
Uitnodiging voor de leden van de 

Gondelvaartvereniging Koedijk 

voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

die zal worden gehouden op 

vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur bij SV Koedijk, 

Saskerstraat 164 te Koedijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. AGENDA 

 
1. Welkom, opening en vaststelling agenda 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2017  

3. Jaarverslag 2017      

a. Bestuursverslag 

b. Botenbouwcommissie 

c. PR commissie 

d. Evenementen commissie 

e. Tentcommissie 

f. Ledenadministratie 

g. Afzetposten en hekkensluiters 

4.  Financiële Jaarrekening 

5. Verslag Kascontrolecommissie 

6. Verkiezing Kascontrolecommissie 

7. Verkiezing Bestuur 

8. Begroting 2018 

9. Stichting “Vrienden van de Gondelvaart” 

10. Rondvraag 

11. Sluiting        

 
 
 
Bijlagen: 

1.  Financiële Jaarrekening 2017 (alleen beschikbaar voor leden)  
2.  Kengetallen (alleen beschikbaar voor leden) 
3.  Begroting 2018 (alleen beschikbaar voor leden)    
4.  Rooster van aftreden Bestuur 
  
   

  



 
 

2.  Notulen jaarvergadering Gondelvaart vereniging Koedijk  

  10 maart 2017 
 
 

1 Welkom, opening en vaststelling agenda 

De voorzitter geeft aan dat punt 2 A voor de rondvraag komt 

 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2016 

Dhr. Muis geeft aan dat de notulen van 2015 wat summier zijn samengevat. We zullen 2016 

proberen duidelijker te notuleren. 

Een aantal leden geeft aan dat men graag het volledige verslag van de jaarvergadering had 

willen ontvangen. Nu staat deze op de website en bleek hij niet te downloaden. De secretaris 

geeft aan dat gezien de kosten van drukwerk er geen 600 boekjes voor de leden kunnen 

worden gedrukt tenzij het lidmaatschap in prijs omhoog gaat. Verder heeft de actie van vorig 

jaar om digitaal de adressen van de leden te krijgen maar 25 aanmeldingen opgeleverd. Het 

is teveel werk om dit allemaal uit te zoeken wie stuur je digitaal en wie breng je per post de 

informatie van de GvvK.  Er is een nieuwe webmaster die gevraagd zal worden om het 

jaarverslag zo te maken dat je deze kan gaan downloaden.   

 

3.  Jaarverslag 2016 

 a.  Bestuur verslag 

De aanwezigen hebben geen op of aanmerkingen op het bestuur verslag 

 b.  Financiële Jaarrekening 

De penningmeester geeft uitleg over de kosten en inkomsten van de vereniging 

Ondanks het slechte weer is er een positief resultaat geboekt. De sponsor inkomsten  zijn 

toegenomen. Een aantal aanwezigen merkt op dat de kosten voor de website toegenomen 

zijn. Met deze website kunnen we ook alles via app en social media koppelen. Er is inmiddels 

een vrijwillige webmaster die via deze website zaken kan gaan bouwen en beheren. We 

denken hierbij aan een app waarbij de hoogtepunten tijdens de Gondelvaart eenvoudig te 

vinden zijn voor het publiek. 

Een van de aanwezigen vraagt of er misschien kosten gereduceerd kunnen worden door 

bijvoorbeeld minder toiletten langs de dijk. Gezien de verlening van de vergunning kan en 

mag dit niet. Sterker het moeten er eigenlijk meer  zijn. 

De kosten van de botenbouw zijn gelijk gebleven t.o.v. 2015. Het klaverjassen heeft 

afgelopen jaar weinig opgeleverd.  De omzet van de feesttent was iets lager dan 2015.  

De subsidie van de regiegroep is toegekend. Dit jaar is er een extra sponsoring voor de 

evenementencommissie van de ING bank.  

De kosten van verzekeringen en leges nemen jaarlijks toe. 

 

 c.  Verslag Kascontrolecommissie 

Dhr. Lammerschaag en Dhr. Buisman hebben kascontrole bij de penningmeester uitgevoerd. 

De commissie is akkoord. Alle bonnen en nota’s waren in de boekhouding terug te vinden. 

De sponsorgelden zijn hard nodig. De subsidie gelden moeten goed besteedt worden. Het 

bestuur is financieel goed bezig. 



 

Verkiezing Kascontrolecommissie 

Dhr.Buisman treedt af, dhr van der Meer komt bij de kascontrole commissie. Dhr J. Bijpost 

stelt zich beschikbaar als reserve lid     

 5. Verkiezing Bestuur 

Kandidaat PR commissie: Natasia de Geest heeft zich  beschikbaar gesteld. De leden gaan 

unaniem akkoord met haar benoeming. Natasia stelt zich zelf voor bij de leden. Zij woont 20 

jaar in Koedijk en vindt dat een evenement als GvvK niet verloren mag gaan en dat het 

belangrijk is dat het evenement door blijft gaan. 

Evenementen commissie: herkiesbaar: Janneke Meijering, Janneke is bij iedereen bekend en 

Janneke heeft aangegeven de evenementen commissie te blijven steunen. 

 

 6. Begroting 2017 

De Penningmeester neemt weer het woord. Hij bespreekt de begroting voor 2017. De 

botenbouwcommissie heeft een groter budget omdat de verwachting is dat er een paar 

nieuwe bouwgroepen bij komen. Het geld van de regiegroep wordt ook meegenomen in de 

begroting, echter dit is geoormerkt geld speciaal voor nieuwe ontwikkelingen, investeren in 

de jeugd en veiligheid. 

 

 7.  10 Juni fietsen met de Rabobank, wie fietst er mee? 

Janneke Meijering, Walter Schouten, Pieter Lammerschaag, Erik Winkelmeijer geven aan 

mee te willen fietsen maar anderen zijn ook van harte welkom. Er is plaats voor 10 personen. 

Opgeven bij Natasia de Geest. 

 

 8. Stichting “Vrienden van de Gondelvaart” 

Dhr. Kobes geeft uitleg over de stichting Vrienden van de Gondelvaart. Deze stichting is er 

om de GvvK te ondersteunen bij financiele problemen. De vrienden van heeft dit jaar de 

muziektent gekocht die altijd voor Aurora werd gehuurd. De stichting bestaat uit 3 leden, dit 

jaar heeft het bestuur van GvvK kascontrole gedaan en er zijn geen discrepanties. De 

renteopbrengst is weinig door de lage rente. 

 

 9. Communicatie leden. 

Graag maakt het bestuur zoveel mogelijk gebruik van digitale informatie verstrekking om de 

kosten te beheersen 

  



 

2.a Evaluatie vaarroute op verzoek botenbouwers 

Dhr. Ruud Slikker krijgt het woord: 

Dhr geeft aan dat een 7 bouwgroepen bijeen zijn geweest om te kijken naar de toekomst van 

het evenement en de mogelijke effecten van de wijziging van de vaarroute. De 

botenbouwers missen ondersteuning vanuit de botenbouwcommissie. Zij merken dat gezien 

het slechte weer van de afgelopen jaren het evenement terugloopt. Het evenement moet 

meer gaan leven. Men geeft aan dat vanaf de Landman het een stille dooie boel is. Men 

heeft het gevoel te varen vanaf Kanaaldijk 270 tot 145. Daarna is er bijna geen publiek en is 

het  het varen niet leuk. Bij omgekeerde volgorde is het stuk op de Kanaaldijk met publiek 

groter. Het laatste stukje vanaf Kanaaldijk 220 tot ongeveer 270 is maar een klein stukje met 

minder publiek. De botenbouwers geven aan dat er meer impulsen op de dijk nodig zijn om 

publiek te vermaken tijdens het wachten. Verder moeten er voor jonge botenbouwers meer 

begeleiding komen. Is het misschien een optie om toch kleine bootjes te gaan bouwen?  

De botenbouwers willen graag met het bestuur en de botenbouwcommissie rond de tafel om 

te kijken hoe we de Gondelvaart weer volop in beweging krijgen. Er wordt een afspraak 

gemaakt met botenbouwcommissie en bestuur 

 

10.Rondvraag: 

Bouwplaatsen: Is er een plan als plotseling de huur van het Landje wordt opgezegd. Nee die 

zijn niet concreet. Binnenkort is een overleg met gemeente Alkmaar over facilitering vanuit 

de gemeente voor GvvK 

 

Prijsuitreiking: Kan de muziek niet eerder starten na de prijsuitreiking? De tijd tussen 

prijsuitreiking en start band is te lang. De sfeer komt er niet goed in. Het bestuur zal hier 

zeker naar kijken. Maar een band wordt voor 4 uur ingehuurd. ( vaste tijden) Het kan als 

consequentie hebben dat muziek 30 minuten eerder zal moeten stoppen.  

 

Contact met de gemeente Alkmaar 

Het bestuur heeft binnenkort een gesprek met de gemeente Alkmaar omtrent ons 

evenement. Volgens de gemeente hebben wij al jaren een eigen coördinator die ons bij de 

gemeente steunt en begeleid bij alle materie omtrent vergunningen en promotie. Helaas 

weet het bestuur niet wie dit is. Het bestuur wil meer ondersteuning en inzet in promotie 

van de gemeente.  

 

11. Sluiting  

21.56 uur 

  

  



 

3. Bestuur verslag gondelvaart 19 augustus 2017 
 
2017 Een jaar met een zwarte rand. Op zaterdagavond 19 augustus kwamen er twee plensbuien over 
Koedijk, het aanwezige publiek ging nat naar huis en door de slechte voorspelling bleven veel 
mensen weg.  Beroerder kon het niet en is 2017 een financieel slecht jaar. 2017 Zijn we in overleg 
met botenbouwcommissie en bestuur weer van Noord naar Zuid gaan varen. Door het slechte weer 
weten we niet wat de invloed op de bezoekers was. In de voorbereiding van de Gondelvaart is het 
bestuur gaan praten met de gemeente Alkmaar over het evenementen en subsidie beleid. Helaas 
heeft dit ons weinig ondersteuning  gebracht. Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan met de 
organisatie, vergunningen, veiligheidsplannen van de Gondelvaart uit te werken. Mikki markten had 
aangegeven niet meer de markt te willen organiseren hebben we Honds Bossche markten bereid 
gevonden de markt te organiseren. De marktmeesters hadden een paar leuke ideeën zoals de 
foodtrucks.  De markt mocht om 16.00 uur beginnen en dat was voor de markt kooplui een pré om te 
komen. Het aantal foodtrucks was op sommige plaatsen teveel maar dat is de leerschool voor de 
marktmeesters. Hondsbossche markten heeft aangegeven 2018 terug te willen komen. Kort voor het 
evenement Gondelvaart werd het bestuur geconfronteerd met nieuwe regelgeving vanuit de 
veiligheidsregio waarbij we de Kanaaldijk aan Noord en Zuidzijde moesten voorzien van obstakels die 
bij een terroristische aanslag de weg blokkeerden maar ook verplaatsbaar waren voor hulpverleners. 
Het bestuur heeft 2017 Gondelvaart Koedijk op het netwerk van cultureel immaterieel erfgoed 
gekregen. Hier zijn we trots op, maar schept ook verplichtingen voor de toekomst. We moeten ons 
Koedijker erfgoed overdragen aan de jeugd. Deze toekenning is voor sponsoren en subsidieverleners 
wel een pré bij toekennen gelden. Voor 2018 is er door het bestuur actief subsidie aangevraagd bij 
het Victoriefonds en de gemeente Langedijk. Beide partijen hebben subsidie toegekend. Deze 
subsidies zijn zeer welkom door het slechte weer van de afgelopen jaren, de steeds hogere kosten 
voor veiligheid is het vermogen afgenomen. 2017 Heeft het bestuur actief activiteiten op de 
Kanaaldijk georganiseerd. Helaas door het slechte weer zijn deze activiteiten in het water gevallen. 
2018 Wil het bestuur starten met een dijkcommissie die binnen een budget activiteiten op de dijk 
mag organiseren. 
 
 
 
 
3B. Botenbouwcommissie 

2017 bracht 13 gondels inclusief de eindboot op het water. De  gondels waren van zeer hoge 
kwaliteit. Helaas was het weer voor de botenbouwers een grote spelbreker. Het actief stimuleren 
van nieuwe bouwgroepen heeft  prioriteit. 2017 Waren er drie nieuwe bouwgroepen en de 
botenbouwcommissie hoopt dat er in 2018 weer nieuwe bouwgroepen bijkomen. Er wordt vanuit 
het bestuur actief gepromoot op de Zandloper en bij andere organisaties dat het voor de jeugd beter 
is een Gondel te bouwen dan rond te hangen. 
De botenbouwcommissie heeft leden nodig die zitting willen nemen in het bestuur. Marco Besseling 
en Hans Bijpost zitten in het bestuur. Hans heeft een dubbele functie. Er worden actieve leden 
gezocht die de botenbouwcommissie met raad en daad willen bijstaan. Hiervoor is een artikel 
geschreven voor de Coedijcker Ban en is deze oproep op Facebook geplaats. 
 

3C. PR commissie 

Natasia de Geest is afgelopen jaar gestart met de PR commissie.  
De sponsor inkomsten waren afgelopen jaar minder. Komend jaar komt er ondersteuning voor de PR. 
Het drukwerk ziet er door de hulp van Erick Determan zeer verzorgd uit. Het grote persbericht welke 
we naar alle kranten sturen wordt door een ervaren journalist herschreven. Hij heeft een 
romantische beeldende schrijfstijl en we zien dat alle kranten het bericht overnemen. 
Afgelopen jaar is uitgebreid geflyerd bij campings, andere toeristen punten door middel van een 
poster en een kleine folder. De uitgedeelde folders werden zeer gretig afgenomen. Drukwerkkosten 
zijn laag en ook dit jaar willen we meer flyers neerleggen bij hotels, campings etc. 
Alle toeristische websites zijn benaderd om ons evenement te promoten en zij hebben allen 
Gondelvaart op de websites  geplaatst. RTVNH heeft tijdens de Gondelvaart een mooie reportage 
gemaakt met commentaar van Jan Bijpost. 
 



3D. Evenementencommissie 

De evenementencommissie kan weer terugkijken op een geslaagd feest. Donderdagmiddag was de 
middag van de ouderen uit Koedijk en omgeving de mallotige matrozen en de oliebol deden de 
ouderen uit ons dorp goed. Het was een gezellige middag mede dankzij een financiële bijdrage van  
het ZOL Koedijk. Donderdagavond was de bekende BBQ.  Het aantal bezoekers voor de BBQ loopt 
terug, voor 2018 wordt gekeken naar een andere invulling van deze avond. evenementencommissie 
is zich aan het beraden voor een nieuwe invulling van de donderdagavond. Vrijdagochtend was er 
een gezellige kinderochtend, met een leuke kleurwedstrijd. De jeugd heeft zich goed uitgesloofd met 
het kleuren. Voor de kinderen was er ’s morgens nog een optreden van theater de Fantast met dank 
aan het ZOL Koedijk voor een financiële bijdrage. De vrijdagmiddag was er een gezellige playback 
show met optredens Vrijdagavond trad Lynx op. Het avondthema was made in Holland . Een topsfeer 
zonder onvertogen woord. Zaterdagochtend werden de fietsen nog versierd en zaterdagavond 
draaide. DJ Nilicious en DJ Sweet Le Freak in de tent. Zondagmiddag werd afgesloten met het 
traditionele botenbouwersbal met muziek van Bob and the blue band. Na een aarzelend begin kwam 
de sfeer er goed in en kan de commissie zeggen dat het een mooi feest is geweest. De trekking van 
de loterij is geweest, dit jaar waren er minder prijzen maar meer prijzen met een hogere waarde. Uit 
evaluatie is gekomen dat het verstandig is om evenementen en tentcommissie of samen te voegen of 
beter samen te werken 
 
3E. Tentcommissie 

Mede door de inzet van de leden van de SV Koedijk is de samenwerking en organisatie rondom de 
feesttent wederom goed verlopen. De sfeer in de tent was prima. Er hebben zich weinig incidenten 
voorgedaan door actief, preventief beleid op alcohol en drugsgebruik. De samenwerking met politie 
en het beveiligingsbedrijf is laagdrempelig en plezierig. 
 

3F. Ledenadministratie 

Yvonne Zut heeft de ledenadministratie keurig op orde. Door zelf post te bezorgen zijn de kosten 
goed in de hand te houden. Het aantal leden is de afgelopen jaren stabiel gebleven.  
 
3G. Afzetposten en Hekkensluiters 

In 2017 waren de afzetposten uiteindelijk voldoende bemand. Het was mede door de vakantie 
periode lastig voldoende vrijwilligers voor de afzetposten te vinden. We proberen zo actief mogelijk 
mensen binnen andere verenigingen te zoeken die hierdoor geld voor de clubkast kunnen verdienen. 
Helaas blijft de discussie met bezoekers over entree heffen op de openbare weg. Sommige bezoekers 
reageren agressief en op allerlei manieren proberen bezoekers gratis naar binnen te mogen. Bij de 
grote afzetposten staan vanaf 15.00 uur betaalde verkeersregelaars. Ook hier zien we dat zij onheus 
bejegend worden. De afsluiting van de Kanaaldijk wordt tijdig gecommuniceerd en middels 
bebording aangegeven. De afsluiting van de Kanaaldijk is een eis vanuit de gemeentes om veiligheid 
tijdens het evenement te borgen. Dit jaar zal het bestuur voor de bewoners van Koedijk een 
informatie campagne voeren dat de dijk vanaf 15.00 uur afgesloten wordt en dat bewoners ruim van 
te voren zelf naar alternatieven moeten kijken. 

  



Ledenadministratie en contributie 
Wijzigingen in de gegevens van uw lidmaatschap kunt u doorgeven aan 

• leden@gondelvaartkoedijk.nl of  

Yvonne Zut, Smidspad 3, 1831 GG Koedijk. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden.Nieuwe 

leden zijn natuurlijk altijd welkom, de jaarlijkse contributie  bedraagt minimaal € 10,00. 

Betaling op onze rekening bij Regiobank, Koedijk: NL09 RBRB 0789 5810 35. 

 
4. Financiële Jaarrekening 

Zie bijlage 1 
 

5.Verslag Kascontrolecommissie 

 
6.Verkiezing Kascontrolecommissie 

Aftredend Pieter Lammerschaag, wie stelt zich beschikbaar als reserve 
 
7. Verkiezing bestuur 

Janneke Meijering heeft aangegeven  te willen stoppen met haar bestuursfunctie 
Kiki Dinkgreve en Annabel Bontes willen samen deze plaats opvullen.  
 

8. Begroting 2018 

Zie bijlage 3 
 

9.  Stichting “Vrienden van de Gondelvaart” 

De vertegenwoordigers van de Stichting krijgen de gelegenheid om hun verslag te doen. 
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