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Uitnodiging voor de leden van de 
Gondelvaartvereniging Koedijk 

voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
die zal worden gehouden op 

vrijdag 18 maart om 19.45 uur aanpassing statuten en 
huishoudelijk reglement en 20.00 uur de jaarvergadering bij SV 

Koedijk, 
Saskerstraat 164 te Koedijk 
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1. AGENDA 
 

1. Welkom, opening en vaststelling agenda 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2020 
3. Terugblik op 2020 en 2021 zonder Gondelvaart met wel beperkte 

activiteiten 
4. Jaarrekeningen afgelopen 2 jaar (zie bijlages) 
5. Voorstel reglement benoeming erelid en lid van verdienste 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie 
7. Begroting  2022 
8. Zijn er in 2022 voldoende vrijwilligers en botenbouwers om de 

Gondelvaart weer te laten varen? 
9. Stichting “Vrienden van de Gondelvaart” 
10. Rondvraag 
11. Sluiting   

      
U kunt de terugblik, de agenda van de vergadering, de aangepaste 
statuten en HHR, het voorstel benoeming erelid en lid van verdienste, en 
de notulen van 6 maart 2020, teruglezen op onze website.  

www.gondelvaartkoedijk.nl. 
Het financiële verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering 
ter inzage. 
Wij hopen u op 18 maart te ontmoeten. Na afloop is er gelegenheid voor 
informeel samen zijn onder het genot van een drankje. 
 
Bestuur Gondelvaartvereniging Koedijk 
De Gondelvaartvereniging is dringend op zoek naar een voorzitter. 
Wij zoeken iemand die zorgt voor de contacten en contracten tussen 
leveranciers, gemeentes en vrijwilligers. 
 
Bijlages: 
1.  Financiële Jaarrekening 2020 (alleen beschikbaar voor leden)  
2.  Kengetallen (alleen beschikbaar voor leden) 
3.  Begroting 2021 (alleen beschikbaar voor leden)    
4.  Rooster van aftreden Bestuur 
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Notulen 6 maart 2020 jaarvergadering Gondelvaart 
 

1. Welkom, opening en vaststelling agenda er zijn 25 leden aanwezig 
             Opening 20.11 uur door Olaf Bonny, agenda wordt gevolgd 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2019  
       Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van 2019 
3. Jaarverslag 2019, deze wordt voor gelezen door de voorzitter op 

verzoek van mevrouw Meijering. Conclusie is dat het een mooie 
Gondelvaart is geweest in 2019 
Vereniging heeft een officiële waarschuwing gekregen van de gemeente 
Alkmaar, omtrent kabels die bloot zouden liggen, verkeerd geparkeerde 
auto’s en geen goede doorrijhoogte of breedte. ( 29 maart 2020) 
Inmiddels is deze officiële waarschuwing ingetrokken, gemeente heeft 
aangegeven geen bewijsvoering te hebben en heeft voorbeelden niet 
kunnen geven 

4. Ere leden en leden van verdiensten 
Alle leden zijn akkoord gegaan met dit nieuwe voorstel, maar deze kan 
pas definitief worden als nieuwe statuten en HHR in 2021 akkoord 
bevonden worden 

5. ANBI status 
Voordelen ANBI: ANBI geeft ruimte tot extra sponsoring doordat 
bedrijven bij een culturele ANBI tot 90% van de gift van de belasting 
mogen aftrekken. Van belang is dat er een andere culturele ANBI moet 
zijn die bij stoppen Gondelvaart het geld mag krijgen. Stichting 
Johannes Bos is in Koedijk een culturele ANBI. 

6. Verhoging entree naar € 5 leden zijn akkoord    
7. Financiële Jaarrekening.  

Techniek en keet op het landje gaan in 2020 meer geld kosten door 
ouderdom materialen. Hier moet in de begroting rekening mee worden 
gehouden. Financieel verslag is goedgekeurd door de leden 

8. Verslag Kascontrolecommissie 
Dhr.  Jan Bijpost leest het kascommissieverslag voor, de kascommissie 
geeft aan dat Gondelvaart niet meer zonder subsidie kan.  
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9. Verkiezing Kascontrolecommissie, dhr. Buisman treedt af . Dhr. 
Bijpost merkt op dat ook andere leden uit het dorp deze taak kan 
uitvoeren. Dit wordt opgenomen als voorstel. Dhr.  Siersema meldt zich 
aan. 

10. Verkiezing Bestuur  
Aftredend en  niet herkiesbaar dagelijks bestuur 
Olaf Bonny Voorzitter, er is nog geen nieuwe kandidaat. We moeten 
iemand vragen om dit te gaan doen. De leden hebben geen suggesties. 
Er is geen vice voorzitter die de taak kan overnemen. Dhr. Bonny leest 
een verslag voor over zijn contact met de vereniging de afgelopen zes 
jaar. Hij geeft aan dat hij mooie jaren heeft gehad met de vereniging. 
PR commissie: Marieke Honout stelt zich beschikbaar om de PR van 
Natasia de Geest over te nemen en plaats te nemen in het bestuur. 
Natasia de Geest zal de dijkcommissie vertegenwoordigen in het 
bestuur. 

11. Begroting 2020, subsidies worden niet meegerekend in het financieel 
overzicht, dit omdat we niet altijd weten hoeveel subsidie we krijgen. 
De leden zijn akkoord met de begroting 

12. Stichting “Vrienden van de Gondelvaart” De vrienden bestaan 25 jaar, 
het gaat goed. Ze hebben advies gegeven over verschillende 
onderwerpen, dagelijks bestuur is hier dankbaar voor. 

13. Rondvraag Beelen moet als Sponsor verwijderd worden van de site.  
Voor de tent, heer Slikker.  Statiegeld bekers werken nog niet goed. 
Spoelen gaat niet goed. We wachten af wat het beleid wordt door de 
gemeente. Dhr. Slikker geeft aan dat hij tevreden is over de 
communicatie van andere datum Gondelvaart.  
Dhr. J. Bijpost: Pubquiz melding ook bij de leden inzichtelijk in de 
Coedijcker Ban 
Mw. Vries vraagt of het derde kassa hok beter gefaciliteerd kan worden, 
zij vraagt of dhr. J. Bijpost een derde luik wil maken in het oude 
kassahok. Derde luik wordt in het midden gerealiseerd door de heer J. 
Bijpost 

14. Sluiting  
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Huishoudelijk regelement komt volgend jaar op de agenda met aanpassing dat 
de vergadering van huishoudelijk regelement en statuten 15 minuten voor 
aanvang vergadering zal plaatsvinden en dat daarna de jaarvergadering zal 
plaatsvinden.  
  

TERUGBLIK 
 
Jaarverslag Gondelvaart 2020 
 
Het bestuur kijkt terug, op een bewogen jaar. Een pandemie raasde over de 
wereld en de hele evenementenbranche is on hold gezet.  
Ook de Gondelvaart mocht dit jaar niet doorgaan. 
Er zijn een aantal coronaproof evenementen georganiseerd om de vereniging 
onder de aandacht van de leden te houden. 
Er was een online bingo voor jeugd en volwassenen. Een leuke speurtocht voor 
gezinnen en veel dorpsbewoners hadden gezellige verlichting op de derde 
zaterdag van augustus. 
 
Een aantal botenbouwers heeft op eigen initiatief en verantwoording aandacht 
aan de Gondelvaart geschonken waardoor er toch een Gondelvaartgevoel was 
op de derde zaterdag van augustus. 
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Jaarverslag Gondelvaart 2021 
 
Helaas mochten we ook in 2021 niet varen. 
Gelukkig waren er zaterdag meerdere initiatieven op het water en de 
Kanaaldijk. 
Een aantal botenbouwers had ludieke uitbeeldingen op het water of op de dijk 
gemaakt. Het dorp was door vele bewoners ook weer verlicht. 
Nico Post werd door een groep slepers herdacht. Een mooi eerbetoon aan deze 
helaas overleden vaarleider van de Gondelvaart sleep.  
Door de activiteiten op de dijk was er toch een Gondelvaartsfeer op de 
zaterdagavond 
 
De vereniging heeft zijn best gedaan om het voor gondelvaart weekeinde een 
gezellig programma te maken. De jeugd heeft een middagje gevist en op zondag 
was er een familie fietstocht die erg gezellig was. Na de fietstocht konden de 
kinderen nog lekker spelen en klimmen op het terrein van de SV Koedijk. 
Helaas gooide de regen roet in het eten. 
 
Helaas moet je na twee jaar geen Gondelvaart ook concluderen dat er 
vrijwilligers gaan stoppen. Dit is bij veel verenigingen het geval. 2022 Zullen 
we actief op zoek moeten naar vrijwilligers die ons immaterieel erfgoed mee 
willen helpen in stand te houden. 
 
De ANBI status is helaas door de belastingdienst afgewezen. 
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Samen in volle vaart  
 

op weg naar de  

59e   
Gondelvaart  

 
 

20 augustus 2022 
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