
 Heerenveense Watersportvereniging “Nannewijd” 
 Schriftelijke Algemene ledenvergadering 2021 

 Datum  :  Oktober 2021         Dagtekening: 28-10-2021 

 Voorwoord van de voorzitter Arend Smilde, 

 In de nieuwsbrief en op de site heeft u al kunnen lezen waarom we nogmaals 
 hebben gekozen voor een schriftelijke vergadering. Dat heeft als nadeel dat  we nu 
 niet zo uitgebreid uitleg kunnen geven. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel en het 
 voordeel is dat we iedereen nu kunnen bereiken en ook iedereen kan reageren. 
 Maak hier gebruik van want wij als bestuur willen graag weten of we de goede koers 
 varen. Een belangrijk punt waar we al enige tijd mee bezig zijn is de Wet Bestuur en 
 Toezicht Rechtspersonen. (WBTR) In het jaarboekje heb ik dat al aangekondigd. In 
 de bijgevoegde documenten vindt u alvast informatie hierover en ook op internet is 
 hier veel over te lezen. Als wij hiermee klaar zijn zullen we  in een aparte 
 ledenvergadering om uw goedkeuring vragen. 
 In de overige bijlagen kunt u lezen dat  het onze vereniging gelukkig goed gaat . 
 Daar zijn we blij mee.  Ik wens u veel leesplezier en ben benieuwd naar uw reactie 

 2- Verslag ledenvergadering 2020
 In de bestuursvergadering van 12 jan 2021 is geconstateerd dat er geen bezwaar is
 binnengekomen tegen de werkwijze van de schriftelijke Ledenvergadering 2019.
 Daarmee stemmen de leden in met de jaarstukken 2019, begroting 2020, wijziging
 statuten, wijzigingen bestuur en toekennen erelidmaatschap zoals omschreven in de
 brief aan de leden van 17 december 2020 en wordt het bestuur decharge verleent.

 3- Havenbeheer - Risico-Inventarisatie en evaluatie is helemaal bij. De Bron en de
 Welle wat is er gedaan - bijlage  B

 Jort Bruggink is in maart gestart als havenmeester. Met als doel een team van drie 
 havenmeesters om beide havens voldoende aandacht te kunnen geven. Helaas 
 kan Sicco Kalf door zijn fysieke gesteldheid zijn werkzaamheden voorlopig niet 
 uitvoeren. Jort Brugging vervangt hem naast zijn vaste uren. 



 Wat betreft het gebruik van de Doe het Zelf loodsen zien wij ons genoodzaakt om per 
 1-1-2022 de energiekosten door te berekenen aan de gebruikers. Dit als gevolg van 
 de sterk gestegen energieprijzen. Binnenkort zullen hiervoor verbruiksmeters worden 
 aangebracht.  Wij zullen u  op de hoogte brengen van de tarieven nadat wij de 
 definitieve prijzen van onze energieleverancier hebben ontvangen. 

 4-  WTBR – Informatie Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen - zie bijlage –  F 

 5-  Aankondiging  aanpassing Statuten, Havenreglement, Bestuursreglement - Deze 
 worden begin 2022 in een (extra)  ledenvergadering ter goedkeuring ingebracht. 

 Formele goedkeuring door de leden: 

 6-  Mutaties bestuur 
 Wij stellen  u voor om S. van Loon te benoemen in het bestuur 
 als Penningmeester -  bijlage  C 
 (Een voordracht voor nieuwe bestuursleden kan door tien of meer leden voor 
 aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.) 
 Aftredend Jan Edelijn (april 2022.) 

 7-  Jaarstukken-2020 (jaarrekening en jaarverslag) 

 8-  Begroting 2021-zie bijlage  D 

 9-  Aanpassing tarieven de Bron en de Welle naar ²m tarief - zie bijlage -  E 

 10- Rondvraag - vragen kunt u stellen via het stemformulier of per mail. 

 Wij verzoeken u uw mening over de laatste 5  punten kenbaar te maken op 
 bijgevoegd stembiljet. 

 Het stembiljet invullen en opsturen naar:  ( X bij Ja of Nee.) 
 e-mail :  secretaris@dehwn.nl 
 schriftelijk: Postbus 654, 8440 AR Heerenveen t.a.v. de secretaris. 

 *Het stembiljet moet binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven bij ons 
 binnen zijn. 

mailto:secretaris@dehwn.nl


 Het bestuur van de H.W.N. rekent op uw begrip voor het fysiek niet doorgaan van de 
 algemene vergadering 2021. Het is de bedoeling dat de ledenvergadering in 2022 
 wel kan doorgaan, als dat corona technisch mogelijk is. In de tussentijd blijft het 
 bestuur van de H.W.N. bezig om de zaken in beide havens in stand te houden en 
 waar mogelijk te optimaliseren. 

 Met vriendelijke groet 
 Jan van Wijk secretaris 

 Namens het bestuur van de HWN 



Bijlage   B   

Gerealiseerde   werkzaamheden   de   Welle   en   de   Bron    2020/2021  

-Damwand/Deksloof   vervangen   versterkt   Oostzijde   Welle   lengte   425   meter

-Aanmeerpalen   Oostzijde   Welle   geplaatst

-10   Balkon   Steigers   geplaatst   Oostzijde   de   Welle

-Tegelpaden   naar   de   steigers   /   tankstation/   havengebouw   gerenoveerd   de   Welle

-Verharding/Granulaat   600m2   tbv   bokken   boten   westzijde   de   Welle

-Verharding   t.b.v.   winterstalling   boten   195   m   lengte   westzijde   de   Welle

-Touwrelingen   vervangen   div   steigers   de   Welle

-Bomen   geplant   Camperplekken   +   2   extra   picknick   tafels   de   Welle

-Ramen   vervangen   vergaderruimte   zonwerend

-Grootbeeld   TV   vergaderruimte   i.p.v.   Beamer

-4    nieuwe   Takels   5   Ton

-2   opslagbokken   t.b.v.   volgbootjes   de   Welle

-Betonplaten   aanleg   charter   2000

-7   nieuwe   stalen   opslagbokken   boten   winteropslag,

-Uitrij   lussen   hoofdpoorten   de   Bron   en   de   Welle

-Reddingsboeien   de   Bron   en   de   Welle

-Div.   Camera’s   vervangen

-Glasvezel   op   de   Bron   en   de   Welle

-33   nieuwe   funderingspalen   schiphuizen

-Klampen   op   alle   schiphuis   deuren   de   Bron

-Katrollen   en   touwen   vervangen   schiphuis   deuren   de   Bron

-Dekschuit   aangeschaft



-BIFIPRO   installaties   op   de   Welle   en   de   Bron   (anti   legionella.)   

-Asfalt   hele   voorterrein   de   Welle   renoveren     

-Inritten   DHZ-loodsen   optimaliseren     

Nog   te   realiseren     

-Schiphuizen   Bron   schilderen   

-Stroomvoorziening   Welle   optimaliseren     

-Verlichting   Bron   en   de   Welle   optimaliseren   

-Eenduidige   bewegwijzering   jachthavens   

  



Bijlage   C   
  

Aspirant   penningmeester   Siebe   van   Loon   stelt   zich   voor:   
  

Als   een   jonge   55’er   ben   ik   sinds   december   2015   woonachtig   in   Heerenveen   
(Skoatterwald).   
Samen   met   mijn   vrouw   hebben   wij   4   uitgevlogen   volwassen   twintigers.   
  

Mijn   roots   liggen   vooral   in   Noordwest   Fryslan,   dorpje   Bitgum   en   de   regio   plaats   Sint   
Annaparochie   en   van   mijn   vrouw   in   Sneek   en   Heerenveen,    maar   het   bevalt   ons   
prima   hier   in   Heerenveen   te   wonen.   
  

We   houden   van   sport   in   de   brede   zin   en   zijn   zeker   ook   zelf   volop   aan   het   sporten.   
Goed   voor   lijf   en   geest.     
  

In   Sint   Annaparochie   hebben   wij   een   bedrijfsadvieskantoor   voor   het   MKB.   Samen   
met   8   werknemers   zijn   wij   druk   in   de   weer   voor   ruim   200   ondernemers,   non-profit   
organisaties   en   particulieren.   Voldoende   uitdaging   alom   en   we   doen   dit   als   team   met   
veel   plezier.   
  

In   het   najaar   2020   zijn   wij   lid   geworden   van   De   HWN   en   hebben   inmiddels   onze   sloep   
op   De   Welle   geparkeerd.   Toen   ik   in   december   de   vacature   las   heb   ik   direct   
gereageerd.   Na   diverse   bestuursfuncties   op   verenigings-   en   stichtingsgebied   in   Sint   
Annaparochie   hebben   vervuld,   leek   het   mij   een   uitdaging   om   deze   functie   te   
vervullen.   Na   een   goed   gesprek   heb   ik   de   functie   mogen   aanvaarden,   hoewel   jullie   als   
leden   nog   formeel   moeten   instemmen.   Tot   nu   toe   dus   aspirant.   
  

Met   mijn   accountancy   achtergrond   en   als   bedrijfsadviseur   kan   ik   mijn   meerwaarde   
voor   De   HWN   in   het   prachtig   mooi   bestuur   toevoegen.   Samen   streven   naar   een   
kwalitatief   en   financieel   sterke    jachthaven   en   nog   belangrijker   het   met   ons   allen   veel   
plezier   beleven   aan   onze   twee   prachtige   jachthavens   De   Welle   en   De   Bron.   
  

Ik   hoop   jullie   volgend   jaar   “live”   te   mogen   begroeten.   
  

Groet,   
  

Siebe   van   Loon   
  
  
  
    



 Bijlage D 

 Beste leden van de HWN 

 Van mijn kant als nieuwe penningmeester om jullie te informeren over de jaarcijfers 2020 en 
 de ontwikkelingen voor de komende periode. 
 Exploitatie 
 Het jaar 2020 is afgesloten met een verlies van € 29.000 ten opzichte van een winst van 
 € 63.000 over 2019. Dit betekent dat er sprake is van een verslechtering van € 92.000. Op 
 het eerste gezicht kun je zeggen, “dat ziet er niet best uit”, maar het verlies is heel goed te 
 verklaren. 
 De belangrijkste oorzaak zijn de hoge kosten voor groot onderhoud en de revitalisering van 
 de haven. Hiervoor is er een extra en noodzakelijke toevoeging aan de voorziening 
 meerjaren onderhoudsplan voor de haven, het  MJOP  . Er is  € 95.000 extra ten laste  van de 
 exploitatie 2020 gebracht ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn er ook andere 
 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, de kosten hiervan zijn ook  € 37.000 hoger  dan in 
 2019. Al met al beïnvloedt het groot onderhoud enorm het resultaat van 2020. 
 Totaal € 132.000.  Hiertegenover staan ook kostenbesparingen voor de havens van totaal 
 € 25.000. 
 Door de inzet van meer arbeidsuren voor de havenmeesters, zijn de personeelskosten 
 gestegen met € 11.000. 
 -De kantoor en algemene kosten zijn toegenomen met € 5.000. Dit betreffen stijgingen van 
 een aantal kosten over een brede linie. 
 Aan de batenkant zien we per saldo een voordeel van € 6.000. Dit komt doordat er meer 
 energiekosten zijn doorbelast aan de gebruikers. De liggelden blijven per saldo nagenoeg 
 ongewijzigd en dat geldt ook voor leden gelden voor de vereniging. Ook de overige 
 opbrengsten, zoals huur loodsen en takelen, zijn per saldo ongewijzigd. 
 Per saldo resulteert dit in een verslechtering  van het resultaat met € 92.000, maar dit is een 
 incidentele situatie. 
 Verenigingsvermogen 
 De vereniging beschikt over een eigen vermogen van € 559.000, waarvan € 200.000 in geld 
 aanwezig, en dat is prima. Door deze gezonde positie kan de vereniging het geplande MJOP 
 de komende 10 jaren uitvoeren. Totaal worden de kosten geschat op € 500.000. Uiteraard 
 zal het bestuur waken voor het overschrijden van de geplande kosten, maar tijdens de 
 uitvoering kunnen we nog onvoorziene tegenslagen verwachten. Het jaar 2021 weegt dan 
 nog zwaar met € 96.000 aan kosten, maar verder zien we een goede spreiding in de 
 komende jaren. 
 Ook kunnen we naast het MJOP de komende 10 jaar nog diverse investeringen verwachten 
 van ca € 228.000. Ook deze investeringen kunnen verantwoord worden gepleegd. 
 Voor de komende jaren is er een meerjarenbegroting opgesteld, waarin de verwachte 
 uitgaven zijn verwerkt. De uitkomsten zijn zodanig, dat we kunnen stellen dat de vereniging 
 prima aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Daarnaast kunnen er weer voldoende 
 reserves worden opgebouwd voor de toekomst. 
 Al met al een belangrijke taak voor mij als penningmeester om samen met het bestuur zorg 
 te dragen voor een gezonde financiële basis voor de toekomst. 

 Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met mij op. 

 Een hartelijke groet van de penningmeester, 
 Siebe van Loon 



Bijlage D De HWN Begroting 2021-2022 versus realisatie 2018 t/m 2020

Realisatie 

2018

Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Winst-en-verlies

Omzet 486,549 478,588 456,076 495,200 471,600 483,900

Kostprijs van de omzet 150,405 138,258 109,407 119,700 113,800 116,800

Brutomarge 336,144 340,330 346,669 375,500 357,800 367,100

Opbrengsten vereniging 20,426 17,954 18,080 20,700 18,850 18,850

Totaal kosten 314,731 270,955 390,723 290,900 335,400 286,700

Bedrijfsresultaat 41,839 87,329 -25,974 105,300 41,250 99,250

Financiële baten en lasten -13,416 -11,743 -10,221 -7,302 -8,831 -7,302

Resultaat voor belasting 28,423 75,586 -36,195 97,998 32,419 91,948

Vennootschapsbelasting 12,181 -10,532 14,700 4,863 13,792

Resultaat na belasting 28,423 63,405 -25,663 83,299 27,556 78,156

De HWN Begroting 2021-2022 versus realisatie 2018 t/m 2020

Realisatie 

2018

Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Balans

Vaste activa 724,809 750,181 763,332 749,232 765,832

Vlottende activa 237,233 294,012 222,813 175,914 238,399

Activa 962,041 1.044.193 986,145 925,145 1.004.231

Eigen vermogen 480,313 519,355 562,744 590,300 668,456

Voorzieningen 114,689 149,689 104,155 77,845 128,045

Langlopende schulden 366,332 329,289 300,608 242,328 184,047

Kortlopende schulden 707 45,860 18,638 14,673 23,683

Passiva 962,041 1.044.193 986,145 925,145 1.004.231



Jaarrekening 2020 
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Van der Veen+-, 
& Kroinhout + 

-------------- RECISTER1\CCOUNT1\Nl � 

Het bestuur van Heerenveense Watersportvereniging Nannewiid 
Postbus 654 
8440 AR HEERENVEEN 

MJF/13183/122035 

Betreft: Samenstelverklaring 2020 

Geacht bestuur, 

ACCOUNTANTS: 

drs. D. Bergsma RA 
W.P. Bieze AA 
M.Cordes AA 
M. van Dekken RA 
drs. R. van Dijk RA 
L. Elzinga MSc RA 
J.M. Faber RA 
H. Frankena AA
J. de Groot AA 
M. J. Hiemstra AA 
A.J. Kardol AA 
J.A. Meijerhof AA 

LL. Nagel hout RA 
drs. J. Noordhuis RA RV
R.A. Noordhuis RA
T.J. Potijk MSc RA
drs. J.W. de Roos RA 
R.J. Rudolphy RE RA 
drs. B.D. Snijder RA 
A.J. Steenstra AA 
drs. K.E. de Weerd RA RV 
R.P. van der Werf AA 
E.J. van der Woude AA 
D.J. Zantema AA 

Gorredijk, 2 maart 2021 

Hierbij zenden wij u een viertal samenstellingsverklaringen 2020 welke u kunt opnemen in het 
definitieve jaarrapport 2020 gedateerd 2 maart 2021, sluitend met een resultaat over 2020 van€ -
28.968. 

Tevens hebben wij twee bevestigingen bij de jaarrekening 2020 bijgevoegd. Hiervan zouden wij 
graag een getekend exemplaar retour ontvangen. 

Hoogattend, 

VAN ��R VEEN & KROMHOUT
Regist ec0untants 

KvK nummer: 0113B612 

De algemene voorwaarden van Van der Veen & Kromhout Registeraccountants 
en Belastingadviseurs {zie www.kromhout.com) zijn van toepassing op alle met 

Gorredijk 

Tolhûsleane 2 

Postbus 55 
8400 AB Gorredijk 
Tel. 0513 - 468 468 

Joure 

Marconiweg 2 

Postbus 211 

8500 AE Joure 
Tel. 0513 - 480 480 
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Van der Veen 

& Kro1nhout 
------------- Rl::CIS l'ER1\CCOUNT1\NT� 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

ACCOUNTANTS: 

drs. D. Bergsma RA 
W.P. Bieze AA 
M. Cordes AA
M. van Dekken RA 
drs. R. van Dijk RA 
L. Elzinga MSc RA
J.M. Faber RA
H. Frankena AA
J. de Groot AA
M. J. Hiemstra AA
A.J. Kardol AA 
J.A. Meijerhof AA

L.L. Nagelhout RA 
drs. J. Noordhuis RA RV
R.A. Noordhuis RA 
T.J. Potijk MSc RA 
drs. J.W. de Roos RA 
R.J. Rudolphy RE RA 
drs. B.D. Snijder RA 
A.J. Steenstra AA 
drs. K.E. de Weerd RA RV
R.P. van der Werf AA
E.J. van der Woude AA 
D.J. Zantema AA 

De jaarrekening van de Heerenveense Watersportvereniging "Nannewijd" te Heerenveen, gedateerd 
op 2 maart 2021, is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen infonnatie. De 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 (balanstotaal € 984.340) en de 
exploitatierekening over 2020 (resultaat€ -28.968 na belasting) met de daarbij behorende toelichting. 
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 

van de Heerenveense Watersportvereniging "Nannewijd" te Heerenveen. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Gorredi k, 2 maart 2021 

KvK nummer: 01138612 

De algemene voorwaarden van Van der Veen & Kromhout Registeraccountants 
en Belastingadviseurs (zie www.kromhout.com) zijn van toepassing op alle met 

Gorredijk 

Tolhûsleane 2 

Postbus 55 
8400 AB Gorredijk 
Tel. 0513 -468 468 

Joure 

Marconiweg 2 

Postbus 211 

8500 AE Joure 
Tel. 0513 -480 480 



Van der Veen & Kromhout 

t.a.v. de heer J.M. Faber RA

Postbus 55

8400 AB GORREDIJK

Heerenveen, 2 maart 2021 

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2020 van de Heerenveense 

Watersportvereniging "Nannewijd" 

Geachte heer Faber, 

Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenhang met de aan u verstrekte 

opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2020 van de Heerenveense 

Watersportvereniging "N annewijd" te Heerenveen over het boekjaar eindigend op 31 

december 2020, die gericht is op het afgeven van een samenstellingsverklaring. 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwe weergave van de jaarrekening in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Wij bevestigen naar ons beste weten het volgende: 

1. Alle ons bekende voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen van de vereniging

zijn in de balans, respectievelijk de toelichting opgenomen en van een juiste omschrijving

voorzien.

2. Alle activa van de vereniging, alsmede de daarop rustende zekerheden ten behoeve van

derden, zijn met juiste omschrijving in de balans respectievelijk de toelichting

opgenomen.

3. Voor alle toekomstige verliezen en risico's, die nu reeds voorzienbaar zijn en verband

houden met de activiteiten in het afgesloten boekjaar of daaraan voorafgaande boekjaren,

zijn in de balans toereikende voorzieningen getroffen.

4. Er zijn geen belangrijke besluiten genomen of in voorbereiding die van belang kunnen

zijn voor het inzicht in de financiële positie, anders dan in de bedoelde notulen zijn

vermeld.

5. In de sedert de balansdatum verstreken periode hebben zich geen gebeurtenissen of

ontwikkelingen voorgedaan, noch zijn de omstandigheden zodanig gewijzigd, dat

daardoor het door de jaarrekening opgeroepen beeld in belangrijke mate wordt beïnvloed,

a. Hetzij doordat zij hun weerslag dienen te hebben op de waardering van activa en

passiva;

b. Hetzij doordat zij van wezenlijke betekenis zijn voor de toekomstige

ontwikkeling van vermogen en resultaten van de onderneming.





HEERENVEENSE WATERSPORTVERENIGING "NANNEWIJD"

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 31 december

ACTIVA 2020 (x € 1) 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vereniging 13.920 13.920

Jachthaven De Bron 227.480 232.926

Jachthaven De Welle 521.931 503.335

763.331 750.181

Vlottende activa

Voorraad 8.046 13.456

Debiteuren 3.206 10.372

Vennootschapsbelasting 10.494 0

Overige vorderingen 0 0

Geldmiddelen 199.263 270.184

221.009 294.012

TOTAAL ACTIVA 984.340 1.044.193

31 december 31 december

PASSIVA 2020 (x € 1) 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 559.439 543.718

Voorzieningen

Groot onderhoud 105.655 149.689

Schulden op lange termijn

Leningen ABNAMRO 93.136 101.591

Leningen Rabobank 196.887 217.803

Waarborgsommen 10.585 9.895

300.608 329.289

Schulden op korte termijn

Overige schulden 17.420 10.930

Actviteitencommissie 1.218 1.293

Vennootschapsbelasting 0 9.274

18.638 21.497

TOTAAL PASSIVA 984.340 1.044.193
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HEERENVEENSE WATERSPORTVERENIGING "NANNEWIJD"

3. EXPLOITATIEREKENING 2020

rekening raming rekening

2020 2020 2019

(x € 1) (x € 1) (x € 1)

Baten

Omzet brandstof 120.224 152.500 151.507

Af: Inkoop brandstof 96.850 129.000 128.101

Brutowinst brandstof 23.374 23.500 23.406

Omzet kiosk 12.200 12.000 11.484

Af: Inkoop kiosk 12.557 10.000 10.156

Brutowinst kiosk -357 2.000 1.328

Subtotaal 23.017 25.500 24.734

Contributies 17.250 17.000 17.074

Advertenties 830 880 880

Liggelden De Welle 158.029 157.500 157.145

Liggelden De Bron 62.770 60.000 59.646

Walliggers 15.760 20.000 19.686

Passanten 2.647 3.850 3.783

Campers 1.769 750 82

Takelen 30.106 25.000 26.917

Verhuur loods 26.156 25.000 24.372

Verhuur overige gebouwen 3.569 3.500 3.430

Opbrengst watermeters 3.083 3.000 3.015

Opbrengst elektr.meters 17.425 16.000 14.520

Overige baten 2.338 3.150 3.001

Totaal baten 364.748 361.130 358.285
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HEERENVEENSE WATERSPORTVERENIGING "NANNEWIJD"

3. EXPLOITATIEREKENING 2020

rekening raming rekening

2020 2020 2019

(x € 1) (x € 1) (x € 1)

Lasten

Onderhoud 66.765 65.000 27.704

Toevoeging voorz.onderhoud 129.717 35.000 35.000

Rente hypotheken 10.221 10.500 11.743

Afschrijvingen 16.261 18.500 16.924

Assurantiepremies 14.586 13.950 13.588

Salarissen 73.245 73.000 62.527

Eigenaarslasten 10.256 12.500 12.090

Elektriciteit/Gas 23.057 21.500 22.125

Water 1.552 3.000 2.169

Containerkosten 6.596 8.500 9.414

Overige schoonmaakkosten 6.916 4.500 3.848

Overige kosten 18.660 34.250 42.158

Administratiekosten 1.667 1.250 1.116

Drukwerk 1.855 1.300 1.159

Kantoorbenodigdheden 831 750 568

Telefoonkosten 962 850 775

Portikosten 2.022 2.000 1.884

Bank-en incassokosten 1.046 1.200 1.131

Afdracht VNM 875 950 875

Accountantskosten 6.442 6.300 6.003

Bestuurskosten 2.225 2.400 2.400

Vrijwilligersvergoedingen 5.350 4.850 6.425

Cursuskosten 1.310 450 450

Vergaderkosten 26 650 624

totaal lasten 402.443 323.150 282.700

Resultaat HWN -37.695 37.980 75.585

Vennootschapsbelasting -8.727 12.181

Netto Resultaat HWN -28.968 63.404
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 E - Tarieven 

 Voorstel tarieven de Welle en de Bron naar m² prijs 

 Als bestuur zijn wij voornemens om de ligplaats berekening op een andere, objectieve en 
 eerlijke manier te doen. In 2017, zie hieronder, is al besloten om de tarieven van de Bron en 
 de Welle gelijk te trekken. Ook is door nader onderzoek gebleken dat de eerlijkheid en 
 evenredigheid op dit moment ver te zoeken is. Er zijn liggers die teveel betalen maar er zijn 
 ook liggers die te weinig betalen. 

 Kort uitgelegd: 

 De nieuwe tarieven die gebruikt gaan worden zijn: 

 -  Onoverdekte box  prijs van €16,00 per m² 
 (v.b. een box van 11x4m kost dan 44x€16,00 = €704,00) 

 -Langsliggers  €17,50 per m² 
 (v.b. een boot van 12x4m kost dan 48x€17,50 = €840,00) ** 

 -Overdekte box  prijs van €20,00 per m² (v.b. een box van 9x3 kost dan 27x€20 = €540,00) 

 Verklaring. 
 **Langsliggers: langs-steiger, aan de wal en op de kop van de steiger. 

 De lengte van uw schip wordt berekend over alles, boegspriet, davits, bijboot etc: 
 Het havenbeheer is verantwoordelijk voor het plaatsen van uw boot in de juiste box/ligplaats. 
 De prijzen zijn per jaar. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Uit verslag Ledenvergadering van 07 april 2017. 

 ●  De tarieven van de liggelden in jachthaven De Bron zullen de komende jaren 
 stapsgewijs worden verhoogd naar het niveau van de liggelden in jachthaven De 
 Welle. De redenen hiervoor zijn dat we één vereniging zijn en dienstverlening en 
 prijzen gelijk willen schakelen. Daar komt bij dat in de komende jaren flinke kosten 
 moeten worden gemaakt (vervanging asbestdaken) op De Bron. Overigens draagt 
 ook De Welle bij in deze kosten. 

 ●  Ook de beide boekhoudingen zijn samengevoegd zoals aangegeven in de ALV van 
 2020. 



 Bijlage F 

 FAQ. Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

 Wellicht heeft u iets over deze wet gehoord of gelezen en vraagt u zich af wat de gevolgen 
 zijn voor het bestuur de vereniging. 

 Het doel van de WBTR is het verbeteren van het bestuur en toezicht van verenigingen en 
 stichtingen. M.a.w. het professionaliseren van alle verenigingen en stichtingen. Aanleiding 
 hiervoor zijn een aantal incidenten en wantoestanden in het verleden, niet alleen bij grote 
 verenigingen en stichtingen, zoals scholengemeenschappen en woningcorporaties, maar 
 ook bij kleinere (watersport) verenigingen en stichtingen. 

 De WBTR moet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
 zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en 
 stichtingen schaden. 
 De WBTR ziet niet alleen toe op het wijzigen van statuten maar juist ook op goed bestuur 
 van verenigingen en stichtingen. 

 Ten aanzien van de WBTR moet het volgende binnen de vereniging worden geregeld: 

 ● Goed bestuur 
 ● Aansprakelijkheid bestuursleden 
 ● Tegenstrijdig belang 
 ● Belet en ontstentenis (Belet is het tijdelijk ontbreken van een bestuurder door ziekte 
 of vakantie. Ontstentenis is het permanent ontbreken van een bestuurder door bijv. 
 ontslag) 
 ● Meervoudig stemrecht (geen enkel bestuurslid meer stemmen mag hebben dan de 
 andere bestuursleden samen) 
 ● Toezicht 
 ● Bindende voordracht (vereniging) 
 ● Raadgevende stem (vereniging) 
 ● Ontslag bestuurder (stichting) 
 ● Statuten 

 De  rood  gemarkeerde punten dienen geregeld te worden in de statuten. Voor het meervoudig 
 stemrecht geldt dat, wanneer dat over 5 jaar niet in de statuten is geregeld, de wet boven de 
 eigen statuten gaat. De overige punten dienen binnen het bestuur besproken te worden en er 
 dient te worden vastgelegd hoe daar invulling aan wordt gegeven in bijv. de statuten, het 
 huishoudelijk reglement, of in een bestuursreglement. Door het vastleggen van de afspraken 
 in een reglement kunnen kandidaat-bestuursleden tijdig kennisnemen van de bestaande 
 afspraken en is geborgd dat na een bestuurswijziging de afspraken worden gecontinueerd. 

 Als de vereniging op korte termijn de statuten wil/moet wijzigen om een andere reden dan de 
 WBTR, dan is de vereniging verplicht om bij die statutenwijziging de WBTR daarin mee te 
 nemen. 



 Dienen de statuten gewijzigd te worden in verband met de WBTR, dan moet dat binnen 5 
 jaar zijn beslag krijgen. 

 Het is sowieso handig om niet gelijk aan de slag te gaan met een wijziging van de statuten 
 om de volgende reden: 

 Het digitaal vergaderen (de digitale ALV) en het digitaal stemmen tijdens de digitale ALV is 
 nu geregeld middels de Tijdelijke wet Covid 19. In de loop van 2022 komt er een nieuwe wet 
 die het mogelijk maakt om het digitaal vergaderen en digitaal stemmen op te nemen in de 
 statuten. Het is dus handig om te wachten op die nieuwe wet. Dan kan alles in één keer 
 worden geregeld bij de notaris. 

 Dat alles neemt niet weg dat de WBTR op 1 juli 2021 in werking treedt.  De besturen dienen 
 dus vanaf die datum te handelen conform de WBTR. 

 Bij de meeste watersportverenigingen worden er tijdens de zomermaanden (juni, juli en 
 augustus) geen bestuursvergaderingen gehouden want er moet gevaren worden. Alleszins 
 begrijpelijk. 
 Dat betekent dat de datum van 1 juli akelig snel dichterbij komt. Wellicht is het in dat licht 
 handig om een aantal extra bestuursvergaderingen te plannen om voor 1 juli 2021 de zaken 
 ten aanzien van de WBTR op orde te hebben. 

 Bedenk hierbij dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, die sommige verenigingen 
 al hebben afgesloten, geen dekking biedt als het bestuur/de vereniging na 1 juli in de 
 problemen komt en blijkt dat niet is gehandeld/bestuurd conform de WBTR. 

 In het navolgende treft u een aantal adviezen/voorbeelden aan over de afspraken die het 
 bestuur in het kader van de WBTR moet maken en vastleggen. Ga na wat van het 
 onderstaande van toepassing is voor uw vereniging. 

 Financieel: 
 ● Leg in de statuten vast wie tot vertegenwoordiging van de vereniging bevoegd is; 
 twee bestuursleden gezamenlijk of één bestuurslid op basis van een schriftelijke 
 machtiging; 
 ● Zorg voor een actuele en inzichtelijke boekhouding en bespreek regelmatig in het 
 bestuur de stand van zaken; 
 ● Zorg ervoor dat de jaarverslaggeving is ondertekend door alle bestuursleden; 
 ● Zorg ervoor dat de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring 
 van de kascommissie of van een door de ALV benoemde accountant; 
 ● Zorg ervoor dat de jaarstukken zeven jaar worden bewaard; 
 ● Hanteer voor het doen van betalingen een vier-ogen-principe (zie hiervoor paragraaf 
 08.2 in het VNM-Handboek). 

 Beleid/integriteit: 
 ● Stel een functieomschrijving vast voor alle bestuursleden; 



 ● Hanteer een aftreden- en benoeming rooster voor de voorzitter en de bestuursleden; 
 ●  Leg overeenkomsten schriftelijk (en niet mondeling!) vast; opgenomen in 
 bestuursreglement. 
 ● Controleer en evalueer als bestuur regelmatig de uitvoering van het beleid en beheer 
 (stel een Planning & Control cyclus op); 
 ● Controleer of de belangrijkste verzekeringen nog doorlopen en passend zijn; 
 ● Denk na over een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 
 ● Houd je aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy; 
 ●  Stel een gedragscode voor vereniging vrijwilligers vast. 
 ● Vraag voor functionarissen die een belangrijke positie binnen de vereniging vervullen 
 een Verklaring Omtrent Gedrag aan; 
 ●  Stel een klachtenregeling voor ongewenst gedrag vast. 

 Vergaderingen 
 ● Houd notulen en een besluitenregister bij; 

 Bestuur/bestuursbesluiten 
 ● Houd er rekening mee dat een bestuurder in een bestuurders vergadering op grond 
 van de wet niet méér stemmen mag uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen; 
 ● Besluiten als bestuur over bestedingen die van de begroting afwijken en legt daarover 
 verantwoording af in de algemene ledenvergadering; 
 ● Vraag bij grote investeringen bij meerdere bedrijven offertes aan; 
 ● Wordt een bedrijf gekozen, doe dan eerst onderzoek naar het bedrijf (bijv. bij de 
 KvK); 
 ● Zorg ervoor dat de inschrijving van bestuurders bij de Kamer van Koophandel up to 
 date is. 

 Overige: 
 ● Grijp tijdig in bij wanbeleid van medebestuurders (collegiaal toezicht is een ‘must’); 
 ● Win zo nodig (extern) advies in; 
 ● Evalueer tijdig alle maatregelen. 

 Samenvattend: 
 Maak geen haast met het wijzigen van de statuten. Gaat u aan de slag met het wijzigen van 
 de statuten volg dan de procedure, zoals die beschreven staat in de vigerende statuten. 
 Maar laat het ook niet 5 jaar liggen. Maak wel zo spoedig mogelijk binnen het bestuur 
 afspraken en leg die afspraken vast. 

 Als u bij het bespreken van de gevolgen van de WBTR in het bestuur behoefte heeft aan 
 meer begeleiding en juridische ondersteuning op het gebied van de WBTR, dan is het 
 wellicht handig als u gebruik maakt van het stappenplan. U kunt dat vinden op: 
 https://wbtr.nl/partner/vereniging-nederlandse-motorbootsport; participanten van het VNM 
 kunnen met een korting van 60% deelnemen aan dat stappenplan. De kortingscode die u 
 daarvoor dient gebruiken is VNMWBTR60 

 Veel succes met het implementeren van de WBTR in uw vereniging 
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