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Bekijk de webversie

ALV update, meevaller en meer nieuws...

Aan alle leden en donateurs van HWS De Sporthaven
LIGGELD EN CONTRIBUTIE
Voor menig lid is de betaling van het liggeld in januari een
behoorlijke uitgave. Daarom is vorig jaar afgesproken dat
u uw liggeld in 4 kwartalen mag betalen.
Wilt u hiervan gebruik maken stuur dan voor 15 december
een email naar hwsdesporthaven@gmail.com met het
verzoek om in kwartalen te betalen en u ontvangt in
januari een factuur met de betaalverzoeken per kwartaal.
Heeft u dit vorig jaar al aangevraagd dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.

UPDATE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Tijdens onze laatste ALV zijn een aantal zaken besloten
en besproken waarvan hier een paar highlights. De
notulen zullen we u spoedig per email toesturen.
Henk Verbraak is unaniem herkozen als vicevoorzitter voor een periode van 3 jaar.
De kascommissie was lovend over de gevoerde boekhouding en er is decharge verleend
aan de twee besturen uit 2019 voor de boekhouding en het gevoerde beleid.
Er zijn 2 nieuwe leden toegetreden in de kascommissie nl;
Mw. M. van Roomen en Dhr. A. Slager.
De nieuwe statuten zijn behandeld tijdens de ALV en werden goedgekeurd, maar
verderop meer hierover.
De tarieven worden op enkele punten aangepast zoals een vastrecht bedrag voor gebruik
van elektra a € 10,- per jaar en een verhoging van de consumpties naar € 1,50, bootjes
op de kant gaan € 100,- kosten, volgbootjes (aan de boot) zijn gratis en er zal gekeken
worden of we in het clubhuis een biljart kunnen plaatsen.

STATUTEN
Ondanks dat de nieuwe statuten tijdig zijn rondgestuurd en deze volgens de huidige
statuten (boekje juli 2015, statuten en reglementen) zijn behandeld kunnen wij deze niet
voorleggen aan de notaris.
De reden is dat we deze week via de notaris de statuten uit 1999 ontvingen. Deze waren
niet eerder voor handen. Niet in de vereniging, we hebben ze bij de KvK opgevraagd en
via notariskantoor Davina die ze had gepasseerd maar ze kwamen pas deze week boven
water.
Deze statuten zijn leidend en niet de statuten uit het boekje 2015 omdat deze niet
notarieel verleden zijn zoals besloten in de ALV van 26 maart 2015 en geen
rechtsgeldigheid hebben.
Om de statuten te wijzigen staat in de statuten van 1999 in afwijking tot deze in het
boekje 2015 welke u is verstrekt:
Artikel 21. Statutenwijziging
Lid 3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft plus één van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Lid 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Kortom we zullen in het voorjaar in de volgende ALV de statuten opnieuw voorleggen
volgens de regels uit de oude statuten.

MEEVALLER
We hebben in september een TASO-aanvraag gedaan
voor een tegemoetkoming amateursport i.v.m. geleden
omzetverlies tijdens de corona periode.
Deze aanvraag is goedgekeurd en er is een bedrag van €
7.000,- ontvangen.
Over de boekhouding van 2018 is een bedrag van ruim
€ 350,- teruggevorderd aan betaalde BTW.
Mede door deze meevallers hebben we besloten de leden
niet meer de kosten van de VNM door te belasten.
U zult dus niet meer de € 4,- VNM-bijdrage terugvinden op uw nota.

NIEUWJAARSRECEPTIE
We hebben besloten de nieuwjaarsreceptie van 9 januari
2021 af te lasten. Hopelijk kunnen we op een ander
moment met elkaar proosten op een mooi jaar in goede
gezondheid met veel vaarplezier.
Vriendelijke groet, pas goed op elkaar
Het bestuur van HWS De Sporthaven

hwsdesporthaven.nl
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