
 

NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 

HAVENVERENIGING ROTTERDAM 

 

Datum: 24 mei 2022 

Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam 

Aanvang: 19:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

 

1. Opening 

Voorzitter Ronald Schinagl opent om 19.45 uur de vergadering. Eenieder wordt welkom geheten. 

 

2. Toelichting op verenigingsjaar 2021 & vooruitblik Activiteiten 2022 

Voorzitter Ronald Schinagl en Marit van Heugten (voorzitter Jong Havenvereniging) verzorgen 

beide, aan de hand van een aantal PowerPoint slides, een terugblik op 2021 en een vooruitblik op 

de activiteiten in verenigingsjaar 2022. Het moge duidelijk zijn dat de activiteiten in verenigingsjaar 

2021 helaas beperkt zijn gebleven als gevolg van de geldende Covid-19 maatregelen. Echter 

wordt er teruggekeken op onder andere een zeer geslaagde College Tour en ZomerBBQ. 

 

3. Toelichting & instemming door leden op Financiële Resultaten verenigingsjaar 2021  

▪ Door penningmeester Havenvereniging Paul Aerts 

▪ Door penningmeester Jong Havenvereniging Zilla van den Oord 

De financiële resultaten 2021 worden toegelicht door beide penningmeesters. Het verenigingsjaar 

2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van €3.184,-. Echter zijn er ook zorgen. Het 

ledenaantal van de vereniging is afnemend. Daarnaast staat er een debiteurenpositie uit van niet-

betalende leden van €8.851 (deze was ca €20.000,- , maar is door actieve inzet van het bestuur, 

nog wel terug gebracht naar dit niveau).  

Vanuit de ALV wordt gevraagd of automatische incasso’s eventueel een oplossing zijn om het 

aantal niet-betalende leden te verkleinen. Hierop wordt vanuit het bestuur aangegeven dat dit 

administratief complex is (alle leden dienen een incassomachtiging te ondertekenen) en duur is 

ziet  er daarom van af. Verder wordt er ingebracht om een werkgroep in te richten die nogmaals 

achter de niet-betalende leden aan te gaan. Hierop wordt vanuit het bestuur gereageerd dat dit 

reeds gedaan is door het bestuur zelf. Wel wordt het idee omarmt om leden actiever te betrekken 

en te gebruiken bij verenigingszaken of activiteiten. 

Aangekondigd wordt dat in 2022 zal worden overgegaan op een nieuw financieel administratief 

system: AllUnited. Het bestuur stelt voor het restant van de debiteurenpositie eenmalig af te 

boeken om ‘schoon’ over te kunnen gaan naar dit systeem. Het bestuur kondigt aan in de 

toekomst niet-betalende leden beter te kunnen administreren en zal hier actiever op monitoren.  

De kascommissie, vertegenwoordigd door Rob Roodenrijs, geeft aan een controle te hebben 

uitgevoerd en ziet geen onregelmatigheden. De kascommissie steunt tevens het voorstel van het 

bestuur de debiteurenpositie af te boeken 

Onder dankzegging wordt er ingestemd met het gevoerde financiële beleid en worden de 

resultaten over 2021 goedgekeurd. 

  



4. Vaststelling contributie 2022 

 

Het voorstel van het bestuur om de jaarlijkse contributie te verhogen van €25 naar €30 voor 

reguliere leden en van €225 naar €275 voor bedrijfsleden wordt toegelicht door de 

penningmeester. De vereniging wordt geconfronteerd met stijgende kosten (onder andere als 

gevolg van inflatie) en de laatste verhoging van de contributies heeft al enige tijd geleden 

plaatsgevonden. De kascommissie onderschrift en steunt dit voorstel. 

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Met één tegenstem is het voorstel conform artikel 20.1 

van de Algemene Statuten aangenomen met meerderheid van stemmen.  

 

Het bestuur zegt toe op korte termijn te communiceren over de aangepast contributies naar de 

overige leden van de vereniging. 

 

5. Toelichting & instemming door leden op Begroting verenigingsjaar 2022 

▪ Door penningmeester Havenvereniging Paul Aerts 

▪ Door penningmeester Jong Havenvereniging Zilla van den Oord 

De begroting voor 2022 worden toegelicht door beide penningmeesters. In de begroting voor 2022 

is reeds rekening gehouden met de verhoogde contributies. Nu de Covid-19 maatregelen zijn 

opgeheven staan er weer een aantal activiteiten op het programma. Onder andere de HavenBBQ 

en diverse borrels. De College Tour staat in 2022 tweemaal geagendeerd (gevolg inhaalslag 

2021).  

6. Decharge Kascommissie verenigingsjaar 2021 

▪ Rob Roodenrijs  

▪ Bram Spee 

De bovenstaande leden van de kascommisie wordt onder applaus decharge verleend met 

dankzegging van de voorzitter. De heer Bram Spee is, in verband met vakantie, niet fysiek 

aanwezig. 

 

7. Benoeming Kascommissie verenigingsjaar 2022 

 

De heer Rob Roodenrijs heeft aangekondigd wederom beschikbaar te zijn voor de kascommissie 

2022. Momenteel wordt er nog gezocht naar een tweede lid. Hierover zijn gesprekken gaande en 

zal het bestuur later over communiceren.  

 

Vanuit de ALV wordt geopperd een ‘reservelid’ aan te stellen. Hiervoor stelt geen van de 

aanwezigen zich beschikbaar. Vanuit het bestuur wordt dit ook niet nodig geacht.  

 

8. Decharge Bestuursleden Havenvereniging en Jong Havenvereniging 

▪ Barbara Blaak, communicatie 

▪ Nicole Buissing, activiteiten 

De bovenstaande vetrekkende bestuursleden worden onder applaus decharge verleend met 

dankzegging van de voorzitter.  

 

9. Installatie nieuwe bestuursleden Havenvereniging en Jong Havenvereniging 

▪ Ferdy Franssen, algemeen 

▪ André Freyssen, communicatie 

▪ Annemieke de Wit-Blaak, activiteiten 

▪ Anouk Henkelman, bestuurslid Jong Havenvereniging 

 

De bovenstaande aangekomen bestuursleden worden onder applaus geïnstalleerd.  

 

  



10. Aankondiging verlopen voorzitterstermijn Ronald Schinagl 

De voorzitter informeert de ALV dat, conform de Algemene Statuten van de vereniging, de 

voorzitterstermijn van de heer Ronald Schinagl afloopt na verenigingsjaar 2022. Het bestuur is 

gestart met het werven van een nieuwe voorzitter. 

 

11. Rondvraag 

Er zijn geen zaken voor de rondvraag vanuit de ALV. 

 

12. Sluiting 

 

Voorzitter Ronald Schinagl sluit om 20.30 de ALV. 


