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Programma en agenda Algemene Ledenvergadering 2022
10.00-12.00 uur Ochtendvergadering
1 Opening en agenda
2 Mededelingen, 
 - Moment nagedachtenis oud-voorzitter en oprichtster Meta de Visser
 - Terugtreden bestuurssecretaris Frans Cornelis
 - Bezoek bseuurslid Peter-Alex van Meir aan jubileum werkgroep Vlaamse Voetveren, afmelding en groeten.
 - Weer geen Fiets- en Wandelbeurs in 2022, 2023 gereserveerd. 
 - Begroting en werkplan 2023 naar het najaar
 - Beginselen van Goed Bestuur
 - Van de leden?
3 Notulen, besluiten, actielijst ALV 10 juli 2021
4 Jaarstukken 2021 
 4.1 Jaarverslag vereniging 2021
 4.2 Opvallend nieuws over de ponten in 2021
 4.3 Jaarrekening 2021:
  - Toelichting door penningmeester Peter-Alex van Meir op de Balans en Verlies en Winstrekening 2021  
   ontwikkeling ledenaantallen, afwaardering Triodos
  - Verslag en advies kascommissie, reactie penningmeester
  - Reactie bestuur op organisatorische aanbeveling kascommissie
  - Voorstel décharge penningmeester en bestuur m.b.t. 2021
 4.4  Aanstelling nieuwe kascommissie, reserveleden
5 Financiën 2022
 - Begroting 2022 ter besluitvorming.
6 Voordracht tot benoeming nieuwe penningmeester, Hans de la Mar, voorstel herbenoeming John Ruiter. 
7 1e ronde Vernieuwing Statuten 
 - Nieuwe statuten, HR eerste ideeën/concept, geen voorstel.
 - Nieuwe naam, ideeën, wenselijk? Alle veren zijn eigenlijk ook voetveren, moet de naam scherper  
  (veergebruikers en vrijwilligers), juist breder (Vrienden van de Veren), anders of gewoon laten zoals hij is?
 - We gaan naar 2 jaarvergaderingen, begroting en jaarplan 2023 naar najaarsbijeenkomst (binnen), steeds in combinatie 
  met iets leuk en leerzaams rond een of meer pontlocaties
 - Schets procedure, formeel 1e ronde (quorum nodig) voorstel op najaarsvergadering,  
  2e ronde (geen quorum nodig) ’Wintervergadering‘. 
8 Vereniging Vrienden van de Voetveren 40 jaar. Verzoek: wordt vrijwilliger of zoek vrijwilligers om mee te denken over  
 en mee te trekken aan ons 40-jarig jubileum in combinatie met de najaarsvergadering.
9 Presentatie Markpontje door Dirk Recter, overhandiging verenigingsvlag.
10 Jaarplan 2022, overzicht actieplannen en voortgang daarvan o.b.v. Meerjarenprogramma: 
 - Inzet Nederrijn en Maasveren Gelderland (check), Landelijk met partners; 
 - Eerste Hulp Bij Voetveren 
 - Regio inzet, pontvrijwilligers, 
 - Leden-werven-leden, donatie-actie
 - Kaartgegevens delen met partners en verkoop aansluitingen op de database van onze kaart aan partijen. 
 - Nieuwsbrief en ledenbulletin. 
 - Verbetering publieks- en ledendeel van onze site.
 - Samenwerking met partners.
 - Ontwikkeling vereniging, secretariaat, realiseren Beginselen Goed Bestuur, werving vrijwilligers,  
  actieplan voor het verenigingsdeel van de site
11 Rondvraag en Aftreden en dankwoord/afscheidswoord vertrekkende bestuursleden
 Ter kennisname op de site: ‘Beginselen van goed bestuur’ van de Vereniging en 1e evaluatie, actieplannen i.o.

12.30-13.30 u Gratis uitgebreide koffietafel Gouden Leeuw
S.v.p. aanmelden! Als u vegetarisch eet, vermeld dat. Dan zorgen wij daarvoor. 

13.30-15.30 u Middagprogramma verzorgd door de Stichting Heen en Weer van het Markpontje Terheijden
Het gezelschap deelt zich op in drie groepen. De vrijwilligers proberen dat iedereen die wil met alle onderdelen mee kan doen. 
Let wel dat het bij mooi weer druk kan zijn bij het Markpontje.
- Markpontje en Foodtruck waar een kopje koffie of iets dergelijks kan worden genuttigd. Muziek verzorgd door een  
 muziekbandje met een van Markpont-schippers. 
 Link Foodtruck
 Link Markpontje
- Rondleiding over de Kleine schans tegenover de afvaartplaats van ons pontje. Link de Kleine Schans
- Rondleiding door de Grote kerk van Terheijden. Link Grote kerk

Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
van de Vereniging Vrienden van de Voetveren

Datum Zaterdag 14 mei

Plaats Restaurant De Gouden Leeuw
 Raadhuisstraat 13, 4844 AA Terheijden

Tijd 10:00-12.30 u  Jaarvergadering
 12.30-13.30 u  Gratis lunch
 13.30-15.30 u  Gevarieerd middagprogramma verzorgd 
  door Stichting Heen en Weer/Markpontje

In deze uitnodiging treft u aan: 

• Programma en agenda ALV
• Verslag ALV 2021
• Jaarverslag 2021
• Pontjesjaaroverzicht 2021
• Financieel verslag 2021 en begroting 2022

Foto omslag
Fiets-/voetveer Pontje Ham, Maasbom-
mel-De Gouden Ham
Foto boven
Fiets-/voetveer Fortmond-Veessen

Fotografie: John Ruiter 
(tenzij anders vermeld)

http://www.toeristischtraaie.nl/locatie/sovaks-foodtruck
http://www.toeristischtraaie.nl/locatie/marktpontje
http://www.toeristischtraaie.nl/locatie/de-kleine-schans-terheijden
http://www.toeristischtraaie.nl/locatie/de-antonius-abt-terheijden
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING van de 
Vereniging Vrienden van de Voetveren

Zaterdag 10 juli 2021, Digitale vergadering via Zoom

1.  Opening en welkom
Voorzitter Eef Meijerman heet de 
aanwezigen welkom op de ledenverga-
dering. Hij is verheugd dat zoveel leden 
aanwezig zijn om dit ‘digitale experi-
ment’ bij te wonen en laat weten er 
alles aan te doen om de vergadering zo 
ordelijk mogelijk te laten verlopen. Er is 
voor deze vorm van vergaderen gekozen 
in verband met de wispelturigheid van 
het coronavirus. Tevens laat de voorzit-
ter weten dat het bestuur voornemens 
is om in september met de leden fysiek 
bijeen te komen om het meerjaren-
programma uit te werken. Hiervan 
zullen de leden via de site en mail op 
de hoogte worden gehouden. Alvorens 
de vergadering te starten benoemt de 
voorzitter de huishoudelijke regels voor 
het digitaal vergaderen. De voorzitter 
opent de vergadering om 10:00 uur.

2.  Vaststellen agenda en  
mededelingen 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda, 
hiermee wordt de agenda vastgesteld. 

Mededelingen:
• Om ondersteuning voor het secre-

tariaat te bespreken en meer ken-
nis te vergaren is contact gezocht 
met Wandelnet. Het onderbrengen 
van het secretariaat aldaar bleek 
geen optie, wel zal de kennis van 
de Wandelnet zeker benut worden 
om de vereniging naar een hoger 
niveau te brengen. Tevens is er 
contact gezocht met de branche-

organisaties; het Landelijk Veren 
Platform en de VEEON, voor het 
vergaren van praktische kennis en 
waar mogelijk zal met deze orga-
nisaties de samenwerking gezocht 
worden. 

• Per 1-7-2021 zal Marjan Kruysdijk 
het secretariaat van de Vrienden 
van de Voetveren voeren, in nauwe 
samenwerking met de secretaris. 
Marjan (51), getrouwd, 3 kinderen, 
werkt als zelfstandige en heeft 
ruime tijd ervaring in de wereld 
van de binnenvaart op gebied van 
secretariaatsvoering en organiseren 
evenementen. Marjan voert tevens 
het secretariaat van de VEEON.

• Dit jaar heeft het bestuur besloten 
af te zien van de filmwedstrijd 
daarnaast is ook besloten om 
niet deel te nemen aan de Fiets-
en Wandelbeurs omdat dit een 
digitale versie zou zijn. Hopelijk 
is het volgende jaar weer moge-
lijk fysiek deel te nemen aan de 
Fiets-en Wandelbeurs temeer omdat 
dit een goed bezochte beurs is en 
de vereniging zich daar goed kan 
profileren. Daarnaast is het streven 
om lokaal meer zichtbaar te zijn bij 
feestelijkheden om de vereniging 
meer herkenbaarheid te geven.

3.  Verslag werving,  
voorstellen en benoeming 
nieuwe bestuursleden

Aan de leden is een voordracht toege-
stuurd van de kandidaat bestuursleden:

• Frans Cornelis, volgt Tom van Gurp 
op als secretaris

• Henk van der Drift, bestuurslid
• Jan van der Leij, bestuurslid

De bestuursleden stellen zich voor:
Frans Cornelis (69): getrouwd, 3 
volwassen kinderen, trotse opa. Sinds 
januari 2020 gepensioneerd, daarvoor 
werkzaam geweest in het Openbaar 
Bestuur van de gemeente Amsterdam 
waar hij ervaring opgedaan heeft in de 
veerponten branche. Frans draait sinds 
eind vorig jaar mee met de Vrienden 
van de Voetveren en hij kijkt er naar 
uit om mee te werken aan de opwaartse 
beweging van de vereniging. 

Henk van der Drift: aantal jaren gepen-
sioneerd, hij heeft altijd in het bedrijfs-
leven gewerkt (Viking/P&O Nedlloyd). 
Is tevens bestuurslid van Waterschap 
Hollandse Delta. Al fietsend heeft de 
pontjes wereld altijd zijn in interesse 
gewekt en zodoende is hij zich gaan 
verdiepen in de vereniging Vrienden 
van de Voetveren. Hij wil graag mee-
werken aan de belangenbehartiging en 
lobby samen met de trekker. Één van 
zijn speerpunten is het beleggen van de 
status ‘veerpont’. Het is geen openbaar 
vervoer, geen brug. 

Jan van der Leij: is nog niet (digitaal) 
aanwezig. De voorzitter laat weten dat 
Jan van der Leij (71) al jaren donateur/
lid van de vereniging is. Hij is werk-
zaam geweest in de zorg als regio-
manager dagactiviteiten. Bestuurder 
kringlooporganisatie. Jan van der Leij 
is enthousiast fietser en wandelaar. Zijn 
interesse binnen het bestuur gaat uit 
naar de in-en externe communicatie en 
wil op deze manier graag bijdragen aan 
het ontwikkelen van de organisatie. 

De leden gaan per acclamatie akkoord 
met de voordracht en bovengenoemde 
bestuursleden worden per acclamatie 
benoemd. (besluit)

Tevens stelt het bestuur Jacques 
Guldenmundt voor hij wordt door hen 
benoemd als trekker belangenbeharti-
ging. Jacques Guldenmundt (64) stelt 
zich voor; hij heeft gewerkt bij Eneco 

aan complexe commerciële trajecten. 
Hij is graag buiten en dan met name 
op- en om het water. Hij kijkt er naar 
uit om samen met Henk van der Drift, 
de belangenbehartiging naar een hoger 
niveau te trekken.

De leden nemen met instemming kennis 
van de aanstaande benoeming van Jac-
ques Guldenmundt als trekker belangen-
behartiging van de vereniging (besluit)

De voorzitter geeft aan dat er nog één 
bestuurs plek over is en hoopt op meer 
trekkers voor de vereniging. Hiertoe zal 
een oproep komen om voor specifieke 
terreinen mensen te werven. Via Face-
book, LinkedIn en Instagram zal hier 
aandacht aan besteed worden. De leden 
zijn van harte uitgenodigd zich aan te 
melden. 
Ineke van Rotterdam; ambassadeur, 
vraagt zich af wat dit betekent voor 
de huidige ambassadeurs en of dit 
onderwerp met hen wordt besproken. 
De voorzitter geeft te kennen dat 
Harry Hoefnagel zich gemeld heeft als 
contactpersoon voor de ambassadeurs 
en dat het bestuur graag met hen in 
contact treedt om hier verder over te 
spreken. De ambassadeurs zijn van 
groot belang, zij vertegenwoordigen na-
melijk de vereniging lokaal. Dit overleg 
zal vóór september plaatsvinden. Ineke 
van Rotterdam informeert naar het 
bestaan van een omschrijving voor deze 
functie. De voorzitter laat weten dat 
er een omschrijving is voor de trekker. 

Voor de ambassadeur bestaat deze nog 
niet, dit ligt wat lastiger omdat deze 
functie ook gebieds afhankelijk is. Dit 
zal in het overleg aan de orde komen. 
 
4.  Verslag Algemene  

Leden vergadering Vrienden 
van de Voetveren 3 oktober 
2020

Het verslag van de Algemene Leden-
vergadering van de Vrienden van de 
Voetveren d.d. 3 oktober 2020 wordt 
ongewijzigd vastgesteld, onder dank-
zegging aan Tom van Gurp. (besluit)

5. Actualiteiten 2021 
John Ruiter geeft een mondelinge 
toelichting op het reilen en zeilen van 
de pontjes in het afgelopen jaar, zoals 
omschreven in het Jaarverslag onder 
punt 4; pontjesnieuws. Het afgelopen 
jaar stond in het teken van het corona-
virus en de vele maatregelen daarom-
trent. Veel fietsveren lagen aan de kant, 
er waren aangepaste roosters en er 
mochten minder passagiers mee, daar-
naast is het contant betalen bij vele 
versneld ingevoerd. De vereniging heeft 
geprobeerd op de website hierin zoveel 
mogelijk verheldering te bieden. De 
website is mede door het coronavirus 
veelvuldig bezocht het afgelopen jaar, 
wat een goede PR voor de vereniging is.
Naar aanleiding dit agendapunt infor-
meert de voorzitter bij Walter Resseler 
naar de actualiteiten in België, wellicht 
kan hij iets meer vertellen over de 

zelfbedieningspont over de Schelde. 
Walter Resseler laat weten dat dit twee 
ponten betreft nl. in Oostende en het 
St. Anna Veer in Antwerpen. Het is vol-
op in ontwikkeling en er wordt gewerkt 
aan een Benelux concept. De voorzitter 
laat weten de ontwikkelingen graag te 
volgen en waar mogelijk samen op te 
trekken. 

Vervolgens geeft de voorzitter het 
woord aan Dieter König met betrek-
king tot de actualiteiten in Duitsland. 
Dieter König laat weten dat er weinig 
ontwikkelingen zijn met de pontjes in 
Duitsland. Het is moeilijk om de veren 
in bedrijf te houden, er is geen steun 
van de overheid en de corona maatre-
gelen hebben de situatie alleen maar 
verslechterd. Hij geeft aan een gede-
tailleerde uitleg schriftelijk naar het 
bestuur te sturen. De voorzitter dankt 
beide heren voor hun bijdrage en laat 
weten dat wanneer de vereniging hulp 
kan bieden zij hiertoe graag bereid is.

6.  Jaarverslag 2020
De voorzitter vraagt de leden van de 
vergadering of er .vragen en/of opmer-
kingen zijn naar aanleiding van het 
jaarverslag 2020.
Jacques Guldenmundt vraagt John 
Ruiter of het corona jaar expliciet meer 
hits opgeleverd heeft op de website. 
John Ruiter laat weten dat in 2019 het 
aantal bezoeken op ca. 70.000 stond 
en in 2020 waren dit er ca. 200.000. 
Op dit moment (juli 2021) staat de 

Akkrum-Vegelinsoord
Nije Schouw

Zwolle
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teller op ca. 160.000 bezoekers. Op het 
moment dat er nieuwe corona maat-
regelen van kracht werden, piekte het 
aantal bezoekers op de website. Tevens 
is de vereniging benaderd door o.a. 
ANWB, Algemeen Dagblad, SBS over de 
onduidelijkheid met betrekking tot de 
mondkapjesplicht. De conclusie is dat 
de mensen de website van de vereni-
ging goed weten te vinden.
Het jaarverslag 2020 wordt vastgesteld 
met dank aan Tom van Gurp. De voor-
zitters dankt alle vrijwilligers voor hun 
inzet in het afgelopen jaar. (besluit)

7.  Resultaat 2020, verslag 
kascontrole, definitieve 
begroting 2021

Penningmeester Peter-Alex van Meir 
geeft een korte toelichting bij de 
jaarrekening. De contributie-inkomsten 
laat een lichte stijging zien in 2020. 
Hopelijk zet deze trend zich voort, door 
corona zijn weinig wervingsactiviteiten 
geweest. Voor wat betreft de kosten-
kant zijn de begrote kosten voor 2020 
overschreden. De verklaring hierin is 
te vinden van het op peil houden en 
het verbeteren van de website. Het is 
steeds zoeken naar de juiste balans 
om het beste resultaat te krijgen. Het 
verzoek aan de leden van vergadering 
is om de op de ALV 2020 vastgestel-

de begroting 2021 te herzien naar de 
Begroting 2021 zoals deze nu voorligt. 
De leden gaan hiermee akkoord.

Vragen naar aanleiding van Jaarreke-
ning 2020 
Jacques Guldenmundt informeert 
naar de donatie van Vermont Bicycle 
Touring, wat is de achtergrond hiervan. 
Peter-Alex van Meir legt uit dat dit 
een reisorganisatie is die fietstochten 
uitzet, waarbij zij de deelnemers om 
een donatie vragen. Zij hebben deze 
donaties in 2019 aan de vereniging 
gedoneerd, hiervoor heeft de vereniging 
geen diensten geleverd. 

Vragen naar aanleiding van de Begro-
ting 2021
Ineke van Rotterdam vraagt met betrek-
king tot de begroting wat er onder de 
kostenposten ‘kosten nieuw beleid’ valt. 
De voorzitter geeft aan dat de vereni-
ging nieuwe initiatieven verder wil 
ontwikkelen, waaronder meer activitei-
ten naar buiten toe. Hiervoor is ruimte 
gecreëerd in de begroting. 

De kascommissie van de vereniging 
Vrienden van de Voetveren, gevormd 
door Marijn van der Aa en mevrouw 
Lamberthe J. de Jong heeft de jaar-
rekening 2020 op 19-5-2021 gecon-
troleerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. De kascommissie heeft 
de volgende aanbevelingen aan het 
bestuur gedaan: 
• uitgaven voor communicatie kri-

tisch bekijken en te verlagen.
• kosten voor Beleid en Communica-

tie uit te splitsen in je Jaarreke-
ning 2021

• Wet BTR invoeren
• leden tijdens ALV melden waarom 

Begroting 2021 bijgesteld wordt.
Deze aanbevelingen worden door het 
bestuur van de vereniging overgeno-
men.

In het kader van de slagvaardigheid van 
de kascommissie vraagt de voorzitter of 
er leden bereid zijn zich reservekandi-
daat te stellen voor de kascommissie.
Margriet Callenbach en Willem-Jan Wie-
bosch melden zich hiervoor aan.

De leden van de vergadering verlenen 
het bestuur van de Vereniging Vrienden 
van de Voetveren décharge voor het 
gevoerde financiële beleid. Hiermee zijn 
de jaarrekening 2020 en de begroting 
2021 vastgesteld. (besluit)

8.  Pauze
De voorzitter last een pauze in en biedt 
de deelnemers de gelegenheid tijdens 
deze digitale vergadering voor een 
versnapering te zorgen. 

9.  Verkenning herziening  
statuten, naam nieuwe 
wetgeving en toelichting 
digitale besluitvorming 

Het bestuur is van mening dat de 
statuten herzien dienen te worden. 
Frans Cornelis geeft hier een toelichting 
op. De huidige statuten zijn redelijk 
op leeftijd, 30 jaar oud en er is veel 
veranderd in die tijd; met name met be-
trekking tot het digitale vergaderen. De 
huidige statuten voorzien hier niet in. 
Parallel hieraan loopt de nieuwe wet-
geving WTBR welke per 1-7-2021 van 
kracht gaat. Deze nieuwe wetgeving 
gaat over goed bestuurschap waaraan 
elke vereniging moet voldoen. De wet 
geeft ruimte aan verenigingen om dit 
tijdig te regelen. Het idee is einde van 
dit jaar concept Statuten op te stel-
len en deze op de volgende Algemene 
Ledenvergadering vast te stellen. 
Tevens wordt er nagedacht over een 
nieuwe naam voor de vereniging, de 
huidige naam suggereert dat de vereni-
ging alleen voor de voetveren actief is. 
De voorzitter geeft aan dat suggesties 
voor de nieuwe naam welkom zijn, 
suggestie voor de statuten ontvangt 
het bestuur graag via email. Ineke van 
Rotterdam attendeert het bestuur er 
op om bij het kiezen van een nieuwe 
naam te checken of deze al niet bestaat 

in verband met de website. Margriet 
Callenbach tipt via de chat de volgen-
de naam; Veerkracht, vereniging van 
liefhebbers van het veer. (actie concept 
statuten opstellen)

10. Meerjarenprogramma en de 
eerste resultaten aanpak 
3-10-2020

De notitie ‘De keuze, gaan we ervoor?’ 
zoals gepresenteerd tijdens de ALV 
2020, is de basis voor het meerjaren-
programma voor de vereniging. Het 
bestuur heeft op basis daarvan een 
8-tal thema’s gedefinieerd die invulling 
geven aan het verder ontwikkelen van 
de vereniging. Het 
bestuur heeft deze 8 thema’s gelabeld 
met prioriteit en vraagt de leden of zij 
zich in deze keuzes kunnen vinden. In 
september hoopt de vereniging met de 
leden hierover fysiek te kunnen brain-
stormen tijdens de ledendag. Onder-
staand de thema’s worden puntsgewijs 
behandeld.
Samenwerking met partners verder op-
bouwen en verstevigen (Hoge Prioriteit)
Opbouw Netwerk en werven vrijwilligers 
(Hoge Prioriteit)
Meer middelen (Hoge Prioriteit)
Versterken lokale belangenbehartiging, 
ondersteunen landelijke belangenbehar-
tiging partner (Prioriteit)

Versterken publieksdiensten, grotere 
bekendheid en zichtbaarheid (Prioriteit)
• Willem Jan Wiebosch geeft aan het 

van groot belang te vinden niet te 
bezuinigen op dit thema, hij advi-
seert om samen met een provider 
na te denken over hoe de bezoe-
kers van de website te contacten of 
linken voor een mogelijke lidmaat-
schap. De voorzitter geeft aan dat 
dit punt zeker de nodige aandacht 
zal krijgen.

• Ineke van Rotterdam wil graag van 
gedachte wisselen over materiaal 
om uit te delen. Dit is van belang. 
De voorzitter laat weten dat dit 
materiaal (folderpakket, vlaggen 
en pennen) voorhanden is. De 
actuele folder is gemaakt voor de 
beurs maar deze kan zeker gebruikt 
worden voor ledenwerving en do-
nateurschap. De voorzitter vraagt 
de leden zich te melden wanneer 
er behoefte is aan promotiemate-
riaal. Ineke van Rotterdam meldt 
dat de waterbus Dordrecht bereid 
is de link van de Vrienden van de 
Voetveren op hun website te plaat-
sen, Ineke zal de contactgegevens 
doorsturen aan het bestuur. (actie)

Versterken interne communicatie en 
diversiteit (Prioriteit)
Veiligheid, bereikbaarheid, comfort en 
toegankelijkheid ponten, versterken 

Leerdam-Diefdijk

Eemdijk-Eemnes
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Algemeen jaarverslag

1.  Algemeen

1.0 Vooraf
Het verenigingsjaar 2021 wordt geken-
merkt door: 
Het voortdurende Coronavirus waardoor 
onder andere fysieke activiteiten meest-
al niet verantwoord mogelijk waren.
Bestuursvergaderingen moesten met 
videobellen plaatsvinden.
De werving van nieuwe bestuursleden 
maar vooral trekkers heeft ondanks alle 
inspanningen beperkt respons opgele-
verd.
Mede daardoor is de uitrol van de 
verenigingsambities en bijbehorende 
plannen minder dan gehoopt. 
Desondanks is er het nodige werk 
verricht waar we u graag meer over 
vertellen en verantwoording aan u over 
afleggen.

1.1 Algemene ledenvergade-
ring, bijeenkomsten

In 2021 werd de ledenvergadering ge-
heel via een videoverbinding gehouden. 
Het blijft toch een vreemde setting. 
Ondanks dat hadden zich een redelijk 
aantal leden aangemeld en ook deel-
genomen. Maar de voorheen normale 
aantallen van 80 tot 100 leden werden 
niet gehaald. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen zoals het financieel en 
algemeen verslag, is ook kort gesproken 
over een noodzakelijke statutenwij-
ziging alsmede over de plannen voor 
2021 en de komende jaren en zijn twee 
nieuwe bestuursleden benoemd en is 
de trekker belangenbehartiging voorge-
steld. . Zie voor een verslag de stukken 
bij de agenda voor de Voorjaars-ALV 
2022. Een voor september voorgenomen 
Algemene Ledendag moest helaas wor-
den geannuleerd. Wel werd een online 
workshop over twee actieplannen en 
eindejaarsborrel (met een thuisbezorgd 
pakket) gehouden. De deelnemers, 
helaas maar een twintigtal, waren zeer 
enthousiast over de bijeenkomst qua 
inhoud en niveau. Het leverde ook ten-
minste twee actieve vrijwilligers op. 

1.2 Bestuurssamenstelling 
2021 en ontwikkeling. 

Het bestuur telt maximaal 7 plaat-
sen. De voorzitter (Eef Meijerman), 
de penningmeester (Peter-Alex van 
Meir) en John Ruiter voor de porte-
feuille communicatie/website waren 

het gehele jaar actief. Na de ALV heeft 
Frans Cornelis, die al sinds het voorjaar 
meedraaide het werk van Tom van Gurp, 
aftredend secretaris, overgenomen. 
Jan van der Leij werd benoemd op 
de ALV van 2021 (interne communi-
catie) en kon vanwege persoonlijke 
omstandigheden slechts in beperkte 
mate meedoen. Het ook op de ALV van 
2021 benoemde bestuurslid Henk van 
der Drift (belangenbehartiging), actief 
sinds begin 2021, is vanwege andere 
werkzaamheden in het laatste kwartaal 
van 2021 voor de rest van het jaar tij-
delijk gestopt met zijn werkzaamheden 
als bestuurslid en begin 2022 helemaal 
toen hij dagelijks bestuurder bij een 
waterschap werd. De 7de stoel is van-
wege het niet beschikbaar zijn van een 
geschikte kandidaat de gehele periode 
leeg gebleven. Half april 2022 bleek dat 
ook Frans Cornelis niet langer gemoti-
veerd was om deel te nemen aan het 
bestuur. Zoals bekend treedt Peter-Alex 
van Meir op de komende ALV af. Er is 
een kandidaat opvolger.
Het bestuur wordt sinds het voorjaar 
van 2021 geholpen door een betaalde 
bestuursondersteuner (Marjan Kruys-
dijk) nadat samenwerken op dit punt 
met Wandelnet, ondanks serieuze 

besprekingen van beide kanten niet 
mogelijk bleek. Marjan ondersteunt ook 
het VEEON-bestuur.

1.3 Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 8 keer verga-
derd. Alle keren digitaal. De belangrijk-
ste onderwerpen naast de vaste issues 
zoals pontjesnieuws en financiën waren:
• voorbereiding en nabeschouwing 

ALV
• gesprekken met Wandelnet en 

diverse fietsorganisaties, VEEON, 
LVP en De Binnenvaart over samen-
werkingsmogelijkheden op onder-
steuning, belangenbehartiging en 
vrijwilligerswerk

• portefeuille-indeling, bestuurspro-
fielen en werving bestuursleden en 
trekkers

• minimale omvang eigen financiële 
reserve

• doorontwikkeling website van voor-
al het kaartdeel en ook e.e.a. bij 
het verenigingsdeel en gewerkt aan 
het vermarkten van data, 

• perikelen bij de Triodosbank inzake 
waardedaling certificaten van 
aandelen

• lustrum 1982 - 2022
• verenigingsorganisatie en -beleid

Leeswijzer
Dit verslag gaat over de activiteiten van de vereniging in het jaar 2021. Het 
wel en wee van de veerponten wordt elders in dit boekje verteld. Dit verslag 
bestaat uit (1) een algemeen gedeelte met de min of meer reguliere activi-
teiten gevolgd door (2) specifieke onderwerpen die gekoppeld zijn aan het 
Beleidsplan, het Meerjarenplan en het werk aan de Thema’s in 2021. 

lokale pontvrijwilligers (Prioriteit)
Versterken kennis en ervaring (Priori-
teit)

Jacques Guldenmundt laat weten 
het een mooie lijst te vinden en alle 
thema’s zijn van belang. Hij hoop van 
harte dat het mogelijk is in septem-
ber fysiek bij elkaar te komen om hier 
met elkaar over te praten om de juiste 
wensen goed te borgen en de vereni-
ging verder te versterken. Frans Cornelis 
onderschrijft de suggestie van Jacques 
Guldenmundt en benadrukt dat er 
middelen en mensen voor nodig zijn om 
deze thema’s uit te werken. Om hiertoe 
te komen is brainstormen met elkaar 
noodzakelijk. 

De leden van de vergadering zijn 
akkoord met de prioritering van de the-
ma’s van het meerjarenprogramma. 

11. Afscheid secretaris Tom van 
Gurp

De voorzitter richt het woord tot Tom 
van Gurp, die vandaag afscheid neemt 
als secretaris van de vereniging. De 
voorzitter laat, met een knipoog, weten 
dat het bestuur met zijn vertrek het 

jongste lid verliest, wat een klap is 
voor het diversiteitsbeleid. De voor-
zitter heeft Tom leren kennen als een 
aimabel persoon en een accuraat en 
zorgvuldig secretaris die in zijn drukbe-
zette leven altijd tijd vrij wist te maken 
voor de vereniging. Daarnaast wist Tom 
andere bestuursleden met veel geduld 
en duidelijkheid aan te sporen hun za-
ken te regelen. De voorzitter dankt Tom 
van Gurp hartelijk voor al zijn toewij-
ding en inzet in de afgelopen jaren en 
geeft vervolgens het woord aan Tom. 
Tom van Gurp laat weten dat hij de 
afgelopen 5 jaar zijn taak met veel ple-
zier gedaan heeft en trots is op weg die 
de vereniging is ingeslagen. De leden 
van vergadering geven Tom een digitaal 
applaus als blijkt van grote waardering. 

12. Rondvraag
• Evert Bouws attendeert het bestuur 

op de melding in de uitnodiging 
dat de stukken na de vergadering 
op de website zouden staan. Deze 
passage klopt niet omdat daar een 
inlog voor vereist is, anders zouden 
stukken openbaar staan. De voor-
zitter beaamt dit en geeft aan dit 
volgend jaar anders te regelen met 
inloggegevens. (actie)

• Naar aanleiding van de opmerkin-
gen van sommige leden over het 
niet ontvangen van de stukken per 
mail laat Arja Lodder weten, dat 
het bij KPN mail vaak gebeurt dat 
de mail geweigerd wordt. Wellicht 
is een alternatief e-mail adres 
aanmaken een optie. 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun 
aanwezigheid en hun betrokkenheid. 
Hij constateert dat het digitaal verga-
deren niet veel deelnemers oplevert en 
spreekt nogmaals de hoop uit dat fysiek 
vergaderen weer snel mogelijk is. Met 
als eerste optie de Ledendag in septem-
ber. De voorzitter sluit de vergadering 
om 12:00 uur

Langweer-
De Brekken

Numansdorp-Willemstad
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verschillende veerponten uit de vaart 
werden genomen. 

1.8 Wet toezicht en bestuur 
rechtspersonen (WBTR)

Vorig jaar is door de kascommissie 
i.h.k.v. de financiële stukken over 2020 
aanbevolen om de WBTR in te voeren 
en hierover de ALV te informeren. Het 
bestuur heeft daar positief op gerea-
geerd. In 2021 zijn daartoe een drietal 
activiteiten uitgevoerd / in gang gezet. 
Allereerst heeft de vereniging zich aan-
gesloten bij gelijknamige platform dat 
inmiddels honderden leden telt. We zijn 
geabonneerd op de Nieuwsbrief, nemen 
deel aan webinars etc. Daarnaast heeft 
het bestuur een intern discussietra-
ject doorlopen wat heeft geresulteerd 
in de zogenaamde: Beginselen van 
goed bestuur. Het is een set concrete 
afspraken in het kader van deze wet, op 
welke wijze het bestuur denkt invulling 
te moeten geven aan deze wet teneinde 
te kunnen spreken van “goed bestuur”. 
Deze zijn ter kennisname aan de stuk-
ken toegevoegd. 
Onderdeel van deze afspraken is dat het 
functioneren van het bestuur i.r.t. deze 
beginselen jaarlijks door het bestuur 
wordt geëvalueerd. Dat kan ook tot 
aanpassingen van de afspraken leiden. 
We informeren de leden hier verder 
over via het ledenbulletin. en even-
tueel bijgesteld. De 1ste zelfevaluatie 
is eveneens ter informatie aan de ALV 
stukken toegevoegd. 
De WBTR was ook de aanleiding tot het 
integraal vernieuwen van statuten en 
huishoudelijk reglement, zoals meege-
deeld in de ALV van 2021. Het bestuur 

meent dat op deze wijze een goede 
invulling is gegeven aan de betreffende 
wet, de oproep van de Kascommissie 
over de financiële stukken 2020 en haar 
eigen inzichten op dit vlak.

2.  Beleidsplan, Meerjaren-
programma en Thema’s 
2021

2.0 Vooraf
Het meerjarenprogramma en de priori-
teiten daarbinnen zijn op de ALV van 
2021 vastgesteld. het bestuur heeft dan 
ook met voorrang gewerkt aan meer 
mensen, voorts aan meer middelen 
opstellen actieplan werving en voorts 
het vermarkten van data en helaas wat 
minder aan samenwerking. Voorts is 
gewerkt aan belangenbehartiging en 
vooral interne communicatie en enige 
externe presentie.

2.1 In- en externe  
communicatie

In 2021 is de nieuwsbrief drie maal 
verschenen en is geïnvesteerd in het 
beter functioneren van de succesvolle 
pontenkaart op dit moment al de beste 
informatie over de beschikbaarheid van 
ponten die de vereniging Nederland om 
niet aanbiedt. Tevens zijn voorbereidin-
gen getroffen voor het ledenbulletin. 
We zijn in verband met de kosten en 
de behoefte aan meer en meer gerich-
te en flexibele communicatie met de 
leden begonnen met het verzamelen 
van de e-mailadressen van de leden ten 
behoeve van het verenigingswerk. Nu 
zijn de eerste ledenbulletins verzonden. 
Let op! Als wij uw e-mailadres nog niet 
hebben, wil u dat dan graag alsnog 
doorgeven? Ruim driekwart van de 
leden ging u voor. 

2.2 Vrijwilligersnetwerk
De doorontwikkeling van het vrijwilli-
gersnetwerk stokt. Op 18 december zijn 
de hoofdlijnen van de door het bestuur 
ingezette lijn in een digitale workshop 
met een aantal enthousiaste leden 
besproken. De belangrijkste conclusies 
waren:
• informatieverstrekking aan pont-

vrijwilligers c.a. heeft de afgelopen 
jaren minder prioriteit gehad dan 
gewenst

• er is behoefte aan krachtenbunde-
ling op het gebied van pontvrijwil-
ligers maar voorkom overlap met 
andere organisaties en kijk eens 
hoe we in Nederland de ‘buurt-
bus’ hebben georganiseerd op dit 
gebied

• het ‘ambassadeurschap’ zoals 
omschreven in de besproken notitie 
voorziet in een behoefte

• voor de Eerste Hulp Bij Voetveren 

• Wet bestuur en toezicht rechtsper-
sonen

• nieuwe statuten en huishoudelijk 
reglement

• Nieuwsbrief en ledenbulletin 
• werkafspraken bestuursvergaderin-

gen en e-mail besluitvorming
• inrichting digitaal archief. 
• vrijwilligersverzekering
• format actieplannen
• actieplan verhoging inkomsten
• actieplan vrijwilligers
• Uitgangspunten belangenbehar-

tiging, eerste inzet verenfonds 
Gelderland en actieplan Eerste Hulp 
bij Voetveren

• verantwoordelijkheid aansturen 
vrijwilligers

• samenwerking binnen bestuur
• Vlaamse en Duitse veerponten
• Digitale workshop (met borrel) over 

belangenbehartiging en vrijwilli-
gersnetwerk

Besloten is de belangrijkste onderwer-
pen en besluiten direct na de vergade-
ring te publiceren op onze website en 
op te nemen in het Ledenbulletin. 

1.4 Subsidies
De subsidieregelingen, het proces 
van aanvragen t/m uitbetaling en de 
aanvraagbrief hebben een update on-
dergaan en zijn terug te vinden op de 
website. Er is weinig gebruik gemaakt 
van het subsidiebudget dat de vereni-
ging jaarlijks ter beschikking stelt voor 
pont eigenaren die verbeteringen van 

de vindbaarheid en toegankelijk voor 
gebruikers (met én zonder handicap) 
willen aanbrengen.
Besloten is tot een bijdrage van:
•  € 1.000 Kamperland - Veere, loop-

brug (toegankelijkheid)
• € 968 voor Weids Bloemendaal, 

Waddinxveen (informatieborden)
• Maximaal €1.000 voor veerpont 

Groot Ammers - Ammerstol, loop-
brug, nog niet gerealiseerd

1.5 Beurzen etc.
De jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs in 
Utrecht is in 2021 niet in fysieke vorm 
doorgegaan. Wel digitaal, maar vanwe-
ge o.a. beperkte contactmogelijkheden 
met bestaande en nieuwe leden, is 
besloten hier niet aan deel te nemen. 
Wel is acte de presence gegeven op 
de Pontjesdagen aan de Maas op 3 en 
4 juli. De fysieke beurs komt terug in 
2023. Daar zullen we weer zijn. 

1.6 Ledenoverzicht
In 2021 zijn er 46 nieuwe leden 
bijgekomen. Er zijn 1966 betalende 
leden. Dat zijn er 23 minder dan het 
jaar daarvoor. De gemiddelde contri-
butie-opbrengst bedroeg bijna € 14. 
In 2020 iets meer dan € 13. Bijna 600 
van de huidige leden zijn al vóór 2000 
lid geworden. Van al onze leden wonen 
er relatief gezien (gerelateerd aan het 
inwoneraantal) meer in Utrecht, Noord- 
en Zuid-Holland en minder in Zeeland 
en Noord-Brabant. 7 leden wonen in 
het buitenland. Ongeveer 80% van de 

leden gebruikt een e-mailadres. 

1.7 Websitebezoek
De website www.veerponten.nl is de 
informatiebron voor fietsers en wande-
laars die met de veerpont mee willen. 
De pontenkaart op onze website is zeer 
gedetailleerd. Het bevat actuele vaar-
schema’s en -routes en gegevens van 
alle ruim 340 veerponten in Nederland. 
De website is ‘responsive’ op je locatie 
(als die “aan” staat) en daardoor zowel 
thuis op de computer als onderweg op 
de smartphone goed te raadplegen. De 
website is via www.veerponten.nl te 
bereiken. Het oude adres verwijst door 
maar raakt in onbruik.

In 2021 raadpleegden ruim 290.000 
bezoekers onze website, daarmee laat 
het sitebezoek een forse groei zien 
(in 2019 75.000 en in 2020 200.000 
bezoekers.)
Bezoekers bezochten in 2021 in 
412.000 sessies (in 2020 283.000) zo’n 
614.000 pagina’s (in 2020 466.000). 
Gemiddeld bleven ze zo’n 2,5 minuut 
(in 2020 2 minuten) op onze web-
site. In 2022 moeten we een nieuwe 
‘onderliggende kaart’ realiseren omdat 
de gebruikte Google Maps bij deze hoge 
bezoekers aantallen behoorlijk geld 
gaat vragen.

Op 17 juli hadden we met 4535 
bezoekers het meeste ‘verkeer’ op 
onze website. Dat was de zaterdag in 
een week waarin door zware regenval 

Arkel-Spijk

Gaastmeer-Nijhuizum

Blauwe Stad Nieuwe Weg-Falster
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is een achterban van deskundige 
leden nodig, de ambassadeurs 
kunnen een bijdrage aan de 1e lijn 
vormen.

2.3 Belangenbehartiging
Het beleid van onze vereniging is erop 
gericht om maximaal samen te werken 
met andere en vaak grotere partner-or-
ganisaties zoals bijvoorbeeld Wandelnet 
en de Fietsersbond. Daar waar dat niet 
aan de orde is proberen we hen die ons 
vragen stellen of attenderen op bedrei-
ging van veerponten, zo goed mogelijk 
te informeren over wat wij ervan weten, 
concrete tips te geven voor vervolg-
stappen etc. Deze EHBV-rol vereist 
nog verdere invulling met mensen. De 
inzet en werkwijze is beschreven in een 
startdocument, dat we ter informatie 
aan de stukken toevoegen.

Op 18 december is in een productieve 
digitale workshop met een aantal leden 
het thema verder uitgediept. Voor het 
experiment belangenbehartiging is na 
de workshop de werkgroep Gelderland 
gevormd en die is enthousiast aan de 
slag. Met de contactpersoon ambassa-
deurs gaan we met de ambassadeurs 
kijken hoe tot meer ambassadeurs te 
komen en hoe de EHBV verder vorm 

te geven. Met hen bereiden we een 
brede bijeenkomst voor . we met de al 
beschikbare trekker op dit dossier actief 
aan de gang. 

In 2021 zijn onderstaande veerponten 
binnen het bestuur en daarbuiten on-
derwerp van gesprek en actie geweest:

• Sluiskil, hulp rond subsidies provin-
cie Zeeland, succes

• Ilpendam, steun bij verlengen 
contract, met succes. Suggestie om 
platform op te richten. Investeren 
in duurzaamheid nog onzeker.

• Inzet op behoud Verenfonds 
Pontjes provincie Gelderland of 
alternatief, loopt sinds dit jaar via 
Werkgroep Gelderland. In 2021 via 
bestuurslid Henk van Drift.

• Zuidwolde, bericht over net goed 
afgelopen ongeluk met fietsster 
tussen wal en schip, geen opvol-
ging door bestuur

• Holysloot, Signaal lid over zeer 
modderige aanloop route over de 
weilanden noordzijde. Exploitant 
afhoudend, recreatieschap zegt in 
overleg te zijn. Wij hebben geen 
verdere actie ondernomen

• Heemstede, geïnformeerd naar over 
pontplan over Meermond, start zou 

dit jaar zijn. Nog niet gezien
• Zaandijk, 10 van de 22 schippers 

dreigden af te haken vanwege een 
verplicht vaarbewijs en marifoon-
bewijs opgelegd door Havendienst. 
Voor het laatste is ontheffing ver-
leend. Geen actie op ondernomen. 
Pontje vaart toch nog dagelijks 
tussen 1 mei en 30 september

• Westerschelde Vlissingen-Breskens 
en fietsvervoer Westerscheldetun-
nel, alleen advies

• Fastferry Hoek van Holland - Maas-
vlakte, samen met organisaties van 
wandelaars en fietsers middels een 
gezamenlijke brief gepleit voor 
behoud.

• Vanwege de langjarige afsluiting 
van de Afsluitdijk wordt nagedacht 
over de inzet van een tijdelijke 
veerpont. We hebben het fietsplat-
form in contact gebracht met een 
deskundige lid van de VEEON om 
hen daarbij te ondersteunen.

2.4 Doorontwikkeling website
De onderliggende data van onze pon-
tenkaart is met derden te koppelen. 
Dat betekent dat andere websites en 
apps de gegevens kunnen ‘ophalen’ en 
kunnen die onder meer bij hun fiets- en 
wandelroutes gebruiken. Op die manier 

stimuleren verder het gebruik van veer-
ponten. Zo maken de app Fietsknoop en 
de Fietsrouteplanner sinds 2020 gebruik 
van onze informatie. Ook op een aantal 
papieren kaarten wordt bij veren naar 
onze website verwezen. In 2021 heb-
ben verschillende instanties hebben 
hun belangstelling voor onze gegevens 
kenbaar gemaakt. Begin 2022 was de 
provincie Friesland is de eerste beta-
lende afnemer van onze data. Bij de 
(door)ontwikkeling houden we steeds 
rekening met behoud van de mogelijk-
heid van koppelen en uiteraard met de 
bestaande medegebruikers.

In het najaar is een eerste versie van 
een Nota van Uitgangspunten functi-
onele uitgangspunten voor de website 
besproken en vastgesteld. We gaan daar 
in het voorjaar van 2022 mee verder.

2.5 Samenwerking met onze 
partners

We hebben begin 2021 veel contact ge-
had met Wandelnet en daar een goede 
relatie mee opgebouwd ook al bleek 
onderbrengen van een secretarieel me-
dewerker daarbij niet goed mogelijk. Er 
is door een vertrekkend bestuurslid een 
goede basis gelegd voor samenwerking 

rond vrijwilligers en belangenbehar-
tiging. Ook net het Fietsplatform zijn 
goede contacten en is rond belangen-
behartiging samengewerkt. Dat geldt 
ook voor de VEEON/LVP en daar liggen 
ook mogelijkheden voor samenwerking 
rond de pontenkaart.

2.6 Marketing/inkomstenver-
hoging 

Er is een actieplan werving opgesteld 
dat nog moet starten. Dat zal na de ALV 
ook gebeuren. We konden onze traditi-
onele werving via de beurs niet doen. 
Wel zijn via via leden geworven en zijn 
de contributie inkomsten redelijk op 
peil. De verwachte waardedaling van 
onze Triodoscertificaten, maar vooral 
onze wensen om meer te gaan doen, 
waaruit tenminste meer reiskosten en 
kosten van bijeenkomsten voort zullen 
vloeien, maken meer inkomsten extra 
noodzakelijk. We zullen hier in 2022 
zeker prioriteit aan geven en zullen via 
de actie leden werven leden zeker ook 
een beroep op u allen doen. We zijn er 
ook van overtuigd dat meer doen welis-
waar meer kosten meebrengt, maar dat 
het ook dé manier is om meer mensen 
bij de vereniging te betrekken en de 
inkomsten te verhogen.

2.7 Bereikbare, toegankelijke 
en veilige veerponten

In 2021 zijn op dit punt alleen een 
drietal subsidies verstrekt, zie over-
zicht. Als we onze lokale ambassadeurs-
net kunnen verbreden kan er meer inzet 
op dit punt komen. Signalen van leden 
(en andere pontgebruikers) kunnen we 
doorgeven. 
Wensen van lokale pontvrijwilligers en 
exploitanten voor steun investeringen 
in veerstoepen en/of de pont kunnen 
we ondersteunen en bij de leden onder 
de aandacht brengen. Verder zal de 
verdere opbouw van onze Eerste Hulp 
Bij Voetveren en de opbouw van meer 
lokale ambassadeurs hieraan een bijdra-
ge kunnen leveren.

2.8 Versterken kennis
In 2021 zijn vanwege het ontbreken 
van organiserende menskracht geen 
specifieke activiteiten op dit beleid-
sterrein ontwikkeld en/of uitgevoerd. 
Op dit terrein zullen we het vooral van 
deskundige leden en samenwerkings-
partners moeten hebben. In het kader 
van de opbouw van de contacten met 
de vrijwilligers bij de ponten en de 2e 
lijn bij Eerste Hulp Bij Voetveren zal 
hier aan worden gewerkt.

Veessen-Fortmond

Blauwe Stad Nieuwe Weg-Falster
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Pontjesjaaroverzicht 2021

te voorkomen, in de schroef verstrikt 
raakt. De veerman weet de pont zonder 
verdere schade naar de kant te brengen.

De Waterbus in het Rijnmondgebied 
krijgt een nieuwe exploitant. Het be-
drijf Swets (dat later de naam verandert 
in Blue Amigo) is de laagste inschrijver 
en mag per 1 januari de Waterbus gaan 
varen. Om het niveau van de verbin-
dingen op peil te houden belooft de 
nieuwe exploitant om samen met de 
gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht een ton in het netwerk te 
steken. 

De nieuwe veerboot Willem de Vla-
mingh van Rederij Doeksen wordt vanaf 
dinsdag 26 januari 2021 ingezet op de 
verbinding van Harlingen met Terschel-
ling.

Zo’n 20 jongeren misdragen zich bij het 
voetpontje in het natuurgebied Benin-
gerslikken in Zuidland. Een vrijwillige 
surveillant van Natuurmonumenten wil 
er iets van zeggen, maar draait om als 
ze wordt bedreigd. Later blijkt dat de 
jongeren veel rotzooi hebben achter-
gelaten en het pontje hebben vernield. 
Schade: ruim 2000 euro.

Februari
Het waterpeil in de rivieren stijgt. 
Daarom besluiten 20 veren over de Rijn, 
IJssel en Maas uit de vaart te gaan, 
omdat ze vanwege de hoge waterstand 
de veerstoep niet kunnen bereiken.

De veerpont Baarlo-Steyl raakt zwaar 
beschadigd als een binnenvaartschip 

Algemeen

Corona heeft in 2021 de veren nog steeds in zijn greep. De maatregelen hou-
den in dat in het openbaar vervoer, waaronder een aantal ponten, passagiers 
een mondkapje moeten dragen. Overal geldt de anderhalve meter onderlinge 
afstand tussen mensen. Veren zetten per keer maar een beperkt aantal passa-
giers over. Omdat de ponten door het thuisonderwijs en het thuiswerken veel 
minder worden gebruikt, zetten de veren voor met name minder forenzen over.

Met de invoering van de avondklok per 23 januari gaan de veerbazen wisselend 
om. Ze mogen als essentiële beroepsgroep doorvaren, maar omdat er minder 
mensen op straat zijn, besluiten sommigen toch eerder te stoppen.

Het zomerseizoen voor veerponten komt traag op gang. Een aantal zomerveren 
begint ‘traditiegetrouw’ in april/mei aan het seizoen, andere stellen het nog 
even uit.... totdat de coronamaatregelen iets versoepeld zijn of als bijvoor-
beeld de schippers gevaccineerd zijn. 
Over het algemeen blijkt dat rond 1 juli de meeste veren wel in de vaart zijn – 
altijd met inachtneming van de geldende maatregelen. Een stuk of vijf veren 
blijft evenwel toch aan de kant, omdat op de oever of op de pont de anderhal-
ve meter moeilijk gehandhaafd kan worden. 

Wat van 2021 ook bijblijft, zijn de hoge waterstanden in de grote rivieren in 
juli. Daardoor moesten op het hoogtepunt in totaal 50 veren voor een aantal 
dagen uit de vaart, omdat de veerstoep onder water stond, de stroming te 
sterk was of omdat er te veel (grof)vuil met de stroming meekwam.

Ondanks deze tegenslagen was ook 2021 een goed verenjaar. Door corona vie-
ren veel mensen vakantie gewoon in eigen land. En wordt er veel gewandeld en 
– ook dankzij de opkomst van de elektrische fiets – veel gefietst. Een overtocht 
met de pont blijft een belevenis. 

Januari
Amsterdam vervangt de pontnummers 
zoals 901 en 902 over het IJ en het 
Noordzeekanaal door F(erry)-nummers. 
Bovendien wordt Nachtelijk Buikslo-
terwegveer (pont 907) per 4 januari 
als aparte dienstregeling opgeheven. 
De nachtelijke dienstregeling wordt 
ondergebracht bij pont F3 (voorheen 
pont 901). 

De Moerasdraak, het voetveer in het 
Bossche Broek in Den Bosch, gaat 
eind januari uit het water voor groot 
onderhoud. Het op de vrachtwagen 
tillen van 4,5 ton zware gevaarte trekt 
veel bekijks. Vanaf begin maart kunnen 
wandelaars in het Bossche Broek weer 
gebruikmaken van het pontje. 

Het veer Grubbenvorst-Velden valt stil 
op het moment dat het een aantal wan-
delaars naar de overkant brengt. Oor-
zaak is dat een stuk wrijfhout, een blok 
dat aan een schip hangt om schade 
bij het aanmeren in een haven of sluis 

Vilsteren-Vasse

Serooskerke-Noordwelle
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er tegenaan vaart. De pont verliest de 
laadklep. Vanwege de hoge waterstand 
in de Maas is het veer niet in de vaart, 
en zijn er ook geen mensen op de pont. 
De schipper van het binnenvaartschip 
die de aanvaring veroorzaakt, blijkt on-
der invloed van alcohol. Zes dagen later 
is de schade aan het veer hersteld.

Het winterweer in februari heeft voor 
diverse veren gevolgen. De veerdiensten 
naar de Waddeneilanden kunnen alleen 
overdag varen. Dat komt doordat de 
boeien die de vaarroute aangeven zijn 
weggehaald. Ze zijn vervangen door ijs-
boeien, die ’s avonds niet zijn verlicht. 
De pont naar de Burd in Friesland heeft 
last van de ijsvorming in de aanleg-
havens en het veer Host-Zeewolde van 
ijsgang. Ze blijven aan de kant. 

Elders wordt voor schaatspret ijsvor-
ming juist gestimuleerd. Daarom blijven 
de pontjes over de Grecht in Woerden 
en Kantjeboord II over de Vecht in 
Nigtevecht aan de ketting. 

Passagiers van de veerpont Veere-Kam-
perland kunnen weer veilig en comfor-
tabel het pontje opwandelen. Het veer 
heeft een nieuwe loopbrug gekregen. 
De verbeterde opgang is mogelijk 
gemaakt dankzij een subsidie van onze 
Vereniging Vrienden van de Voetveren. 

De veerpont IJveer 66 arriveert in 
Amsterdam. Enkele dagen ervoor werd 
deze te water gelaten bij de scheeps-
werf Holland Shipyards in Hardinxveld. 
IJveer 66 is de laatste in de serie van 
7 veerponten uit de 60-serie (num-
mers 60 t/m 66) en wordt in maart in 
gebruik genomen. 

Het Brabants Landschap vraagt de 
dieven om het touw van het trekpontje 
over de gracht van Fort Giessen terug te 
brengen. Het pontje is een speelobject 
voor kinderen en bruidsparen gebruiken 
het als decor voor foto’s.

Het pontje bij Sluiskil vecht voor zijn 
voortbestaan. Gedurende het jaar weet 
Stichting tot Behoud van de Pont ge-
meente en provincie te overtuigen om 
voor ten minste vijf jaar geld te steken 
in het pontje dat dagelijks gemiddeld 
250 passagiers overzet. 

Maart
Bezoekers van Deventer kunnen nu met 
een elektrisch veer, de Stad Deventer E, 
de IJssel oversteken. Het nieuwe voet-
veer is zeer stil en stoot geen uitlaat-
gassen uit. Het nieuwe schip mag 100 
personen vervoeren. ’s Nachts worden 
de accu’s van het schip opgeladen. 
Dankzij zonnepanelen kunnen de accu’s 
desnoods overdag worden bijgeladen.

Schipper James Taghavi treedt voor 
twee keer een jaar in dienst van de 
gemeente Teylingen. Daarmee is de 
toekomst van de Zijlboot, het veer 
tussen Leiden en Warmond, voor even 
gewaarborgd. De schipper, die eigenlijk 
met pensioen mag, was in dienst van 
De Zijl Bedrijven. 

Watertaxi Rotterdam neemt een 
elektrische boot in ontvangst die 40 
passagiers tegelijk kan vervoeren. De 
komende jaren gaan er in totaal vier 
van deze 40-persoons watertaxi’s varen. 
De eerste gaat per 1 januari 2022 varen 
op de dagelijkse veerverbinding tussen 
RDM/Heijplaat en de Marconistraat. 
Later dit jaar wordt een 12-persoons 
watertaxi opgeleverd, die op waterstof 
vaart.

April
GVB Amsterdam krijgt de eerste van 
vijf volledig elektrische autoveren. De 
pont gaat vanaf het najaar varen over 
Noordzeekanaal tussen Velsen-Noord en 
Velsen-Zuid. In de tussenliggende tijd 
wordt het veer gebruikt voor het op-
leiden van het personeel en het testen 
van de apparatuur. De nieuwe veerpon-
ten kunnen 100 passagiers meer (400) 
meenemen dan de oude. De huidige 
veerponten dateren alle uit de jaren ‘30 
van de vorige eeuw.

De oude dieselpont tussen Nessersluis- 
Nes aan de Amstel maakt plaats voor 
een elektrische pont, waarvan de accu’s 
in de nacht met walstroom worden 
opgeladen. Op een volle accu kan de 
veerpont de hele dag varen. Bijzonder 
detail is dat de nieuwe veerpont op de 
tweede vaardag niet kan varen, omdat 
energiemaatschappij Stedin juist op dat 
moment onderhoud uitvoert aan het 
elektriciteitsnet.

Iedereen die in Gelderland ook maar 
iets met veren heeft te maken, maakt 
zich zorgen over het Gelders Veren-
fonds. Daarin zit geld dat de provincie 
verdiende aan de verkoop van ener-
giebedrijf Nuon, maar dat geld raakt 
op. Daardoor zou er na 2024 geen geld 

meer zijn om, naast bijdragen van de 
desbetreffende oevergemeenten, sub-
sidies uit te keren aan veren zodat ze 
hun begroting rondkrijgen. De komende 
periode willen de gemeenten de provin-
cie wijzen op het belang van veren op 
het gebied van mobiliteit, duurzaam-
heid, recreatie, vitaliteit en economie. 
Hopende daarmee de provincie te 
overtuigen om het Verenfonds in stand 
te houden. 

Mei
De Stichting Maasveren, exploitant van 
5 autoveerponten over de Maas, heeft 
het moeilijk. Als gevolg van de corona-
crisis zijn er minder passagiers die wil-
len overvaren. Na een tariefsverhoging 
begin 2021 gaat halverwege het jaar 
opnieuw een aantal tarieven omhoog. 
Abonnementen worden ontzien.

Na twee jaar uitstel vanwege corona 
komt in Zwolle ‘t Schellerveertje in de 
vaart. Dit zonneveertje maakt het mo-
gelijk om het Voerman struinpad in de 
uiterwaarden als rondje te wandelen.

Twee fietsers en de schipper van het 
pontje tussen Grevenbicht en Rotem 
maken een spannende overtocht. Omdat 
de motor plotseling stopt, drijft het 
veer een stukje met de stroom mee, tot 
het vast komt te zitten in ondiep water. 
Daar krijgt de schipper de motor toch 
weer aan de praat en kan met hulp van 
de toegesnelde brandweer de fietsers op 
de steiger afzetten. 

De aanleg van een fietsbrug in 2019 
nabij de Rijnvalk heeft nauwelijks 
invloed op het aantal gebruikers van dit 

veer tussen Valkenburg en Rijnsburg. 
Het aantal passagiers is met slechts 1 
procent gedaald. Verwaarloosbaar vindt 
de gemeente, die het pontje daarom in 
de vaart houdt. 

Is het uit verveling vanwege de coro-
namaatregelen? Feit is dat een aantal 
pontjes ten prooi valt aan vandalisme. 
Bij de pontjes Drongelen-Gansoyen, 
Werkendam-Nieuwendijk en Hee-
ten-Raalte, Wieringerwerf-Stevensweg 
worden diverse vernielingen gepleegd. 
Het veer Ameide-Lopik plaatst zelfs 
camera’s om de overlast door jongeren 
tegen te gaan.

Juni
Een veerboot die net Vlieland had 
verlaten moet even terug, omdat een 
bestelbus aan boord aan de wandel was 
gegaan en buitenboord kwam te han-
gen. De eigenaar was vergeten de auto 
op de handrem te zetten. 

Een proef moet aantonen of een wa-
tertaxi tussen Zeewolde en Harderwijk 
haalbaar is. Blue Amigo voert de exploi-
tatie uit in opdracht van onder meer 
de omliggende gemeenten. Later in 
het jaar trekken de initiatiefnemers de 
conclusie dat de tijd (nog) niet rijp is 
voor deze verbinding: de watertaxi trekt 
8000 minder bezoekers dan verwacht. 

Juli
Pontjes verdienen een dag. In de regio 
tussen Woudrichem en Wijchen nemen 
13 veren daarvoor het initiatief. Tijdens 
de Pontjesdagen in het weekeind van 3 
en 4 juli kunnen fietsers en wandelaars 
voor 50 cent met de pontjes mee. 

Nieuwe veerponten
Schellerveertje, Zwolle (elektrisch)
Babyloniënbroek (trekpontje)
Vilsteren-Varsen (elektrisch)
Harderwijk-Zeewolde  

(brandstof, pilot)
Warmond-Ferry (elektrisch,pilot)

Vervangende veerponten
Stad Deventer e, Deventer  

(elektrisch)
Nessersluis (elektrisch)
IJveer 66 (elektrisch)
Nieuw-Bergen Reindersmeer  

(trekpont)
NHK Pont 100, Velsen (elektrisch)
Henri 1,  

Renkum-Lienden (elektrisch)
Markpontje,  

Breda-Terheijden (elektrisch)
NHK Pont 101,  

Spaarndam-Buitenhuizen (elek-
trisch)

Willem de Vlaming,  
Harlingen-Terschelling (LNG)

Vervallen
Dordrecht Bieschboschcentrum- 

Ottersluis

2021 Diverse veerexploitanten 
zijn op zoek naar nieuw personeel. 
Krapte op de arbeidsmarkt speelt 
ook hen parten. Velen hebben 
moeite om personeel te werven, 
maar gelukkig leidt het personeels-
tekort niet tot uitval van veren.

Schuddebeurs

Deventer
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Bij Babyloniënbroek is een nieuw trek-
pontje in een kanaal neergelegd. Het 
pontje is een schakel in het ommetje 
Babyloniënbroek. 

Voor de tweede keer dit jaar is het trek-
pontje Werkendam-Nieuwendijk doelwit 
van vernielingen. Ook het pontje in het 
Maximapark in Utrecht wordt vernield.

De veerpont tussen Doornenburg en 
Pannerden moet een aantal weken uit 
de vaart. Oorzaak: een tankschip vaart 
tegen een van de gierbootjes (de boot-
jes die de kabel tussen het anker in de 
rivierbedding en de pont boven water 
houdt). De pont brak los na de aanva-
ring, maar kon zelfstandig weer bij de 
veerkade komen. 

Zware regenval in Duitsland en België 
zorgt medio juli voor hoge waterstan-
den in de Nederlandse rivieren. Diverse 
veren kunnen daardoor niet aanleggen 
en moeten uit de vaart. In de winter 
gebeurt dat vaker, maar voor de zomer 
is dat zeldzaam. Omdat nu ook veel 
zomerveren in de vaart zijn, kunnen 
in totaal 50 veren op enig moment 
niet varen. In de laatste week van juli 
is water zo ver gezakt dat de meeste 
veren weer kunnen varen. 

Voor het veer Bergen-Meeswijk krijgt 
die wateroverlast nog een vervelend 
staartje. De toegangsweg aan de Bel-
gische zijde is door de enorme kracht 

van het water weggespoeld. Bovendien 
zijn de ankerpunten van het vaartuig 
weggeslagen van de oevers. Pas ruim 
1,5 maand later kan het veer weer 
varen. Daarna zit het de veerpont nog 
niet mee. In het najaar moet het veer 
4 weken uit de vaart. Door de sterke 
stroming zijn diepe kuilen in de Maas 
ontstaan, onder meer nabij de pont. Die 
moeten met stenen worden opgevuld.

In Warmond vaart het eerste autonome 
veerpontje van Nederland. De Ferry 
is een elektrisch pontje dat vaart op 
energie uit zonnepanelen. Het vaart 
zelfstandig en automatisch tussen de 
Koudenhoorn en de Kagerzoom over de 
Groote Sloot. In de proefperiode die 
duurt tot 1 oktober 2021 vaart voor de 
zekerheid nog een schipper mee.

Augustus
Vandalen vernielen het fietspontje in 
Eemnes. Een kast, waarmee de trekkabel 
handmatig kan worden bediend, en een 
hek moeten het ontgelden.

Het hoogwater ijlt nog na. Het pontje 
Grevenbicht-Rotem gaat alsnog uit de 
vaart, omdat het vaak vastloopt op 
zandbanken die door de snelle stroming 
van de Maas zijn ontstaan. De pont 
komt dit jaar ook niet meer in de vaart. 
Onder meer de pontjes Varik-Heere-
waarden en Renkum-Heteren komen pas 
later weer in de vaart, omdat snelstro-
mende water van de Rijn en rommel bij 

de aanlegplaatsen veilig varen onmoge-
lijk maken. 

Er vaart een nieuw pontje over de Mark 
tussen Breda en Terheijden. Het is een 
elektrisch veer. Aan beide oevers hangt 
een kastje met een knop waarmee de 
schipper kan worden gewaarschuwd dat 
er klanten zijn. 

Het gaat mis als een plezierbootje pro-
beert snel even voor de veerpont Wij-
he-Vorchten langs te varen. Hij raakt de 
kabel en komt vast te zitten. De pont is 
daardoor enige tijd gestremd, totdat de 
brandweer het bootje weer weet vlot te 
trekken en wegsleept. Er raakt niemand 
gewond.

Het vierde veer over de Overijsselse 
Vecht is een feit als tussen Vilsteren en 
Varsen een nieuw elektrisch pontje in 
gebruik vaart. Meteen op de eerste dag 
staan fietsers al in de rij om het veer te 
proberen.

September
Een bootje met vijf opvarenden vaart 
tegen een kabel van het veer Lands-
meer-’t Schouw. Ze raken allen te water 
en lopen kleine verwondingen op, op 
één na. Die moet voor behandeling naar 
het ziekenhuis. 

De gemeente Castricum wil de pont 
bij Akersloot een stillere motor geven. 
Daarmee geeft ze gehoor aan omwo-

nenden die klagen over de herrie van 
de dieselmotor, het klappen van de 
laadklep en de stank van de dieselwal-
men. Wanneer de pont de aanpassingen 
krijgt, is nog niet bekend.

Pontbaas Jacob Versteegh overlijdt op 
78-jarige leeftijd. De markante schip-
per was onlosmakelijk verbonden met 
het Haersterveer in Zwolle, een van de 
twee handgetrokken kabelveerponten in 
Nederland. In 2019 was hij de gastheer 
van onze Algemene ledenvergadering. 
Vrijwilligers zullen in het nieuwe sei-
zoen het pontje over de Vecht voort-
zetten.

De pontjes in Zuidwest-Friesland varen 
dit seizoen langer door. Daarmee willen 
toeristenorganisaties, gemeenten 
en de provincie het toeristenseizoen 
verlengen. De pontjes stoppen normaal 
gesproken half oktober met varen. 
Maar door ze tot en met december in 
de vaart te houden, wil de regio nóg 
aantrekkelijker en gastvrijer worden in 
de herfst- en winterperiode. Wandelaars 
en fietsers kunnen op deze manier het 
gebied op een gemoedelijker blijven 
verkennen. 

Oktober
Wethouders van de gemeenten Gorin-
chem, Altena en Hardinxveld-Gies-
sendam geven het startsein voor de 
bouw van twee elektrische veren voor 
exploitant Riveer. Samen met bouwer 
Holland Shipyards Group ondertekenen 
zij symbolisch het contract.

De Fast Ferry tussen Hoek van Holland 
en de Maasvlakte stopt met ingang van 
het nieuwe jaar. Het lukt de gemeente 
niet een partij te vinden die de vaar-
verbinding voor voetgangers en fietsers 
wil exploiteren. 

Een fietsendief in Rozenburg denkt 
de politie te slim af te zijn door de 
veerpont naar Maassluis te nemen. Hij 
rekent er echter niet op dat agenten 
aan de andere kant van de Nieuwe Maas 
zijn geïnformeerd over zijn komst. De 
man mag weer mee terug met de pont. 
Zonder fiets, achterin in het politiebus-
je. 

November
In de Eemshaven begint de aanleg van 
een roll-on/off kade met brug voor 
de veerboot die in het nieuwe jaar 
tussen de Eemshaven en het Noorse 
Kristiansand gaat varen. Initiatiefne-

Bruinisse-Anna Jacobapolder mer Holland Norway Lines wil met de 
MS Romantika drie keer per week naar 
Noorwegen varen. Behalve aan passa-
giers biedt het schip ook ruimte aan 
fietsen, auto’s, caravans, campers en 
vrachtwagens.

De pont Ilpendam-’t Schouw kan nog 
zeker vijf jaar blijven varen.  De provin-
cie stelt daarvoor vier ton beschikbaar. 
Het geld wordt uitbetaald in porties 
van 80.000 euro per jaar. Als het geld 
op is moet er een blijvende op lossing 
voor de oversteek gevonden zijn.

Exploitant Uiterwaarde zoekt vrijwilli-
gers voor het fiets/voetveer dat vanaf 
mei 2022 moet gaan varen tussen 
Ooij-Bemmel. Bedoeling is onder meer 
dat het pontje het toerisme in de regio 
een impuls gaat geven. 

December
Er zijn stakingsacties bij de vijf ponten 
van Stichting Maasveren als gevolg van 

een cao-conflict tussen directie, die in 
de nieuwe cao vanwege verliesgeven-
de cijfers de lonen per 1 januari wil 
verlagen, en de 30 personeelsleden. De 
stakers leggen de veren om beurten stil 
en zetten op sommige veren uitsluitend 
fietsers en voetgangers over.

Een vrouw komt met haar hond vast te 
zitten op het pontje tussen Meppel en 
Staphorst. De trekpont was vastgelo-
pen. De brandweer kan na drie kwartier 
de vrouw en haar hond bevrijden door 
het veer uit het slijk te trekken.

Het trekpontje in Heukelum kantelt 
als er vier opvarenden en een hond op 
staan. Ze raken allen te water en bij 
een reddingspoging halen ook twee 
omstanders een nat pak. De brandweer 
weet gelukkig alle zes personen en de 
hond op het droge te krijgen. Twee 
personen moeten naar het ziekenhuis, 
de andere vier mogen nadat ze zijn 
opgewarmd naar huis.

Zeewolde Harderbos
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  Resultaat Begroting Resultaat Begroting
  2020 2021 2021 2022
           vastgesteld  akkoord 
Baten   ALV 2021  ALV nodig
contributies en donaties 1) 29.016  30.000 28.023,09 30.000
rente en dividend opbrengsten 2)   269,51 
niet gerealiseerde winsten/verliezen 3) 488   -12.195,02  
dotatie uit eigen vermogen 4)  15.000 6.155,54 15.000
dotatie uit verenfonds 5)  5.000 1.968,00 5.000
vrijval reserve lustrum 6)    3.000
     
totaal  29.504  50.000  24.221,12  53.000
     
Lasten     
kosten nieuw beleid 7) 1.327  15.000 2.309,80  15.000
organisatiekosten 8) 1.265  2.000 5.198,71  7.000
website 9) 10.939  7.000 7.639,65  9.000
bestuur en commissies  428  2.000 649,62  2.000
publiciteit en communicatie  1.849  4.000  4.000
beurzen 10) 4.570  4.000  
jaarstukken 11) 2.994  3.000 4.028,70  1.500
Algemene Leden Vergadering 12) 1.900  4.000 762,70  3.000
lustrum viering 2022 13) 750  750 750,00  4.000
subsidies 14) 1.736  5.000 1.968,00  5.000
bankkosten  518  550 480,50  550
kosten opslag artikelen en archief  584  700 433,44  700
kosten prijsvraag 15) 300  1.000  1.000
toevoeging aan balanspost legaten en donaties  1.762    
     
totaal  30.922  49.000 24.221,12 52.750
     
Resultaat  -1.418  1.000  0,00  250
     
TOELICHTING BATEN en LASTEN 2021
     
ad 1) contributies en donaties: waarvan donaties (via website/betaalprovider Mollie Payments) € 198   
   
ad 2) rente en dividend opbrengsten: 
 - in het voorjaar wordt jaarlijks door Triodos Bank vastgesteld of er dividend wordt uitgekeerd
 - in 2021 is dividend uitgekeeerd op Certificaten van Aandelen Triodos Bank over 2020 
  -aantal 487,804 x € 0,65 per certificaat minus 15% dividendbelasting 269,15

ad 3) niet gerealiseerde winsten/verliezen
  de koers van het Certificaat van Aandelen Triodos Bank is gestegen (2021-01) van € 84 naar € 85 487,84
 de koers van het Certificaat van Aandelen Triodos Bank is gestegen (2021-04) van € 85 naar € 86 487,84
 de koers van het Certificaat van Aandelen Triodos Bank is gestegen (2021-09) van € 86 naar € 87 487,84
 de koers van het Certificaat van Aandelen Triodos Bank is gestegen (2021-11) van € 87 naar € 88 487,84
 de koers van het Certificaat van Aandelen Triodos Bank is gedaald   (2021-12) van € 88 naar € 59 -14.146,30
 het verlies is ‘niet-gerealiseerd’; dat kan pas bij verkoop gerealiseerd worden -12.195,02

ad 4) dotatie uit Eigen Vermogen  
 de ALV heeft ingestemd met een dotatie uit het Eigen Vermogen van maximaal € 15.000 indien 
 er een negatief exploitatieresultaat is. Er moest van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. 6.155,54

ad 5) dotatie uit Verenfonds 
 volgens besluit ALV dd 10 juli 2021 worden de kosten van Subsidies  
 (tot een maximum van € 5.000 per jaar) gedekt door een dotatie uit het Verenfonds 1.968,00

ad 7) kosten nieuw beleid
  er zijn o.a. kosten gemaakt voor het abonnement op Enalyzer (€ 1.490) en voor borrelboxen bij  
 de workshops op 18 december (€ 578)  

Resultaat 2021 en begroting 2022 ad 8) organisatiekosten 
  reguliere kosten, o.a. aansprakelijkheidsverzekering en online administratie 897,15
 secretariële kosten, ondersteuning door MK Event&Business Support 4.301,56
   5.198,71

ad 9) website
  aanpassingen 4.475,52
 jaarlijks onderhoud en hosting 1.470,15
 inkoop Google Cloud Platform 1.693,98
   7.639,65
ad 10) beurzen
 omdat er vanwege corona geen FietsWandelBeurs is geweest, zijn er geen kosten  
 
ad 11) jaarstukken
 kosten van opmaak en verzenden van uitgebreider jaarverslag en -plan zijn hoger dan begroot  
 
ad 12) Algemene Ledenvergadering 
 de kosten liggen aanzienlijk lager dan begroot, vanwege geen fysieke, maar een digitale ALV  
 
ad 14) subsidies
 - Kamperland - Veere, loopbrug (toegankelijkheid); besluit bestuursvergadering 4-12-2020 1.000,00
 -Weids Bloemendaal, Waddinxveen; informatieborden; besluit bestuursvergadering 4-12-2020 968,00
   1.968,00
 toegezegd, nog niet gerealiseerd   
  Groot Ammers - Ammerstol, loopbrug (toegankelijkheid); besluit bestuursvergadering 7-5-2021; max. € 1.000

ad 15) kosten prijsvraag
 er is in 2021 geen prijsvraag geweest vanwege corona   
 
TOELICHTING BEGROTING 2022

ad 4) dotatie uit eigen vermogen
 voorstel aan de ALV om opnieuw in te stemmen met een dotatie uit het eigen vermogen 
 van maximaal € 15.000 indien er een negatief exploitatie-resultaat is

ad 5) dotatie uit verenfonds   
 volgens besluit ALV dd 10 juli 2021 worden de kosten van subsidies (tot een maximum van  
 € 5.000 per jaar) gedekt door een dotatie uit het verenfonds  
 
ad 6) vrijval reserve lustrum   
 de afgelopen vier jaar is er jaarlijks € 750 gereserveerd (totaal € 3.000) voor het 8e lustrum in 2022  
 
ad 7) kosten nieuw beleid   
 kosten om de ambities van de vereniging te kunnen waarmaken; een toelichting wordt gegeven in het jaarplan 2022 
 
ad 8) organisatiekosten  
 reguliere organisatiekosten (€ 2.000) en kosten voor ingehuurde bestuurlijke en  
 organisatorische ondersteuning (€ 5.000)

ad 9) website: kosten verbonden aan vernieuwen en uitbreiden van de website, zowel van het interactieve-kaartgedeelte als 
van het verenigingsdeel  
 
ad 10) beurzen
 ook in 2022 gaat de FietsWandelBeurs in Utrecht niet door  
 
ad 11) jaarstukken   
 lagere kosten door digitale verzending; nog 400 leden ontvangen de ALV-uitnodiging en contributiebrief per post

ad 13) lustrum viering 2022  
 geschatte kosten (€ 4.000) worden gedekt uit vrijval reservering (€ 3.000) en uit begroting 2022 (€ 1.000)
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Balans
  31 december 2021 31 december 2020
Activa   
Triodos zakelijke rekening  23.143,69  13.851 
Triodos internet rendementrekening 1) 34.966,00  34.990 
Triodos beleggingsrekening 2) 28.780,44  40.975 
vooruitbetaalde posten 3) 37,32  36 
   
totaal  86.927,45  89.853 

Passiva   
eigen vermogen 4) 59.146,47  66.720 
saldo resultaatrekening (2021)  0,00  -1.418 
legaten en geoormerkte donaties 5) 3.262,06  3.262 
nog te betalen posten 6) 4.810,63  363 
reservering lustrum 2022  3.000,00  2.250 
verenfonds 7) 16.708,29  18.676 
   
totaal  86.927,45  89.853 

Toelichting

ad 1) Triodos internet rendementrekening   
 vanaf medio 2020 wordt er maandelijks € 2,- bankkosten afgeboekt   
    
ad 2) Triodos beleggingsrekening   
 saldo 1-1-2021 Certificaten van Aandelen (CvA’s) (aantal 487,804)  40.975,46  
 niet gerealiseerde winsten/verliezen 2020 (koers 85,-) (januari)  487,84  
 niet gerealiseerde winsten/verliezen 2020 (koers 86,-) (april)  487,84  
 niet gerealiseerde winsten/verliezen 2020 (koers 87,-) (september)  487,84  
 niet gerealiseerde winsten/verliezen 2021 (koers 88,-) (november)  487,80  
 niet gerealiseerde winsten/verliezen 2021 (koers 59,-) (december) *)  -14.146,30  
 saldo 31-12-2021 Certificaten van Aandelen (aantal 487,804)  28.780,44  
    

 *) Toelichting van Triodos Bank op de verlaging van de koers van het Certificaat van Aandeel (CvA) 
“Omdat de handel in certificaten vanaf januari 2021 is opgeschort, paste de bank per 31 december 2021, met het oog 
op fiscale rapportageverplichtingen, een zogeheten ‘illiquiditeitskorting’ toe van 30% op de laatste verhandelde prijs 
(€ 84), en dat resulteerde in een prijs van € 59. Deze lagere koers die om fiscale redenen wordt gepresenteerd, is er 
om certificaathouders in de gelegenheid te stellen bij afwikkelingen van nalatenschappen of jaarlijkse aangiftes hier 
rekening mee te kunnen houden. Opgemerkt moet worden dat deze korting alleen voor fiscale doeleinden is en geen 
indicatie geeft over de prijs van de certificaten voor toekomstige notering op een semi-open handelsplatform, een zgn 
MTF (Multilateral Trading Facility). Zodra de bank de handel hervat op dit MTF is de illiquiditeitskorting niet meer van 
toepassing en zal er een prijs op basis van vraag en aanbod tot stand komen”   
    

 Toelichting van bestuur op niet-verhandelbaarheid van de Certificaten van Aandelen Triodos  
 In de ALV 2018 zijn vragen gesteld over het aanhouden van een rekening bij de ING Bank. Het bestuur heeft daarna 

besloten alle rekeningen over te hevelen naar de Triodos Bank. Het vermogen (rond € 75.000) werd in september 2019 
voor een bedrag van € 35.000 geplaatst op een internet rendementsrekening (een spaarrekening met een rentevergoe-
ding van 0%), en voor een bedrag van € 40.000 in Certificaten van Aandelen (CvA’s).  

 In 2021 werd de handel in CvA’s opgeschort. Een handelssysteem dat 40 jaar goed had gefunctioneerd, moest door on-
balans tussen vraag en aanbod gestopt worden. Na uitvoerig onderzoek, informatierondes en enquêtes, is besloten om 
voortaan de handel te laten verlopen via een semi-open handelsplatform. De implementatie hiervan duurt door de vele 
vereiste reguleringen lang; men verwacht dat het tussen najaar 2022 - zomer 2023 gaat functioneren. In die periode 
zijn de CvA’s praktisch onverkoopbaar. Er worden voor schrijnende gevallen tijdelijke en tussenoplossingen gezocht.  
 

 Gelukkig heeft onze Vereniging momenteel genoeg liquide middelen om haar ambities na te streven. Er is dan ook geen 
enkele reden voor welke vorm van ongerustheid.    

 De waarde van de CvA, na hervatting van de handel, is op dit moment dus nog niet bekend. Het zal met name bepaald 
worden door vraag en aanbod. De huidige vastgestelde waarde van € 59 kan dan hoger of lager worden. Pas bij verkoop 
zal duidelijk worden of de Vereniging quitte speelt , winst maakt of verlies moet incasseren.   
   In 2019 is voor een bedrag van € 40.000 aan CvA’s gekocht. Deze CvA’s zijn op 31-12-2021 en momenteel (voorjaar 
2022) € 28.780 waard. Aldus een (theoretisch) verlies van € 11.220   

    
ad 3) vooruitbetaalde posten   
 maandelijkse factuur AllSafe (opslag) voor januari 2022  37,32  
    
ad 4) eigen vermogen   
 saldo 31-12-2020   66.720,32  
 resultaat 2020   -1.418,31  
 conform besluit ALV 2021 dotatie uit eigen vermogen aan Resultaat 2021  -6.155,54  
     59.146,47  
    
ad 5) legaten en geoormerkte donaties   
    5.1   saldo legaat Peterse 1-1-2021 te besteden aan ‘versterking veerponten regio Leiden’ 1.500,00  
    5.2   donaties VBT 2018 en 2019, tgv ‘versterking regionale vrijwilligers’  1.762,06 
     3.262,06  
    
ad 6) nog te betalen posten   
 factuur Liters (website)   3.906,80  
 factuur Charles (borrelboxen)   577,90  
 declaraties bestuursleden   272,61  
 bankkosten   53,32  
     4.810,63  
    
ad 7) verenfonds   
 saldo 31-12-2020   18.676,29  
 dotatie aan Resultaat volgens besluit ALV dd 10-7-2021 i.v.m. kosten subsidies -1.968,00  
 saldo   16.708,29  

Boornzwaag-
Woudfennen

Garijp-Suawoude
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Voordracht leden kascommissie
Het bestuur draagt de volgende leden voor ter benoeming door de ALV: 
• Mevrouw Margriet Callenbach als lid van de kascommissie. 

De benoeming geldt voor twee jaren. Het betreft de controle over de jaarreke-
ningen 2022 en 2023.

• De heren Hein van der Hoeven en Jos van Pelt als reserveleden van de kascom-
missie. 
Eén van beiden kan het volgende jaar worden benoemd als lid van de kascom-
missie.

April 2022, Het bestuur

Benoeming en  
herbenoeming  
bestuursleden
Geachte leden, 
Bij deze onze benoemingsvoor-
drachten:
1 Voordracht Hans de la Mar als 

nieuwe penningmeester. Het 
bestuur draagt van harte Hans 
de la Mar uit Vledder in Drenthe 
voor als nieuwe penningmeester. 
Hans voldoet meer dan volledig 
aan het profiel zoals bekend 
gemaakt in ons eerste ledenbul-
letin en ook het kennismakings-
gesprek verliep zeer positief. 
We voegen zijn motivatie toe 
als bijlage. Wij vinden Hans een 
positief en opgeruimd karakter. 
Kenmerkend voor Hans is ook 
dat hij zich in vele stukken heeft 
verdiept voordat hij solliciteerde 
en ook met Peter-Alex sprak over 
deze stukken en over wat er bij 
het penningmeesterschap komt 
kijken. Enkele bijzonderheden 
uit zijn CV, dat we om privacy 
redenen niet in het geheel delen 
zijn, geboren in 1953, man, 
gehuwd, kinderen, ex wethouder 
o.a. Sociale zaken (twee termij-
nen), Leiden, ex directeur Willem 
Schrikkerstichting (heeft daar 
o.a. de administratie voor opge-
zet), oprichter en mede-eigenaar 
camping voor gehandicapten, 
ervaren fondsenwerver, mar-
keerder voor Wandelnet van het 
Drenthepad, ervaren commissaris 
en dat is echt nog niet alles.

2 Verder stellen we ook van harte 
voor om John Ruiter, onze man 
achter veerponten.nl met de in-
teractieve kaart voor een tweede 
termijn te benoemen. John zet 
zich voortdurend in om onze 
service te verbeteren en beken-
der te maken. Ook zet hij zich in 
voor het delen met partners en 
vermarkten van onze database. 
Daarmee worden de gegevens 
over ponten ook via partners 
ontsloten en nu ook middelen 
voor de kosten verworven. Verder 
is hij natuurlijk de man achter de 
fotografie en onze communicatie.

Namens het bestuur
Eef Meijerman, voorzitter

40-jarig jubileum 
vereniging  
in het najaar
Het bestuur wil het jubileum com-
bineren met de najaarsvergadering 
over de begroting en jaarplan 2023 
en de voorlopige besluiten statuten 
en HR, die we op 14 mei voorberei-
den. Deze laatste besluiten zullen, 
als het aan het bestuur ligt, in een 
derde ledenvergadering, waarbij 
geen quorum vereist is, worden 
bevestigd.
De tweede ALV 2022 zal dus geen 
lange vergadering worden, alle 
ruimte voor de festiviteiten. Het 
bestuur stelt het op prijs als het 
lukt om uit de leden een jubileum-
commissie te vormen. Die beschikt 
dan over een budget van €4.000 
om er een leuke dag van te maken. 
Uiteraard zal er ook deelname van-
uit het bestuur en ondersteuning 
zijn.
Er zijn vast leden die deze feeste-
lijke taak op zich willen nemen. Wij 
zijn u nu al dankbaar.
Wij vragen u om er over na te 
denken en zullen in overleg met 
degenen die zich ter vergadering 
melden zo nodig verdere vrijwilli-
gers werven. 
Namens het bestuur, 
Eef Meijerman, voorzitter

Sollicitatie functie penningmeester
Geacht bestuur,

Hierbij wil ik mijn belangstelling 
kenbaar maken voor de functie van 
penningmeester in het bestuur van uw 
vereniging.
Alhoewel ik nog niet zo lang lid ben, 
draag ik de vereniging een warm hart 
toe. Mijn liefde voor veerponten stamt 
uit mijn kindertijd. Als we op bezoek 
gingen bij mijn oma in Dubbeldam en 
mijn ouders hadden een goede bui, 
dan reden we niet over de brug maar 
dan namen we de pont bij de Kop van 
het Land. De liefde voor het veer is 
nooit overgegaan. Als het enigszins 
mogelijk is, dan neem ik de pont. Als 
(inmiddels) fervent wandelaar en fietser 
kom ik gelukkig steeds meer ponten 
tegen. Toen ik op bezoek bij de fiets- 
en wandelbeurs dan ook een stand van 
uw vereniging ontdekte, ben ik meteen 
lid geworden. Ik heb de stille wens om 
ooit met alle veren uit het boekje een 
overtocht te maken.

Een paar weken geleden liep mijn 
raadslidmaatschap ten einde en kreeg ik 
weer meer tijd voor andere activiteiten. 
Mijn belangstelling voor allerlei finan-
ciële zaken is groot. Ik vind het leuk 
om geldzaken uit te zoeken, te beheren 
of mensen financieel met raad en daad 
ter zijde te staan. Ik vind het boeiend 
om begrotingen, balansen en jaarreke-
ningen door te spitten, op te stellen of 
te doorgronden. Penningmeester bij de 
Vereniging Vrienden van de Voetveren 
lijkt mij een functie die het aangename 
met het nuttige verenigt, een functie 
die mij zeer aanspreekt. Ik zou daarom 
graag een gesprek met uw bestuur wil-
len hebben om mijn belangstelling en 
mijn achtergrond nader toe te lichten. 
Mijn CV treft u bijgaand aan.
Met belangstelling zie ik uw reactie 
tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Hans de la Mar
Vledder, 11 april 2022

Klazienaveen
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Bijlage Actieplannen, deels in ont-
wikkeling, per 28 april 2022
Per bovenstaande datum kennen we de volgende actieplan-
nen en actieplannen in de maak. We zullen deze bijlage op 
de site actueel houden.

• Samenwerking waar zijn we, wat willen we? 1e aanzet 
actieplan

• Samenwerking/vrijwilligers/belangenbehartiging , noti-
tie Henk van der Drift over zijn gesprekken met Wan-
delnet, Fietsersbond en hun tips en de mogelijkheden 
m.b.t. samenwerking rond vrijwilligers belangenbeharti-
ging en lobby. 

• Wervingsplan en wervingsprofielen bestuur met aanpak 
permanente wervingsinzet alle vrijwilligers

• Beschrijving verschillende vormen vrijwilligerswerk voor/
rond de Vereniging

• Actieplan pontvrijwillgers v01
• Voorzet taken ambassadeurs
• Actieplan werving inkomsten, v03, plus voorstel fase 1
• Start Belangenbehartiging def. V02, voor wie, waarop, 

waarom
• Actieplan EHBV, Eerste Hulp bij Voetveren, v01
• Werkgroep Gelderland, Positie Visie inzet en vervolgstuk-

ken m.b.t. inzet
• Voorzetten website
• Programma van eisen website i.o. 
• Schets actieplan vermarkten data
• Actieplan FWB 2022, ook bruikbaar voor 2022
• Evaluatie FWB 2020
• Mailwisseling met VEEON open inschrijving Radaroplei-

ding Objectenpersoneel 
• Opzet en werkwijze Ledenbulletin
• Nieuwsbrief en ledenbulletin. 
• Verbetering publiek en ledendeel van onze site.
• Delen met partners en verkoop kaartdataConcept

Concep
t

Jaarplan 2022

Thema’s en prioriteiten Meerjarenprogramma

De thema’s en prioriteiten die we op de vorige ALV van juli 
2021 binnen het meerjarenprogramma hebben vastgesteld 
zijn: 

Hoge prioriteit
A.Samenwerking met partners verder opbouwen en verstevi-

gen (Hoge Prioriteit)
B. Opbouw netwerk en werven vrijwilligers (Hoge Prioriteit)
C. Meer middelen. (Hoge prioriteit) 

Prioriteit
D.Versterken lokale belangenbehartiging, ondersteunen lan-

delijke belangenbehartiging partners (Prioriteit)
E. Versterken publieksdiensten (kaart, nieuwsbrief) grotere 

bekendheid en zichtbaarheid VvdV (Prioriteit) 
F. Versterken interne communicatie en diversiteit (Prioriteit)

Voorts
G. Veiligheid, bereikbaarheid, comfort en toegankelijkheid 

ponten, versterken lokale pontvrijwilligers/werkers (lid of 
niet), 

H.Versterken kennis en ervaring

Ontwikkeling vereniging
• Statuten, HR, WBTR (ook op verzoek kascommissie) 
• Interne communicatie
• Werkwijze en werkafspraken bestuur
• Sturen Samenwerking met Beleidsplan, Meerjarenprogram-

ma, Jaarplan, actieplannen
Plus
• Door corona: hoe goed meer digitaal te werken

Zie voor de vele ideeën over de aanpak het meerjarenpro-
gramma, dat staat op de site bij het subtabblad Over ons van 
het tabblad Vereniging. We hebben destijds de realisatie af-
hankelijk gesteld van het werven van vrijwilligers. Dat is nog 
maar beperkt gelukt en het voorduren van de corona crisis 
was daar geen hulp bij. Ook hadden we pech dat een be-

stuurslid werd weggezogen in een nieuwe veeleisende functie 
en een andere nog niet goed inzetbaar was vanwege een 
grote verhuizing. Uiteindelijk is een trekker belangenbeharti-
ging gevonden en is er extra hulp bij de werkgroep partners 
Werkgroep Gelderland en het weer activeren en uitbreiden 
van de ambassadeurs. De resultaten vind u in hoofdstuk 2 
van het jaarverslag 2021
We willen in 2022 doorgaan en/of aan de slag(check), Lan-
delijk met onderstaande inzet en hopen daar meer en meer 
inzet van leden op te verkrijgen. Leden die belangstelling 
hebben om hier aan mee te werken, sturen we het actieplan 
toe en zijn altijd welkom voor een gesprek. We zullen er ook 
regelmatig over berichten in het nieuwe ledenbulletin.

A.  Samenwerking
Hier is een begin van actieplan voor. In ieder geval willen we 
de samenwerking versterken rond 
• de ‘pontenkaart’, ervoor zorgen dat de exploitanten zelf 

hun vaargegevens kunnen beheren, lokale pontgroepen, 
meer delen met organisaties die overlappen met onze doel-
groep, zoals fiets- en wandelorganisaties tegen kosten- of 
kostenbesparende bijdrage en meer verkopen aan organisa-
ties die routes verkopen of anderszins vermarkten

• Meer gaan participeren in de landelijke belangenbeharti-
ging, landelijke inzet rond versterken van de positie van 
pontjes in het mobiliteit, gezondheid en sociaal-culturele 
beleid kunnen versterken en benutten voor onze doelstel-
ling. partners zoeken rond de werkgroep ponten Gelderland

• Landelijke partners betrekken bij interventies in het kader 
van bovenstaande acties; 

• Verdere opbouw Eerste Hulp Bij Voetveren, kijken of ze een 
deel van de 2e lijn kunnen en willen vormen

• Kijken of we van hen kunnen leren m.b.t. werving inkom-
sten, vrijwilligers werven, faciliteren en motiveren

• We beginnen met de nabije contacten.

B. Werven vrijwilligers
• Workshop lokale ambassadeurs, voorbereiding i.s.m. huidige 

ambassadeurs
• Verder ontwikkelen en uitvoeren permanente wervingscam-

pagne voor alle vrijwilligers
• Ontwikkelen inwerken en uitvoeren buddyplan
• Ontwikkelen vrijwilligersbeleid m.b.v. samenwerkingspart-

ners
• Inzet werkgroep Gelderland gebruiken voor proef opbouw 

contacten met pontvrijwillgers groepen
• Spotten en aanspreken talent bij bijeenkomsten door be-

stuursleden
• Aanschrijven contacten opgenomen in onze kaart waarvan 

we vermoeden/weten dat het (vooral) vrijwilligers zijn die 
ponten inde vaart houden. Kijken of ze willen deelnemen 
en bijdragen aan een platform voor hen en/of aan de 2e 
lij EHBV dan wel, tenslotte lokale “ambassadeur” voor de 
vereniging willen zijn

C. Werving middelen
• Uitvoeren experiment ‘leden werven leden’
• Uitvoeren fase 1 wervingsplan middelen

• Verder werken aan delen en vermarkten Kaartgegevens de-
len met partners en verkoop aansluitingen op de database 
van onze kaart. 

• Herijken plan met nieuwe penningmeester

D.  Versterken belangenbehartiging
• Door met werkgroep Gelderland, inzet op voldoende midde-

len voor behoud en verduurzaming Gelderse ponten, ook na 
opheffen verenfonds ca 2024

• Verder ontwikkelen Eerste Hulp Bij Voetveren, EHBV
• Verder ontwikkelen samenwerking met partners, scherp 

bijdragen aan inpassen onze inzet in de landelijk inzet 
mobiliteit/recreatie/gezondheid e.d.. Schakel in de keten, 
brandpunt in de cultuur.

E. Website, publiciteit
• Vervangen basiskaart afronden
• Alle wenselijke investeringen prioriteren en in de tijd zet-

ten. Bij meer middelen versnellen
• Publieksdeel herzien, naast kaart primair uitstralen doe 

mee, wordt lid, steun ons wordt donateur, nieuws
• Verenigingsdeel achter inlog met lidnummer, dienstbaar 

maken aan intern delen info, intern overleg, intern tot 
aanpak komen en doen

• Door met delen, data bewaking per pont delegeren
• Door met nieuwsbrief, delen bericht op social media makke-

lijk maken met knoppen
• Vrijwilligers voor onderhoud inhoud zoeken, kijken of een 

web redactie mogelijk is.
• Bestuurslid externe communicatie is woordvoerder, voorzit-

ter als het ‘status’ moet hebben

F.  Versterken interne communicatie en  
diversiteit

Zie organisatie, E.

G.  Veiligheid, bereikbaarheid, comfort en  
toegankelijkheid ponten en versterken  
pontvrijwillgers

Zie voor het 2e deel ‘B werven vrijwilligers’ en organisatie. 
Aan het 1e deel wordt nu bijgedragen door het opstarten en 
verder ontwikkelen van a) Eerste Hulp Bij Voetveren, waar ge-
adviseerd en gesteund n.a.v. de actualiteit, b) de subsidies, 
c) door, zie B weer het werken aan een platform en zie C 
werven meer organisatieleden aan ons te binden o.a. met de 
EHBV en tenslotte d) het weer gaan werken met en verster-
ken van het netwerk van lokale ambassadeurs en lobbyisten. 
Tenslotte kan ook de landelijke inzet bijdragen aan betere 
voorzieningen voor de passagiers en werkers.

H.  Versterken kennis en ervaring
We willen niet opnieuw het wiel uitvinden. De ontwikkeling 
van de EHBV en de 2e lijn deskundigen die daarvoor nodig is, 
draagt bij. Dat geldt ook voor de opbouw van een platform 
voor pontvrijwillgers en tenslotte is, dat is al gebleken veel 
te verkrijgen bij de samenwerkingspartners. We gaan zin 2022 
niet alle documenten op de site vervangen, wel achterhaalde 

Budgetten
Op dit moment voorzien we de volgende budgetten:
Werkgroep Gelderland € 750,00
Actiebijeenkomst Gelderland € 1.500,00
Nieuwe QR magneten, flyers € 800,00
Software koppeling ledenadministratie,  

bulletin/nieuwsbrief, pm € 600,00
(Her)opbouw lokale vertegenwoordigers,  

ambassadeurs, workshop, reiskosten € 2.000,00
Website splitsing ledendeel,  

appversie pontkaart €  3.000,00
Leden werven leden, 1 maand Enalyzer,  

landingspagina vast donateurs, flyers. €  1.000,00
Permanente wervingscampagne  

vrijwilligers €  1.500,00
Totaal nieuw beleid € 11.150,00

verwijderen. We zetten in op verwijzen naar plekken waarvan 
we weten dat de informatie goed is en actueel word gehou-
den.

Organisatie
• Afronden herziening statuten en HR in 2022
• Door met permanente werving “handjes”
• Vrijwilligersbeleid formuleren
• Herijking financiële en leden/donateurs administratie en 

onderzoeken koppeling met bestand ledenbulletin
• Door met ledenbulletin, vaker gericht verzenden, tenminste 

na bestuursvergadering
• Door met verzamelen mailadressen leden, verzamelen inte-

resses
• Vormen app groepen (whatsapp, signal) rond acties
• Faciliteren vergaderen op afstand
• Meer bijeenkomsten aanbieden
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Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement 

7.1 Memo voor de Algemene vergadering van 14 mei 2022

Proces
In de huidige statuten staan voorschriften m.b.t. het wijzi-
gen van de statuten. Artikel 14 is daarbij relevant. We gaan 
komenden ALV geen nieuwe statuten vaststellen. Dit zijn 
discussiestukken voor deze vergadering. Met behulp van de 
reacties komen we dan tot een voorstel aan de leden. Dat 
leggen we de leden in de najaars ALV voor. Dan kan de wijzi-
ging hoogstwaarschijnlijk niet definitief worden vastgesteld. 
Lees onderstaande ter toelichting, met name het gemarkeerde 
deel.

Artikel 14:
1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na 

een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd 
opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping 
tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien 
dagen bedragen.

2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der ver-
gadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorge-
stelde wijziging(en) woordelijk is(zijn) opgenomen op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen 
tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd 
gehouden.

3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten 
door een algemene vergadering waar tenminste twee/der-
de van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is met een meerderheid van tenminste 
2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

4 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot sta-
tutenwijziging worden besloten op een volgende, uiterlijk 
dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een 

meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

Conclusie: Omdat we nooit zullen voldoen aan het gestelde in 
lid 3, zal lid 4 automatisch gaan gelden. 

Wij stellen voor om deze 3e ALV een formaliteit te laten 
zijn en te laten samenvallen met een bestuursvergadering, 
waarbij leden digitaal mee kunnen doen. Het verzoek aan 
deze 3e ALV is dan om het besluit van de najaars ALV over te 
nemen of te verwerpen. Dan schuiven we e.e.a. door naar de 
voorjaars ALV van 2023.

AV-Voorjaarsbijeenkomst 2022:
Concept-statuten en concept-HR bespreken en eventueel 
moties aannemen t.a.v. de voorstellen, als daar bij de leden 
behoefte aan is. Het bestuur kan ter vergadering ook laten 
weten of ze een voorgestelde wijziging in het besluitvoorstel 
zal opnemen.

AV-Najaarsbijeenkomst 2022:
Op de agenda: nieuwe statuten en HR vaststellen in 1e ronde, 
een quorum zal er niet zijn (ruim 1.600 leden) ook dan kun-
nen nog amendementen worden vastgesteld door de ALV.

Extra ALV-Winterbijeenkomst 
Overnemen of verwerpen ex artikel 14 lid 4 van de de nieuwe 
statuten waartoe op de najaars ALV besloten is.

Daarna volgt de gang naar de notaris, na zijn vaststelling dat 
alles correct verlopen is en klopt met de wet, gevolgd door 
van kracht worden van de nieuwe statuten en huishoudelijk 
reglement. Het streven is e.e.a. per 1-1-2023 afgerond te 
hebben. 
Dit alles geldt, met uitzondering van de gang naar de notaris 
ook voor de wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

Inhoudelijke toelichting
Bij het opstellen van de gewijzigde statuten is maximaal 
van deze modelstatuten uitgegaan. Daar waar er binnen die 
modelstatuten sprake is van meerdere opties, is gekozen voor 
een praktische insteek en tegelijkertijd gekeken naar wat 
onze huidige statuten er nu over zeggen. Bij enkele teksten 
is vanwege eerdere besluiten, onze huidige statuten etc. be-
perkt afgeweken van de modelstatuten. Maar zo min mogelijk 
om daarmee aan de voorkant van een notariële vaststelling 
zo min mogelijk ruis in te bouwen. De statuten moeten lang 
houdbaar zijn. 

Drietrapsraket
Dat betekent o.a. dat allerlei uitwerkingen/invullingen - het 
hoe - in de (huishoudelijke) reglementen worden opgenomen. 
Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt volgens de statu-
ten door de leden vastgesteld. In het huishoudelijk reglement 
wordt op diverse plaatsen gesproken over “afspraken”. Deze 
‘hangen’ als het ware onder de reglementen (en die weer 
onder de statuten). 
Deze drietrapsraket maakt het prima mogelijk om alles wat 
je als vereniging en bestuur wilt vastleggen, dat op de juiste 
plaats te doen en daar ook de bevoegdheid voor het vaststel-
len aan te koppelen. 
In de meegezonden statuten 2022 zijn enkele teksten geel 
gemarkeerd omdat het bestuur de aandacht van de leden 
daar in elk geval op wil vestigen. Uiteraard kunnen alle leden 
overal vragen over stellen, commentaar leveren en voorstel-
len voor verandering indienen.

De huidige statuten van de vereniging dateren uit 1991. In 
de afgelopen 30 jaar is er veel veranderd. Bijvoorbeeld op het 
gebied van digitalisering waaronder het digitaal vergaderen. 
De bestaande statuten voorzien daar logischerwijs niet in 
en verdienen dus een herziening. Daarnaast treedt op 1 juli 
2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in 
werking. 

Vanuit die wet, die bedoeld is om bestuur en toezicht van 
verenigingen en stichtingen te verbeteren, volgt de nood-
zaak de statuten van onze vereniging aan te passen. Ook het 
huishoudelijk reglement zal moeten worden gewijzigd. Deze 
statutenwijziging is ook een goed moment om te bezien of de 
naam van de vereniging actualisering behoeft. 

Voorstel
Het bestuur heeft vorig jaar in het kader van de ALV aange-
geven dat het een voorstel zal doen voor nieuwe statuten 
en huishoudelijk reglement voor de Algemene vergadering 
van 2022. Bijgaand treft u beide documenten aan. Voor het 
gemak zijn ook de vigerende statuten en huishoudelijk regle-
ment toegevoegd.
Onze vereniging heeft zich – net als vele andere honderden 
verenigingen – aangesloten bij een platform waar o.a. door 
een notaris modelstatuten beschikbaar zijn welke aansluiten 
bij de eerder genoemde WBTR. Daarmee borgen we “aan de 
voorkant” maximaal dat onze statuten compleet, evenwichtig 
en ook in juridisch opzicht in orde zijn. 

Nunspeet-Biddinghuizen Bremerbaai

Borculo Ribberspad
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5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording 
wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een 
andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, een 
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. 
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder 
genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming 
brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van 
haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring gewei-
gerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatrege-
len, welke door haar in het belang van de vereniging nodig 
geacht worden.

Artikel 11:
1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 

het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht 
dagen, De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden 
te zenden schriftelijke mededeling.

2 Behalve de in artikel 10 genoemde jaarvergadering zullen 
alle algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls 
het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks 
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen 
wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der 
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het 
bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien 
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen 
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het 
bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 12:
1 Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en 

hebben ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te 
doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd 
ander lid.

2 Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn 
partner of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte 
lijn betreffen.

3 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze 
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis 
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt 
door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl 
er melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algeme-
ne vergadering.

4 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen 
schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is 
mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor-
zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij 
stemming over personen is hij gekozen, die de volstrek-
te meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen 
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, 

die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben 
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming 
de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen 
staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel 
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aan-
merking komen blanco en met de naam van het stemmend 
lid ondertekende stemmen.

6 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel 
dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter 
onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juist-
heid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming 
plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 13:
1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij 

zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere be-
stuursleden als leider der vergadering optreden. 

2 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door 
de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der 
vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 14:
1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na 

een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd 
opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping 
tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien 
dagen bedragen.

2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der ver-
gadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorge-
stelde wijziging(en) woordelijk is(zijn) opgenomen op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen 
tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd 
gehouden. 

3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten 
door een algemene vergadering waar tenminste twee/der-
de van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4  Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot sta-
tutenwijziging worden besloten op een volgende, uiterlijk 
dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een 
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.

Artikel 15:
Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing, indien ter 
algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen.
Artikel 16:
1 De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daar-

van een notariële akte is opgemaakt.

Statuten Vereniging Vrienden van de Voetveren (Huidig)

Gewijzigde statuten opgenomen in een notariële akte door 
het Algemene Ledenvergadering op 13 april 1991 te Gouda.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van 
de Voetveren. Zij heeft haar zetel in Slikkerveer, gemeente 
Ridderkerk.

DOEL
Artikel 2:
1 De vereniging heeft ten doel:

a het scheppen van mogelijkheden tot exploitatie en 
instandhouding van overzetveren, waar dit voor de sa-
menleving van belang is;

b het stimuleren van medemensen, organisaties, instanties 
en overheden om voor dit doel bijdragen te leveren.

2 Zij tracht dit doel te bereiken door:
a het in de meest ruime zin propaganda maken voor en 

voorlichting geven over de in Nederland bestaande over-
zetveren voor voetgangers en fietsers;

b het aanschrijven van en onderhandelen met medemen-
sen, organisaties, instanties en overheden, waar en 
wanneer die aan het instandhouden van met opheffing 
bedreigde veren of het (weer) in de vaart brengen van 
(verdwenen) veren kunnen meewerken;

c het stimuleren van haar leden de bestaande veren zoveel 
mogelijk te gebruiken, zowel om naar werk of school te 
gaan als in de vrije tijd;

d het vergaren van nieuws en wetenswaardigheden met 
betrekking tot de veren.

DUUR
Artikel 3:
1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
2 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4:
1 De vereniging kent leden.
2 Leden zijn zij, die zich als zodanig hebben aangemeld.
Artikel 5:
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraag-
baar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen
Artikel 6:
Het lidmaatschap eindigt:
a door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van 

de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij 
ophoudt te bestaan;

b door opzegging van het lid;
c door opzegging namens de vereniging.

GELDMIDDELEN
Artikel 7:
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit bijdragen van de 
leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, 
legaten, schenkingen en subsidies en tenslotte uit eventuele 
andere toevallige baten.

BESTUUR
Artikel 8:
1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aan-

tal bestuurders wordt vastgelegd door de algemene verga-
dering.

2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de 
leden der vereniging benoemd, met dien verstande, dat de 
voorzitter door de algemene vergadering kan worden be-
noemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een 
secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt 
als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Ieder 
bestuurslid kan maximaal twee bestuursfuncties bekleden.

3 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of 
ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor 
een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenmin-
ste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

4 De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag 
te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeg-
gingstermijn van tenminste drie maanden. 

5 Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond 
herkiesbaar.

Artikel 9:
1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de 
secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en 
buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kun-
nen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen 
vertegenwoordigen.

2 Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handte-
kening van de penningmeester voldoende.

3 Het bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 10:
1 Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een 

algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het 
bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, 
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boek-
jaar gevoerd bestuur.

2 De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 
dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van 
tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoor-
ding over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. 
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van 
haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boek-
houdkundige kennis dan kan de commissie zich door een 
deskundige doen bijstaan.

3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar 
gewenste inlichten te verschaffen, haar desgewenst de kas 
en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de 
boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarver-
slag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur 
tot décharge.
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2 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van 
de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten 
kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 17:
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijzi-
ging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts 
worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18:
1 Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door 
een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen 
met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitge-
brachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste 
drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot 
ontbinding worden besloten op een volgende, uiterlijk 
dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een 
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.

3 Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter 
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ont-
binden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderin-
gen moet ten minste veertien dagen bedragen.

4 Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen 
vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening 
door het bestuur.

5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door 

de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden 
als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

6 Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover 
dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedu-
rende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken 
en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten 
aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquida-
tie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19:
1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement 

nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de intro-
ductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van 
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening 
van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw 
der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de 
regeling haar gewenst voorkomt.

2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden 
bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van 
het bestuur of indien dit schriftelijk wordt verzocht door 
tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging.

3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen 
bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepa-
lingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door 
de wet of de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het 
bestuur.

Huishoudelijk reglement (Huidig)

Vereniging Vrienden van de Voetveren
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering dd 18 mei 
2019 te Zwolle.

Art 1a Het bestuur
• Het bestuur stelt, zo vaak als wenselijk, het maximum 

aantal bestuursleden vast. Bij voorkeur een oneven 
aantal.

• De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal twee 
termijnen van 5 jaar.

• Het bestuur is vrij deskundigen aan te trekken als dit in 
het belang van de vereniging wordt geacht.

• Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar.
• Alle besluiten in het bestuur worden met meerderheid 

van stemmen genomen. Als de stemmen staken is de 
stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art 1b Taak van het bestuur
Onder meer:
• Het opstellen en uitvoeren van een beleids-en activitei-

tenplan.
• Het houden van toezicht op het naleven van de afgespro-

ken regels.
• Het beheer van de financiële middelen.
• Het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenver-

gadering en de bestuursvergadering.

Art II Taak van de voorzitter
Onder meer:
• Algemeen coördinerend optreden, zowel binnen de ver-

eniging als in de contacten naar buiten toe.
• Het initiëren van activiteiten.

Art III Taak van de secretaris
Onder meer:
• Het toezicht houden op alle administratieve en publici-

taire zaken.
• Het (doen) notuleren van de vergaderingen van de bij-

eenkomsten.
• Het (doen) beheren van het archief.
• Het (doen) bijeenroepen van de vergaderingen.
• Het (doen) bijhouden van de ledenlijst
• Het (doen) voeren van correspondentie
• Het (doen) uitbrengen van een algemeen jaarverslag
• Het (doen) voeren van de correspondentie over subsidie-

verzoeken aan de vereniging

Art IV Taak van de penningmeester
Onder meer:
• Het beheren van de geldmiddelen.
• Het (doen) voeren van de boekhouding en de financiën.
• Het opstellen van de financiële stukken.

Hieronder vallen:
• resultaatrekening
• balans
• begroting voor het lopende en voor het eerstkomende 
   boekjaar
• een toelichting

Art Va Kascommissie
• De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascom-

missie van ten minste twee leden, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. Daarnaast wordt door de 
algemene ledenvergadering jaarlijks een reservelid voor 
de kascommissie benoemd

• Leden van de kascommissie worden voor 2 jaar gekozen. 
Jaarlijks wordt één lid aan de kascommissie toegevoegd 
en valt het oudst benoemde lid af.

Art Vb Taak van de kascommissie
• Het is de taak van de kascommissie om vast te stellen 

dat de door het bestuur in de jaarrekening verstrekte 
informatie toereikend (volledig, juist en toegankelijk) en 
correct (in overeenstemming met de waarheid) is

• De jaarrekening bestaat uit de Resultaatrekening en de 
Balans (inclusief een toelichting).

Art VI Leden
• Als lid worden alle personen toegelaten die de contribu-

tie hebben voldaan.
• Als het bestuur of de algemene ledenvergadering een 

lid wil voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap, 
dient het een met redenen omkleed voorstel te laten 
uitgaan naar de leden, waarin ook het betreffende lid 
zijn of haar standpunt kenbaar maakt.

Art. VII Ereleden
Zij die zich gedurende meer dan 10 jaar bijzonder verdienste-
lijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen, op voor-
dracht van het bestuur of van ten minste vijftien (15) leden, 
door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd.

Art VIII Contributies
• De vereniging kent één soort lidmaatschap. De hoogte 

van de contributie voor het eerst komende kalenderjaar 
wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld bij 
de vaststelling van de begroting.

• De penningmeester zendt jaarlijks een verzoek voor 
contributiebetaling naar de leden met het verzoek de 
betaling binnen twee maanden te voldoen. Na deze peri-
ode volgt een herinneringsbericht gericht aan diegenen 
waarvan het contributiebedrag, of een gedeelte daarvan, 
nog openstaat.  
Mocht na een 2e herinneringsbericht het volledige con-
tributiebedrag in het betreffende kalenderjaar nog niet 
zijn ontvangen dan wordt het lidmaatschap geacht te 
zijn opgezegd.

Ingen-Elst

Putten Hoeveveldpad 
Foto Henk
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Huishoudelijk reglement (concept)
Vereniging Vrienden van de Veerponten 

Concept 1e ronde 14-05-2022

1. Art 1 Bestuursafspraken
1.1. het bestuur vergadert a) minimaal 4 keer per jaar, b) Zo 

vaak als nodig naar keuze fysiek of digitaal
1.2. voorbereiden en doen uitvoeren beleidsplan, meerjaren-

programma, jaarplan, begroting en verantwoording
1.3. het bestuur streeft naar consensus over de te nemen 

besluiten.
1.4. besluiten in het bestuur worden met meerderheid van 

stemmen genomen. 
1.5. als de stemmen staken is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend.
1.6. het bestuur kan zich laten bijstaan door in- en al dan 

niet betaalde externe adviseurs en ondersteuning.
1.7. het bestuur maakt afspraken over de inhuur en bege-

leiding medewerkers en vrijwilligers, deze bevatten de 
taken, aansturing, mandaten, faciliteiten en eventuele 
kosten, 

1.8. maken van afspraken voor het opstellen van actieplan-
nen en het borgen van de naleving ervan

1.9. organiseren van de ALV’s en andere ledendagen
1.10. organiseren contact met de regio’s en regionale 

vertegenwoordigers
1.11. organiseren menskracht en middelen

2. Art 2 Verantwoordelijkheid van de voorzitter
2.1. het maken afspraken over de werkwijze van het bestuur 

en hoe het als bestuur uitvoering geeft aan het bepaal-
de in de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen als het 
gaat om “behoorlijk bestuur” en het borgen van nale-
ving ervan.

2.2.  voorzitten en met de collega’s zorgdragen goed verloop 
van de bestuursvergaderingen en een prettige, motive-
rende en veilige werksfeer in het bestuur en vrijwilligers 

2.3. in- en extern representeren van de vereniging 
2.4. zorg voor verdelen taken in het bestuur en samen met 

hen naar de vrijwilligers en daarmee borgen van de 
uitvoering van beleid 

2.5. Vaststellen conceptagenda en stukken bestuursvergade-
ring.

3. Art 3 Verantwoordelijkheid van de  
secretaris

3.1. maken van afspraken over het voorbereiden en 
verslagleggen van bestuursvergaderingen en het 
borgen van naleving ervan

3.2. bijeenroepen van de bestuursvergaderingen, zorg 
voor notuleren van de bestuursvergaderingen en 
algemene vergadering

3.3. maken van afspraken over een ordentelijk beheer 
van het analoge en digitale archief, het borgen 
van naleving ervan alsmede het beheer van het 
archief 

3.4. voeren van algemene correspondentie
3.5. opstellen van voorstel algemeen jaarverslag
3.6. afspraken m.b.t. het beheer van de persoonsge-

gevens, e-mailadressen etc. van de leden en con-
tacten van de vereniging en borgen van naleving 
ervan

3.7. maken van afspraken over de ledenadministratie, 
borgen van naleving ervan alsmede uitvoeren van 
de ledenadministratie

3.8. maken van afspraken over het beheer van de 
niet-financiële middelen van de vereniging zoals 
vlaggen, banners, overig beursmateriaal en het 
borgen van naleving ervan (De secretaris hoeft 
het dus niet zelf te doen, overdragen kan ook)

4. Art 4 Verantwoordelijkheid van de pen-
ningmeester

4.1. Opstellen voorstellen begroting en jaarrekening 
met toelichting

4.2. De jaarrekening bestaat uit de Resultaatrekening 
en de Balans (inclusief een toelichting).

4.3. Verlenen van medewerking aan de jaarlijkse con-
trole van de kascommissie

4.4. De penningmeester is verantwoordelijk voor de 
naleving van de voorwaarden voor het doen van 
betalingen.

4.5. Opstellen periodieke rapportage kosten en op-
brengsten voor het bestuur

4.6. ontwikkelen van beleid m.b.t. een doelmatig be-
heer van de middelen van de vereniging op korte 
en lange termijn en borgen van naleving ervan

4.7. voeren van de boekhouding 
4.8. maken van voorstellen de spelregels m.b.t. 

vergoedingen aan leden en het borgen van de 
naleving ervan

4.9. Toetsen (afspraken, budget, offertes) en na goed-
keuring uitbetalen declaraties leden en leveran-
ciers

4.10 maken van afspraken m.b.t. pontsubsidies, het 
borgen van naleving ervan alsmede het behande-
len van subsidieverzoeken waaronder advisering 
aan het bestuur, correspondentie met de aan-
vrager en a) archivering subidiebescheiden of b) 

draagt de subsidiebescheiden over aan de secretaris voor 
het archief

4.11 maken van afspraken rondom de contributie-inning, het 
borgen van naleving ervan alsmede de inning 

4.12 maken van afspraken m.b.t. handelen bij financiële aan-
gelegenheden en borgen van naleving ervan 

5. Art 5 Kascommissie
5.1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascom-

missie van ten minste twee leden, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. Daarnaast wordt door de 
algemene ledenvergadering jaarlijks twee reservelieden 
de kascommissie benoemd 

5.2. Leden van de kascommissie worden voor 2 jaar gekozen. 
Jaarlijks wordt één lid aan de kascommissie toegevoegd 
en valt het oudst benoemde lid af.

5.3. Het is de taak van de kascommissie om vast te stellen 
dat de door het bestuur in de jaarrekening verstrekte 
informatie toereikend (volledig, juist en toegankelijk) en 
correct (in overeenstemming met de waarheid) is

6. Art 6 Leden
6.1. Als lid worden alle personen en organisaties toegelaten 

die de contributie hebben voldaan.
6.2. Als het bestuur of de algemene ledenvergadering een 

lid wil voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap, 
dient het een met redenen omkleed voorstel te laten 
uitgaan naar de leden, waarin ook het betreffende lid 
zijn of haar standpunt kenbaar maakt. .

6.3. De vereniging kent twee soorten lidmaatschap, perso-
nen en organisaties. De hoogte van de contributie voor 
het eerst komende kalenderjaar wordt door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld bij de vaststelling van de 
begroting.

6.4. De penningmeester zendt jaarlijks een verzoek voor 
contributiebetaling naar de leden met het verzoek de 
betaling binnen twee maanden te voldoen. Na deze peri-
ode volgt een herinneringsbericht gericht aan diegenen 
waarvan het contributiebedrag, of een gedeelte daarvan, 
nog openstaat. Mocht na een 2e herinneringsbericht het 
volledige contributiebedrag in het betreffende kalen-
derjaar nog niet zijn ontvangen dan wordt het lidmaat-
schap geacht te zijn opgezegd.

7. Art. 7 a. Ereleden of b. Leden van verdienste
Zij die zich naar het oordeel van de ALV bijzonder verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen door de 
algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden 
benoemd op voordracht van het bestuur. Leden die daar t.a.v. 
een persoon aanleiding toe zien, kunnen zich tot 2 maanden 
voor de Algemene Ledenvergadering met een voorstel daar-
toe tot het bestuur wenden. Dat voorstel bevat een toelich-
ting op het verzoek om de betrokkene aan de ALV voor te 
dragen. Het bestuur kan het voorstel overnemen als zij brede 
steun verwacht of dit, als zij dit, gemotiveerd, niet verwacht 
met de voordragende leden het gesprek aangaan onder welke 
condities een voordracht wel kansrijk is of dat er beter vanaf 
kan worden gezien.
Een erelid of lid van verdienste wordt opgenomen in de 
eregalerij (naam + aanleiding) op de website en heeft verder 
dezelfde rechten als alle andere leden. De procedure moet 
garanderen dat een voordracht op de ALV met acclamatie 
kan worden aangenomen en zo tot een mooi moment voor 
betrokkene wordt.

Lopik-Ameide

Zalk-’s-Heerenbroek
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tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt 
met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze 
bekendmaking tevens de instemming in om alle kennis-
gevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor 
een vergadering langs elektronische weg toegezonden te 
krijgen.

4.3 In het register worden alleen die gegevens bijgehouden 
die voor het realiseren van het doel van de vereniging 
noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand 
besluit van de algemene vergadering geregistreerde 
gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid 
dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk 
bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet 
voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te 
verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden/
publiekrechtelijke instellingen dienen te worden verstrekt 
in verband met een wettelijke verplichting. 

4.4 Het bestuur legt het ledenregister ten kantore van de 
vereniging ter inzage van de leden, voor zover het hun 
eigen gegevens betreft.

Aanmelding en toelating.
Artikel 5.
5.1 Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
5.2 Indien het bestuur besluit de aanmelding af te wijzen 

wordt de betrokkene binnen 3 maanden schriftelijk daar-
van in kennis gesteld. Van een besluit tot niet-toelating 
wordt tevens opgave van redenen gedaan.

Jaarlijkse contributie.
Artikel 6.
6.1 De leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. 

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. 

6.2 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele 
of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot beta-
ling van een jaarlijkse contributie te verlenen.

Schorsing van een lid.
Artikel 7.
7.1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen.
7.2 Schorsing van een lid geschiedt schriftelijk met opgave 

van redenen.
7.3 Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt 

gevolgd door een besluit tot opzegging van het lidmaat-
schap of ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door 
het verloop van die termijn.

7.4 Tegen een besluit tot schorsing staat het lid binnen één 
maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op 
de algemene vergadering, welk beroep binnen zes maan-
den na het besluit tot schorsing moet zijn behandeld.

7.5 Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing 
geen van zijn of haar lidmaatschapsrechten uitoefenen; 
zijn/haar uit het lidmaatschap voortvloeiende verplich-
tingen blijven onverkort bestaan. Het geschorste lid 
heeft echter het recht zich in de algemene vergadering 
waarin het in artikel 7.4 genoemde beroep wordt behan-
deld, te verdedigen.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 8.
8.1 Het lidmaatschap eindigt:

a door het overlijden van het lid;
b door opzegging door het lid;

c door opzegging door de vereniging;
d door ontzetting.

8.2 Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk aan het 
bestuur geschieden tegen het einde van het boekjaar en 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 
minste één maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het 
einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap 
kan echter onmiddellijk door het lid worden opgezegd:
a indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden 

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
b binnen een maand nadat het lid een besluit is 

meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een 
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;

c binnen een maand nadat het lid een besluit waarbij 
zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn 
verzwaard, hem bekend is geworden of is mede-
gedeeld, doch niet wanneer er sprake is van een 
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

8.3 Opzegging door de vereniging kan slechts schriftelijk, 
met opgave van redenen, door het bestuur geschieden:
a wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereni-

ging niet nakomt;
b wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan 

worden gevergd het lidmaatschap te laten voortdu-
ren.

 De opzegging kan slechts geschieden tegen het einde 
van het boekjaar en met inachtneming van een opzeg-
gingstermijn van ten minste [één maand/**]. Indien een 
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
boekjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door 
de vereniging worden opgezegd indien redelijkerwijs niet 
van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap 
te laten voortduren.

8.4 Ontzetting geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan 
alleen geschieden wanneer een lid in strijd met de statu-
ten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het 
betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk in 
kennis gesteld van het besluit, met opgave van redenen.

8.5 Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap 
door de vereniging op grond van het feit dat in rede-
lijkheid niet van de vereniging kan worden gevergd dat 
zij het lidmaatschap laat voortduren, evenals tegen een 
besluit tot ontzetting, staat de betrokkene binnen één 
maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op 
de algemene vergadering. Het beroep dient met redenen 
omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan het 
bestuur. Het beroep zal behandeld worden op de eerstvol-
gende algemene vergadering. Gedurende de beroepster-
mijn en gedurende de periode dat het beroep aanhangig 
is, is het lid geschorst. Het geschorste lid heeft echter 
het recht zich in de algemene vergadering waarin het in 
het onderhavige lid genoemde beroep wordt behandeld, 
te verdedigen.

8.6 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar 
eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele 
jaar verschuldigd.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. 
Artikel 9.
9.1 De vereniging heeft een bestuur van ten minste drie 

personen. 

STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING  

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:  
Vrienden van de Veerponten

met zetel in de gemeente Heemstede

2.5 Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.4 wordt 
begrepen:
a vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens 

uiterste wilsbeschikking of schenking door de 
vereniging zijn verkregen, en die op grond van aan 
die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden 
voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand 
moeten worden gehouden;

b vermogensbestanddelen voor zover de instandhou-
ding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de 
vereniging, en

c activa en voor de voorziene aanschaf van activa 
aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de 
vereniging die activa redelijkerwijs nodig heeft ten 
behoeve van haar doelstelling.

2.6 De vereniging mag ter financiering van haar doelstelling 
werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen 
commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter 
financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om 
haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een 
positief resultaat te behalen. Dit positieve resultaat moet 
binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel 
ten goede komen aan haar doelstelling.

Leden.
Artikel 3.
3.1 De vereniging kent leden.
3.2 Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die bij 

aanmelding als lid de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt.

3.3 Het erelidmaatschap eindigt met het overlijden van het 
betreffende lid.

3.4 Een dergelijk lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaat-
schap kan derhalve niet worden overgedragen of door 
erfopvolging worden verkregen.

3.5 Ook organisaties met een rechtspersoon kunnen lid zijn 
van de vereniging. 

3.6 De organisatie wordt administratief en feitelijk vertegen-
woordigd door één als zodanig gemandateerd persoon.

3.7 Zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de vereniging kunnen, op voordracht van het bestuur 
door de algemene vergadering tot erelid (discussie “Lid 
van verdienste”) worden benoemd. Het HR regelt de pro-
cedure rond deze voordracht.

Register.
Artikel 4.
4.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en 

adressen van alle leden zijn opgenomen. Indien een 
lid daarover beschikt, wordt ook het e-mailadres daarin 
opgenomen.

4.2 Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres – en het 
e-mailadres voor zover daarover wordt beschikt - alsmede 
de wijzigingen daarin schriftelijk op te geven. Indien 

Heden, ** tweeduizend **, [is][zijn] voor mij, mr. **, notaris 
te **, verschenen:
** NB: (ten minste) 2 natuurlijke en/of rechtspersonen als 
oprichters
[Volmacht[en].
Van de volmacht[en] aan de comparant[en] blijkt uit ** on-
derhandse akte[n] van volmacht, welke aan deze akte [wordt]
[worden] gehecht.]
De comparant[en][, handelend als vermeld], [heeft][heb-
ben] verklaard een vereniging op te richten met de volgende 
statuten:

Naam en zetel.
Artikel 1.
1.1 De vereniging draagt de naam: Vrienden van de Veerponten
1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Heemstede.

Doel [en middelen]. Vermogen.
Artikel 2.
2.1 De vereniging heeft ten doel: 

a Het (pro)actief behartigen van de korte- en lan-
ge-termijn belangen van gebruikers van veerponten 
die tenminste toegankelijk zijn voor voetgangers en 
fietsers.

b Het verbeteren van de bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van veerponten voor met name mensen met 
een beperking.

c Het propaganderen van een innovatieve en duurza-
me ontwikkeling en exploitatie van veerponten. 

d Het desgevraagd assisteren van vrijwilligersorganisa-
ties die veerponten exploiteren

e Het stimuleren van organisaties, instanties en over-
heden om voor bovengenoemde doelen (financiële) 
bijdragen te leveren. 

2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: 
a Het in de meest ruime zin communiceren over de in 

Nederland en vlak daarbuiten aanwezige veerponten;
b Het ontwikkelen en beheren van een website met 

actuele informatie over (de exploitatie van) veer-
ponten;

c Het adviseren over het in stand houden van met 
opheffing bedreigde veerponten of het (weer) in de 
vaart brengen van (verdwenen) veerponten indien 
dat maatschappelijk verantwoord is;

d Het stimuleren van haar leden en anderen de be-
staande veerponten zo veel mogelijk te gebruiken.

e Het organiseren van werkgroepen, platforms, net-
werken etc. met (niet-)leden gericht op specifieke 
onderwerpen. 

2.3 De vereniging beoogt niet het maken van winst met het 
totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar 
doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

2.4 De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan rede-
lijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
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9.2 Het maximum aantal bestuurders wordt vastgesteld door 
de algemene vergadering.

9.3 De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-
dering uit de leden. 

9.4 De algemene vergadering wijst de voorzitter aan.
9.5 Het bestuur wijst uit zijn midden de secretaris en pen-

ningmeester aan,
9.6 Het bestuur wijst voor ieder van hen uit zijn midden een 

plaatsvervanger aan voor in elk geval de voorzitter, secre-
taris en penningmeester.

9.7 Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
9.8 In een of meerdere ontstane vacature(s) moet zo spoedig 

mogelijk worden voorzien. Daartoe wordt zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ont-
staan van de vacature(s), door het bestuur een algeme-
ne vergadering bijeengeroepen. De agenda voor deze 
vergadering vermeldt in ieder geval de voorziening in de 
vacature(s) middels een voordracht tot benoeming vanuit 
het bestuur. Als er onvoldoende kandidaten zijn, doet het 
bestuur een voorstel hoe verder te handelen.

9.9 In afwachting van de benoeming door de algemene 
vergadering kan het bestuur besluiten dat een in de ogen 
van het bestuur geschikte kandidaat, door het bestuur 
wordt aangemerkt als kandidaat-bestuurslid. Een kandi-
daat-bestuurslid neemt deel aan de bestuursvergaderin-
gen en andere verenigingsbijeenkomsten maar heeft geen 
stemrecht, kan de vereniging niet vertegenwoordigen en 
ook geen verplichtingen namens de vereniging aangaan. 
Het bestuur informeert de leden in geval er een kandi-
daat-bestuurslid is aangetreden.

9.10 Een positief besluit over de voordracht heeft tot gevolg 
dat de kandidaat is benoemd.

9.11 Bestuurders worden benoemd voor een periode die 
eindigt uiterlijk bij het sluiten van de eerste algemene 
vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn 
verstreken na het moment waarop de desbetreffende be-
stuurder is (her)benoemd. Bestuurders treden af volgens 
een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, 
dat zodanig is opgesteld dat daardoor de continuïteit 
van het bestuur zoveel mogelijk is gewaarborgd. Een 
volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk 
doch ten hoogste twee maal herbenoembaar. De in een 
tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het 
rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens 
vacature hij werd benoemd.

9.12 Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene verga-
dering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die 
niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

9.13 Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 
9.11 bedoeld, kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitge-
brachte stemmen 

9.14 Een bestuurder defungeert voorts:
a door zijn of haar overlijden;
b doordat hij of zij failliet wordt verklaard, surseance 

van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing 
van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te 
stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die 
op de betreffende bestuurder van toepassing is;

c door zijn/haar ondercuratelestelling of doordat hij 
anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen 
verliest;

d door zijn/haar vrijwillig aftreden[, al dan niet vol-
gens het in artikel 9.10 bedoelde rooster;

e ten aanzien van een lid van het bestuur dat uit 
de leden benoemd is, door het eindigen van het 
lidmaatschap van de vereniging.

9.15 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer be-
stuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende 
bestuurders. Ingeval van ontstentenis of belet van alle 
bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur 
tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering 
aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode 
verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen 
met een bestuurder gelijkgesteld.

9.16 Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanig-
heid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen 
beloning. Onder beloning wordt niet verstaan een rede-
lijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve 
van de vereniging gemaakte kosten; 

Bestuur: taak en bevoegdheden, commissies.
Artikel 10.
10.1 Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten 

is het bestuur belast met het besturen van de vereni-
ging. Het bestuur kan worden ver Tot zijn taken behoort 
onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan 
en jaarplan, dat inzicht geeft in de door de vereniging te 
verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar 
doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het 
beheer van het vermogen van de vereniging en de beste-
ding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de beheer-
kosten van de vereniging in redelijke verhouding staan 
tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. Bij 
de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich 
naar het belang van de vereniging 

10.2 Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van 
de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreem-
ding en bezwaring van registergoederen, en tot het aan-
gaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken 
van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden 
gedaan.

10.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taak door anderen te doen 
uitvoeren. Het kan daartoe onder meer commissies in het 
leven roepen.

10.4 Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de ver-
eniging beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Bestuur: besluitvorming.
Artikel 11.
11.1 Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur 

worden onder verantwoordelijkheid van de (plaatsvervan-
gend) secretaris notulen opgesteld. De notulen worden 
vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. De vaststel-
ling wordt opgenomen in de notulen van de vergadering 
waarin deze vaststelling plaatsvindt. De vastgestelde 
notulen zijn voor de leden ter inzage op het adres van 
de vereniging. Leden kunnen een digitaal kopie ervan 
opvragen. 

11.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging 
en de besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct 

of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 
met het belang van de vereniging. De bestuurder heeft - 
onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel het 
recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij 
te wonen.

11.3 Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin 
van artikel 11.2 geen enkele bestuurder aan de besluit-
vorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door 
de algemene vergadering.

11.4 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming 
door het bestuur (inclusief tegenstrijdig belang) worden 
gegeven.

Bestuur: vertegenwoordiging.
Artikel 12.
12.1Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
12.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe 

aan twee bestuurders gezamenlijk nadat daartoe door het 
bestuur een besluit is genomen over onder meer de duur 
en de aard ervan. 

12.3 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht 
aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de 
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te verte-
genwoordigen.

Boekjaar en rekening en verantwoording.
Artikel 13.
13.1 Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalender-

jaar.
13.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 

de vereniging en van alles betreffende de werkzaamhe-
den van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien 
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een admi-
nistratie te voeren en de daartoe behorende boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze 
te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en ver-
plichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. Uit 
de administratie dient tevens duidelijk te blijken:
a de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzon-

derlijke bestuurders toekomende onkostenvergoedin-
gen;

b de aard en omvang van de kosten die door de ver-
eniging zijn gemaakt ten behoeve van het beheer 
van de vereniging, alsmede de aard en omvang van 
de andere uitgaven van de vereniging;

c de aard en omvang van de inkomsten van de vereni-
ging, en

d de aard en omvang van het vermogen van de vereni-
ging.

13.3 Het bestuur brengt op de voorjaarsvergadering als 
bedoeld in artikel 14.2 zijn jaarverslag uit over de gang 
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met 
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. 
Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en 
verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid 
van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat 
zij deze verplichtingen nakomen.

13.4 De algemene vergadering benoemt voor de periode van 2 
jaar een kascommissie van twee leden die geen deel van 
het bestuur mogen uitmaken. Vervolgens wordt door de 
algemene ledenvergadering jaarlijks een reservelid voor 
de kascommissie benoemd. Jaarlijks wordt het reservelid 

automatisch aan de kascommissie toegevoegd en treedt 
het oudst benoemde lid af.

13.5 De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de 
tweede volzin van artikel 13.3, en brengt aan de algeme-
ne vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen 
uit.

13.6 Vereist het onderzoek van de stukken als bedoeld in de 
tweede volzin van artikel 13.3 bijzondere boekhoudkundi-
ge kennis, dan kan de commissie zich door een deskundi-
ge doen bijstaan.

13.7 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdra-
gers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 
stellen.

13.8 De last van de commissie kan te allen tijde door de alge-
mene vergadering worden herroepen, doch slechts door 
de benoeming van een andere commissie.

13.9 Het bestuur is verplicht de in artikel 13.2 en artikel 13.3 
bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
gedurende zeven jaren te bewaren.

Algemene vergadering: bevoegdheden en bijeen-
roeping.
Artikel 14.
14.1 Aan de algemene vergadering komen binnen de vereni-

ging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 
de statuten aan andere organen van de vereniging zijn 
opgedragen.

14.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 
drie maanden door de algemene vergadering op grond van 
bijzondere omstandigheden, wordt een voorjaarsvergade-
ring gehouden. 
De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de 
volgende punten:
a het jaarverslag en de rekening en verantwoording 

bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar 
bedoelde commissie;

b de verlening van decharge aan de bestuurders voor 
de in het jaarverslag en de rekening en verantwoor-
ding vermelde handelingen;

c de benoeming van de in artikel 13.5 genoemde com-
missie voor het volgende boekjaar;

d de benoeming van de in artikel 9.13 bedoelde perso-
nen;

e voorziening in eventuele vacatures;
f voorstellen van het bestuur of de leden, aangekon-

digd bij de oproeping voor de vergadering.
14.3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo 

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt waaronder in 
elk geval een najaarsvergadering waarbij in elk geval het 
jaarplan voor het volgende verenigingsjaar en de bijbeho-
rende begroting wordt vastgesteld. 

14.4 Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van 
ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen 
in de algemene vergadering, tot het bijeenroepen van 
een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis 
van schriftelijkheid van het verzoek wordt ook voldaan 
indien het verzoek per e-mail is vastgelegd. Indien aan 
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
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in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van 
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering. Van een buiten vergadering genomen 
besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag 
opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vast-
gesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist 
van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde 
verslag wordt bij de notulen van de algemene vergaderingen 
gevoegd.

Algemene vergadering: notulen van de  
vergaderingen.
Artikel 19.
Van het verhandelde in de algemene vergaderingen worden 
onder de verantwoordelijkheid van de (plaatsvervangend) 
secretaris notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld 
in de eerstvolgende algemene vergadering. Zij die de vergade-
ring bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 
verhandelde laten opmaken. De inhoud van de notulen of van 
het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht, 
waaronder tevens wordt begrepen publicatie op de website 
van de vereniging.

Statutenwijziging.
Artikel 20.
20.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering 

worden gebracht dan door een besluit van een algemene 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voor-
gesteld, dan wel door een besluit dat voldoet aan de in 
artikel 18 vermelde vereisten.

20.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter be-
handeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergade-
ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedra-
gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehou-
den. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, 
aan alle leden toegezonden.

20.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste 
twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

20.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daar-
van een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is 
bevoegd deze akte te doen verlijden.

20.5 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van 
de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten 
kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 21.
21.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit 

van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 
20.2 en artikel 20.3 is van overeenkomstige toepassing.

22.2 Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening 
door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het 
besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars 
zijn aangewezen.

22.3 De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van 
de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en 
van de gegevens over henzelf die van een bestuurder 
worden verlangd.

22.4 De algemene vergadering besluit omtrent de bestemming 
van het batig saldo, met dien verstande dat het batig 

liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling of een buitenlandse 
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt. 

21.5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor 
zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig 
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de 
naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden 
“in liquidatie”.

21.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, be-
scheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden 
vereniging gedurende zeven jaren nadat de vereniging 
heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de 
door de algemene vergadering in het ontbindingsbesluit 
aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden bin-
nen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn 
aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op 
te geven aan het handelsregister.

Reglementen.
Artikel 22.
De algemene vergadering kan reglementen vaststellen, wijzi-
gen en opheffen. De algemene vergadering stelt ten minste 
het huishoudelijk reglement vast.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar 
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is 
het bepaalde in artikel 20.2 en artikel 20.3 van overeenkom-
stige toepassing.

(Einde statuten)

Slotverklaring.
Ten slotte [heeft][hebben] de comparant[en][, handelend 
als vermeld,] verklaard dat:
(i) bij deze oprichting worden benoemd tot bestuurders 

van de vereniging in de achter  hun naam ver-
melde functie:
1. **, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: 

voorzitter;
2. **, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: 

penningmeester;
3. **, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: 

secretaris; 
4. [enzovoorts].

(ii) [als perso[o]n[en] in de zin van artikel 9.13 worden 
[voor dit kalenderjaar] geacht te zijn aangewezen][als 
eerste leden van de continuïteitscommissie worden 
hierbij benoemd: **.

Slot akte.

gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan op de wijze als bedoeld in artikel 14.5 plaatst. 
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders be-
lasten met de leiding van de vergadering en het opstellen 
van vergaderverslagen.

14.5 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 
het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 14.4. 
De oproeping geschiedt digitaal aan de e-mailadressen 
van de stemgerechtigde leden volgens het ledenregister 
bedoeld in artikel 4.  
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven 
dagen. De algemene vergaderingen worden gehouden in 
de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, 
tenzij het bestuur anders bepaalt.

14.6 Alleen indien een lid eerder heeft aangegeven niet te 
beschikken over een e-mailadres of anderszins de stukken 
digitaal te kunnen ontvangen, worden de stukken desge-
vraagd per gewone post verzonden. 

14.7 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20 en 
artikel 21.

Algemene vergadering: toegang tot de  
vergaderingen.
Artikel 15.
15.1 Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle 

leden van de vereniging. Geen toegang tot de algemene 
vergadering hebben geschorste leden, behoudens het 
bepaalde in artikel 7.5 en artikel 8.5, en geschorste 
bestuurders.

15.2 Over toelating van andere dan de in artikel 15.1 bedoel-
de personen beslist de voorzitter van de vergadering als 
bedoeld in artikel 16.2.

Algemene vergadering: leiding van de  
vergaderingen.
Artikel 16.
16.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voor-

zitter van het bestuur of de plaatsvervanger. Ontbreken 
de voorzitter en plaatsvervanger, dan treedt een van de 
andere bestuurders, door het bestuur aan te wijzen, als 
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voor-
zitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in 
haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap 
waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering 
aanwezige persoon.

16.2 Degene die de vergadering leidt wordt aangeduid als 
voorzitter van de vergadering.

Algemene vergadering: besluitvorming in de  
vergadering.
Artikel 17.
17.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter 

van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen 
schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een 
verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemge-
rechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden 
uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongete-
kende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stem-
ming verlangt.

17.2 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, 
worden alle besluiten van de algemene vergadering 

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen.

17.3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, is be-
voegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht.

17.4 Een lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk 
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan 
de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan 
indien de volmacht via een e-mail is vastgelegd. Een lid 
kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordi-
gen.

17.5 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ver-
worpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, 
dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer 
dan twee personen door niemand van hen een volstrekte 
meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stem-
ming plaats tussen de twee personen die het grootste 
aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

17.6 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van 
de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor 
de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van 
de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtig-
de aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem-
ming.

17.7 Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere 
stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schrif-
telijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits 
de stemgerechtigde via het elektronisch communica-
tiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en 
kan deelnemen aan de beraadslaging.

17.8 De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voor-
waarden te stellen aan het gebruik van het elektronische 
communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering 
van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de 
voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

17.9 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering 
via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitge-
bracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die 
van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen 
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

17.10 Zolang in een algemene vergadering alle leden aan-
wezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten 
worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent 
alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een 
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al 
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voor-
schrift omtrent het oproepen en houden van vergaderin-
gen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in 
acht genomen.

Algemene vergadering: besluitvorming buiten de 
vergadering.
Artikel 18.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet 
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