Uitnodiging voor de leden van de
Gondelvaartvereniging Koedijk
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
die zal worden gehouden op
vrijdag 1 maart 2019 om 20.00 uur bij SV Koedijk,
Saskerstraat 164 te Koedijk
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1. AGENDA
1. Welkom, opening en vaststelling agenda
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2018
(zie onderstaand)
3. Jaarverslag 2018
4. Financiële Jaarrekening (zie bijlagen)
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Verkiezing Kascontrolecommissie
7. Verkiezing Bestuur
Aftredend en herkiesbaar dagelijks bestuur
-Martien Verbruggen, penningmeester herkiesbaar
-Anja Bijpost, secretaris herkiesbaar
Botenbouwcommissie
Hans Bijpost heeft aangegeven niet meer in het dagelijks bestuur te
willen plaatsnemen. Mark van Wissen is gevraagd namens de
botenbouw commissie in het bestuur te komen
8. Begroting 2019
9. Sti hti g Vrie de a de Go del aart
10. Rondvraag
11. Sluiting
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2. Notulen jaarvergadering Gondelvaartvereniging
Koedijk dd. 9 maart 2018
Verslag algemene ledenvergadering 9 maart 2018 20.00 uur.
1. Welkom
opening en vaststelling agenda, de agenda wordt door de leden
akkoord bevonden. Het bestuur heeft nog een punt voor de agenda
erbij, de dijkcommissie
2. Notulen
Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2017. Er zijn geen
opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de jaarvergadering,
deze zijn akkoord.
3. Jaarverslag 2017
a. Bestuursverslag
b. Botenbouwcommissie
c. PR commissie
d. Evenementen commissie
e. Tentcommissie
f. Ledenadministratie
g. Afzetposten en hekkensluiters
4.

Financiële Jaarrekening
De penningmeester laat de jaargetallen zien, de vereniging heeft 2017
ruim € 8.000 aan eigen vermogen ingeteerd. In 2018 zijn er meerdere
subsidies toegezegd waardoor we hopen dat de financiële reserve in
2018 weer wat toe zal nemen.
Rabo sponsor fietstocht stopt. Hiervoor komt een ander programma
waarbij de klanten een soort lid worden van de Rabobank. Je moet dan
als vereniging veel reclame maken voor de Rabobank en je leden die
klant zijn bij de bank via hun sponsorlidmaatschap op jou vereniging
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laten stemmen. Iedere klant van de Rabobank die lid wordt krijgt 5
stemmen en je mag per vereniging maximaal 2 stemmen geven Het
bestuur overweegt of ze hier wel aan mee willen doen omdat
Regiobank een goede stabiele sponsor is en dit een omslachtige vorm
van sponsoring is waarbij de verenigingen volop reclame moeten
maken voor de Rabobank. Dhr. Jan Bijpost merkt op dat er geen geld is
uitgegeven aan film en fotomateriaal, dat klopt er is dit jaar geen
filmpje gemaakt van de Gondelvaart.
5. Verslag Kascontrolecommissie
botenbouwers hadden niet allemaal hun bonnen ingeleverd, er waren
echter geen buitensporige bedragen geclaimd, daarom heeft de
kascommissie het geaccepteerd Inkomsten en uitgaven zijn correct in
de boeken verwerkt. Commissies zijn keurig binnen budget gebleven.
6. Verkiezing Kascontrolecommissie
aftredend Pieter Lammerschaag, Jan Bijpost wordt nieuw lid
kascommissie. Dirk Buisman wordt reserve lid
7. Verkiezing Bestuur
Evenementencommissie
Janneke Meijering heeft aangegeven uit het bestuur te gaan, hiervoor
in plaats zullen Kiki Dinkgreve en Annabel Bontes samen deze plaats
opvullen.
nieuwe commissie
Voorstel voor een te vormen dijkcommissie . Sabine van der Boel en
Natasia van der Geest gaan de dijkcommissie leiden. De dijkcommissie
moet wel mensen kunnen lokken met goede attracties. Gebleken is dat
het teveel is om als bestuur ook op zaterdagavond op de dijk rond te
lopen om de attracties op weg te helpen.
8. Begroting 2018
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Begroting wordt goedgekeurd. Eventuele subsidies zijn niet in de
begroting meegenomen.
9. Sti hti g Vrie de

a de Go del aart doet mondeling verslag.

10. Rondvraag
BBQ andere invulling mogelijk? Men is in gesprek met de heer van
Staaten voor andere invulling van de donderdagavond.
Jan Bijpost vraagt of er gekeken is naar een grote sponsor maar deze
zijn niet gekomen. We willen voldoende geld hebben om vooraf het
evenement te kunnen bekostigen. We willen meer jaren sponsoren, de
crisis is voorbij dus we hopen op een paar goede sponsoren die ons
meerdere jaren willen ondersteunen. Het is voor sponsoren
aantrekkelijk dat Gondelvaart Koedijk is toegelaten tot het netwerk
van cultureel immaterieel erfgoed.
11. Sluiting 20.40 uur.

3. Bestuursverslag 2018
We kunnen terugkijken op een positieve Gondelvaart. Er was veel publiek
waarbij het niveau van 2014 werd behaald. De gondels waren mooi en van
hoog niveau. Ook dit jaar een groei met de jeugd, 3 groepen en dat is naar de
toekomst toe een belangrijk punt. De jury had goede rapporten.
Vanuit het publiek waren er positieve reacties. Een pluim naar het
enthousiasme van de bouwgroepen. Prachtige ontwerpen hebben er een zeer
mooie Gondelvaart van mogen maken. Wij spreken hardop uit dat wij de hoop
hebben, dat zij volgend jaar weer meedoen!
Naar de Gondelvaart toe is er veel ingezet op media, zowel de reguliere media
als Social media. Wij mogen met elkaar trots zijn op de behaalde resultaten.
Vele kranten zijn behaald, de televisie was aanwezig en de Social Media ging
ontzettend hard. Voor het komende jaar zijn er toezeggingen vanuit diverse
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journalisten om de komende editie wederom te komen verslaan. Daarbij is het
ons opgevallen dat er vooraf redelijk veel toeristen contact hebben gezocht
met de Gondelvaartvereniging. Tijdens de Gondelvaart waren er merkbaar veel
toeristen aanwezig en wij gaan deze doelgroep ook het komende jaar warm
maken.
Bij de afzetposten, de jaarlijkse legpuzzel voor Anja en weer gelukt, was er
weinig gezeur. Dit maakt het voor hen een stuk plezieriger. Er was dit jaar 1
incident waar direct actie op werd ondernomen. Door de snelheid van
handelen en de goede samenwerking is dit direct in de kiem gesmoord.
Tent
Terugkijkend naar de tent is er, door een goede samenwerking, veel behaald.
4 dagen lang feest werd gestart met de 1e editie van de Pub quiz. Er was een
verwachting, maar de avond overtrof deze. Zeer enthousiaste teams gingen
met elkaar een sportieve strijd aan. De inzet van bediening aan tafel, gaf volle
glazen en een hoop plezier. De vrijdagavond had een prachtig thema. Terug in
de tijd waren er vele verkleed. Met de Woudrukkers op het podium was het
een prachtig feest. Zaterdag erd er uitgepakt et, aast de reguliere DJ’S,
OJKB een redelijk bekend duo die zich het afgelopen jaar bekender hebben
gemaakt. Er waren geen grote incidenten. De zondag, afsluiten met de
prijsuitreiking, een band en een zanger. Alle ingrediënten waren aanwezig om
de laatste avond feestelijk af te sluiten en zo geschiedde. Op feestgebied,
missie geslaagd.
Ook zijn er een aantal verbeterpunten vanuit onze eigen evaluatie naar voren
gekomen:
• Komend jaar moeten wij het beleid op de polsbandjes strak gaan
uitvoeren. De wet- en regelgeving is er strikt in, zo ook wij. Dit
betekent dat een ieder die drank mag bestellen een bandje moet
dragen. Geen bandje is geen drank. Dit voorkomt een hoop
discussie voor het barpersoneel.
• Een ander punt is dat er gezocht wordt naar extra kassa mogelijkheden
om de wachtrijen te verminderen.
Evenementen op de dijk
Wij zijn gestart om de dijk meer te gaan aankleden, een traject dat zijn spin off
langzaam begint te laten zien. Het publiek willen wij richting de Gondelvaart
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vermaken. Zo was er veel te doen op de dijk, van muziek tot schmink. Het
aankleden van de dijk geeft het publiek meer om naar te kijken en van te
genieten.
De muziek op het water, Down Town Dixie was gezellig. Aan de kant waren de
mensen aan het meedeinen tot het dansen aan toe, top! Op de dijk liep de
Brassband heen en weer. Voor het publiek was stilstaan op deze heerlijke
beats geen optie, zeer veel enthousiasme! De kinderattracties werden goed
ontvangen en gebruikt door de kinderen.
De tuinversiering was dit jaar een forse tegenvaller. Er is veel aandacht aan
besteed en mensen verzocht om zich aan te melden. Helaas resulteerde dit in
een minimaal aantal deelnemers. Het besluit is genomen om voor het
komende jaar geen tuinversiering meer te doen.
Op de dijk staan er diverse foodtrucks en het gros van deze behaald goede
inkomsten. Inzake de markt wil de marktmeester overwegen om deze wel/niet
te verlengen. Wij hopen dat zij vanavond hier aanwezig zijn om dit toe te
kunnen lichten. Een punt uit onze evaluatie aan hen is dat er een afspraak
gemaakt is over onze trouwe, vaste standhouders. Dit jaar was er een
oliebollenkraam. Dit kan en mag niet nogmaals gebeuren daar sinds jaar en
dag de familie Molenaar dit recht heeft. Wij hechten waarde aan vaste relaties
en afspraken en drukken dit hardop uit.
Klachten
Dit jaar een paar klachten van overlast met name had men in de buurt van de
Cocon last van Down Town Dixie .
Financieel
Over het geheel is er veel werk verzet. Er zijn sponsoren afgevallen en
sponsoren bijgekomen. Een groot punt van dit jaar is het nieuw aantrekken
van subsidie, waarvoor een grote dank aan onze secretaris Anja die zich daar in
heeft verdiept en heel veel werk voor heeft verzet.
Onder aan de streep schrijven wij zwarte cijfers, positief. Echter is de conclusie
minder rooskleurig dan het behalen van het netto, positief resultaat. Wanneer
wij de verkregen subsidies van de winst afhalen, duiken wij het verlies in.
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Conclusie, wij kunnen geen Gondelvaart organiseren zonder de toekenning van
belangrijke subsidies.
De waarborging van de Gondelvaart Koedijk is ons heilig. Wij zijn immaterieel
erfgoed en willen onze traditie voortzetten. De kosten van de huur van de
dekschuiten, slepers, verplichte veiligheidsmaatregelen, vergunningen, etc.
lopen echter flink op. Om dit te kunnen bekostigen, zal het bestuur de
komende maanden in overleg treden met de gemeentes. Onze missie is het
financieel waarborgen van onze traditie, Gondelvaart Koedijk! De afspraken
zijn gemaakt en wij zullen daar alles aan doen om dit te behalen.
Vrijwilligers
Wij zijn blij met alle vrijwilligers die wij hebben, wij hopen dat we nog meer
vrijwilligers erbij kunnen krijgen. Iedereen is welkom bij Gondelvaart Koedijk.

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 o tri utie edraagt i i aal € 10,00.
Betaling op onze rekening bij Regiobank, Koedijk: NL09 RBRB 0789
5810 35.
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Samen in volle vaart
op weg naar
de 56ste Gondelvaart.
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