziekte. 

 

3) Notulen vorige vergadering: 

Deze worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

4) Update overstroming: 

Complete schade was € 24.345,62 waarvan € 125.57 in 2022 betaald is en we € 21.684,25 

hebben terug ontvangen uit het rampenfonds. De waarde van de oude unit, die was 

weggespoeld is door het rampoenfonds nog op € 6000.- geschat. Dat bedrag zit in die € 

21.684.25  

 

5) Financieel verslag: 

De kas is gecontroleerd door Camila  Reijnaerts en Renato Vleugels  en zij verlenen dan ook 

decharge aan de penningmeester. 

Renato Vleugels is aftredend en zal opgevolgd worden door Albert Thijssen. 

 

6) Bestuursverkiezingen: 

De volgende personen hebben zich aangemeld of herkiesbaar gesteld: 

1. Erwin Op den Oordt (Onderhoud) 

2. Coen Remmers(Kantine) 

3. Jos Menten(Voorzitter) 

4. Aangemeld als nieuw bestuurslid is Giorgo Athanassiou  

Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering of we mogen uitbreiden met één persoon. De 

leden gaan hiermee akkoord, en dat betekend ook meteen dat de andere 3 leden mogen 

blijven zitten en dat er niet individueel gestemd hoeft te worden omdat er geen verdere 

kandidaten zijn. 
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7) Planning  

1 Douche en toilet unit (stemming) 

De voorzitter legt uit dat na aanleiding van de vorige douche en toilet Unit,  

zoals voorgesteld aan de leden, terechte vragen gesteld waren zoals: wat 

te doen met hoog water, en hoe kan deze verzekerd worden? Het bestuur 

heeft daarom besloten verder te gaan zoeken naar een betere en 

goedkopere oplossing en presenteert het volgende. 

 

Op het grote scherm word een mobiele douche en toilet wagen 

gepresenteerd. Kosten hiervan zijn rond en om de € 28.000,- inclusief alles. 

Aangezien er ook aansluitingskosten zijn, en kosten gemaakt moeten 

worden voor om de plek in orde te maken, vraag het bestuur aan leden of 

ze ( ruim genomen) een bedrag van € 30.000,- tot € 40.000,- mag besteden 

aan de nieuwe unit. De leden stemmen hier mee in. 

Dan worden er twee voorstellen gedaan aan de leden, een enkelasser of 

een tandemasser. En uiteindelijk na wat redeneren met de leden, word er 

gekozen door de leden voor een iets grotere wagen (drie badkamers met 

toilet) en een houtlook wrapping. De prijs komt daardoor wel hoger te 

liggen. Het bestuur zal deze dan ook gaan bestellen.  

Besloten word ook dat er een afwasplek bij komt, en een urinoir voor de 

heren. Het warm water zal betaald worden via muntjes, zoals dat ook het 

geval is in ons clubgebouw. 

 

2 Zonnepanelen 

De zonnepanelen op het dak werken al twee jaar niet meer, en dat kost 

ons elk jaar een paar honderd euro. Nu leveren ze niets op. Aan de leden 

word uitgelegd dat we deze gaan vervangen, en dat de kosten 

waarschijnlijk onder de € 5000.- blijven. Echter als deze erboven komen 

zullen we dat weer eerst voorleggen aan de leden. 

 

3 Aanpassing reglement 

Op de planning stond ook het aanpassen van het reglement, Dit hebben 

we moeten uitstellen vanwege het hoge water. En gaan we dit jaar 

opnieuw oppakken. 

 

4 Website  

Deze word met enthousiasme ontvangen. De voorzitter presenteert onze 

nieuwe site en legt uit waar deze allemaal voor gebruikt zal worden. Dit is 

een hele goede verbetering voor informatie en andere  zaken. Denk 

bevoordeelt aan nieuws over de vereniging of veranderingen in gezin, 

adres en noem maar op.  
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8) Rondvraag  

 

• Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de watertappunten op de camping te 

verbeteren. 

Dit staat op de planning van 2022 en zullen we meenemen met de aanpassing van de 

nieuwe douche en toilet unit. 

• Er wordt door de leden van Randwijck erg hard gereden over de weg achter de 

camping. 

Voorzitter gaat contact opnemen met de voorzitter van Randwijck hierover . 

 

• Internet gaat slecht op de camping, 

Hier wordt aan gewerkt en is men nog zoekende naar een goede oplossing hiervoor. 

 

• De munten automaat geeft geen wisselgeld terug 

Dit is niet mogelijk om in te stellen, er blijft soms een klein bedrag over wat dan ten 

goede komt aan de club. 

 

• Als de nieuwe site er is wordt dan nog gebruik gemaakt van facebook? 

Niet door de vereniging daar het de bedoeling is dat dan alles via onze nieuwe site 

gaat of email. Veel mensen hebben geen Facebook en kunnen dus niet bereikt 

worden. 

 

9) Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, bied iedereen een drankje aan en dankt een ieder voor 

hun aanwezigheid. 

 

 

mailto:bestuur@maasvogels.nl
http://www.maasvogels.nl/

