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BELEIDSPLAN
2013-2020
Vervolg op beleidsplan 2005 -2020, het zittend bestuur heeft het geupdated.
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Het beleidsplan is een plan, waarin staat wat ons doel is en een gedeelte
waarin wordt verwerkt wat er is gerealiseerd, zodat het tegelijkertijd als
naslagwerk kan dienen.
De werkbijlage wordt jaarlijks aangepast. Deze kan als checklist worden
gebruikt die elk jaar in mei door enkele leden van het bestuur wordt
doorgelopen. De gerealiseerde punten in de werkbijlage wordt jaarlijks in het
beleidsplan verwerkt, zodat het beleidsplan up-to-date blijft.
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1.

Gebouwen
Overal worden, waar mogelijk , de vervangingsinvestingingen benoemd
Ook wordt overal het onderhoud benoemd.
Bij onderhoud nihil (<€50,- pj) wordt dit niet benoemd.
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1.1.

Gereedschapshok opslag maaimachines(bestaand)
Huidige situatie (2014)
Het gereedschapshok verkeert in redelijk tot goede staat.
Gewenste situatie
(Inbraak)veiligheid verbeteren
1. Functie van werkhok terugbrengen.
2. Ruimte voor maaimachines realiseren.
3. Brandveiligheid in relatie tot vluchtige stoffen
Realisatie
1. Tijdens een schouw door de politie is vastgesteld dat er relatief gemakkelijk
in te breken is in het gereedschapshok. Het beweegbare raam zou moeten
worden vastgezet (het glas eventueel vervangen door draadglas) en de
deuren kunnen van dievenklauwen worden voorzien.
2. Door tegen buitenkant van het gereedschapshok een aparte opslagruimte
voor de maaimachines te bouwen wordt het hok makkelijker toegankelijk en
ontstaat er ruimte om de werkbank te gebruiken en hier klussen te doen.
3. Door een aanbouw te realiseren staan de maaimachines niet meer in de
weg en is het bovendien gemakkelijker ze te stallen, wat beschadigingen
voorkomt.
4. Goed ventileren.
5. Lekbak voor brandstoffen.
Te verwachten kosten
Kosten verbouwing – eenmalig €2000,Onderhoud: €50,- pj
Acties



Informeren naar (noodzaak van) vergunning voor aanbouw. Tom heeft
geïnformeerd, vergunning is niet noodzakelijk.
Begroting maken.

Planning
Najaar 2014: Goedkeuring ALV
Voorjaar/Zomer 2015: Bouw
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1.2.

Opslag voor buitenboordmotoren

Huidige situatie (2014)
Buitenboordmotoren worden opgeslagen in een aanbouw aan de achterkant
van het toiletgebouw. Hier worden ook verf en gasflessen opgeslagen. Er is ook
een lekbak gerealiseerd. Voor het deel van deze aanbouw waarin de
buitenboordmotoren staan is een aparte sleutel nodig die op aanvraag voor
gebruikers verkrijgbaar is. Aan de binnenkant van het hok is een beveiliging
gerealiseerd zodat de motoren op slot kunnen.
Gewenste situatie
In het deel waar buitenboordmotoren worden opgeslagen moet ook de
mogelijkheid worden gerealiseerd om de motoren vast te zetten met een slot.
Realisatie
Te verwachten kosten
Acties:
Planning:
Gerealiseerd in 2013
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1.3.

Snuiver
Huidige situatie (2014)
De snuiver is samen met het Vissershuis in 2009 gerenoveerd en verkeert in
goede staat. Zaak is nu de Snuiver in deze goede staat te (onder)houden. Er
zijn een paar aandachtspunten: er moet goed in de gaten worden gehouden dat
de Snuiver niet verzakt en op enig moment moet de Snuiver opnieuw
geschilderd te worden.
Gewenste situatie
De Snuiver in goede staat (onder)houden.
Omdat de Snuiver een monument is, zou het aardig zijn om hem, samen met
het Vissershuis, tijdens monumentendag open te stellen voor publiek. De
Snuiver zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om demonstraties te
geven van visroken.
Realisatie
Onderhoud op basis van jaarlijkse schouw, schilderwerk eerst
Eventueel elke 5 jaar groot onderhoud
Te verwachte kosten
Onderhoud: €75,- per jaar
Acties:



Jaarlijks schouwen
Aanmelden monumentendag

Planning:
Jaarlijks (voorjaar) schouwen
Schilderwerk april 2015
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1.4.

Toezichthouderhuisje ‘De Sunkist’
Huidige situatie (2014)
Betreft een houten onderkomen met keukenblok, koud en warm stromend
water, 2 slaapkamertjes en een koelkast voor gebruik door de toezichthouders,
tijdens de periode waarin zij toezicht houden. In de winter wordt hier tijdens de
winterwerkzaamheden gepauzeerd. De Sunkist is in 2012 van binnen
opgeknapt. Ook zijn het afdak en het terras vernieuwd/opnieuw gelegd. In 2013
is het terras geëgaliseerd. In 2014 is er voor de ventilatie een bovenlicht
aangebracht aan de plaskant.
Gewenste situatie
De Sunkist onderhouden, zodat er nog jaren gebruik van kan worden gemaakt.
Aandacht voor het schilderwerk aan de buitenkant, het dak (zit een kuil in),
verzakken van het terras en het vervangen van gasslangen. Ook wordt het
matras vervangen.
Realisatie
Meeste zaken zouden voor de start van seizoen 2015 (op 1 mei van dat jaar)
gerealiseerd moeten zijn.
Te verwachte kosten
Onderhoud: € 200,Inventaris: €50,Eenmalig kosten reparatie dak: €500,-

Acties:
 Begroting maken
 Jaarlijks schouwen
Planning:
Voorjaar 2015 – gehele buitenzijde schilderen
Voorjaar 2015 – reparatie dak

Zomers Buiten

Beleidsplan 2005 -20205 | versie 7

Pagina 7 van 38

1.5.

Toiletgebouw
Huidige situatie (2014)
Dit gebouw is door de leden zelf geheel nieuw gebouwd in 1999. Het gebouw is
opgetrokken van steen met een mastiek dakbedekking. Bevat 3 toiletten
(waarvan 1 invalide) en een urinoir. Er zijn 3 wasbakken met koud water, 1 met
warm en koud, 2 warme douches en een aanrecht met warm en koud water.
Het gebouw verkeerd in goede staat.
Gewenste situatie
Onderhoud plegen zodat het pand in deze staat behouden blijft. Daarbij
verdient het dak aandacht. De rolluiken dienen op korte termijn worden
vernieuwd..
Realisatie
Het dak moet jaarlijks worden geïnspecteerd;
Geisers zijn in 2007 aangeschaft. 1 is er in 2012 vervangen. Geisers worden na
12 jaar vervangen. Er is een onderhoudscontract aanwezig voor de geisers, dit
onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd door een erkend installateur, lid van unetovni.
Te verwachte kosten
Vervangen rolluiken: €1500,Vervangen dak: €3500,Acties:
Contact met John Lok over inspectie dak;
Begroting opstellen
Planning:
Najaar 2014 – Goedkeuring ALV
Voorjaar 2015 – Inspectie dak
2015 - vervangen rolluiken (€ 1.500,00)
2018 – vervangen dak (€3500,-)
2019 - vervangen 1 geiser (€ 700,00 p/st)
2024 – vervangen 1 geiser (€700,00 p/st)
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1.6.

Vissershuis

Huidige situatie (2014)
Het Vissershuis is in 2009 gerenoveerd en verkeerd in uitstekende staat. Op het
gebouw rustten oorspronkelijk twee hypotheken, waarvan degene met de
hoogste rente in 2012 is afgelost. De andere hypotheek heeft een rente van 1%
en wordt over een periode van 30 jaar afgelost. Het Vissershuis wordt nu
multifunctioneel gebruikt: Speelruimte voor kinderen, stalling voor kastjes en
stoelen, stalling van zomerspullen van leden, etc.
Het buitenschilderwerk wordt om de vier jaar gedaan. Binnen moet onder
andere de vloer en de trap geschilderd worden.
Gewenste situatie
In stand houden van het Vissershuis.
Realisatie
Jaarlijkse schouw, op basis hiervan onderhoud.
Te verwachte kosten
Schilderwerk buitenom €500,- per keer
Schilderwerk binnen €100,- per keer
Acties
Houtwerk jaarlijks reinigen
Houtwerk jaarlijks inspecteren
Elke 4 jaar buitenom schilderen
Planning
Schilderwerk buiten

voorjaar 2015 - €500,voorjaar 2019 - €500,voorjaar 2023 - €500

Schilderwerk binnen
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1.7.

Mastenrek
Huidige situatie (2014)
Voorjaar 2013 is het mastenrek gebouwd. Hier kunnen de leden de masten van
hun boten tijdens de winter (overdekt) opbergen.
Gewenste situatie
In stand houden.
Realisatie
Onderhoud op basis van jaarlijkse schouw.
Te verwachten kosten
€50,- per jaar
Acties
Houtwerk jaarlijks reinigen.
Eventueel schilderen.
Planning
Jaarlijks schouw in het voorjaar
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2.

Terrein
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2.1.

Grote recreatie terrein
Huidige situatie (2014)
Hobbelig terrein sommige plaatsen erg verzakt. Met name langs de
beschoeïng, daardoor valen er gaten en komen er veel wortels en ankerbedden
naar boven. (is terugkomend probleem). Voorjaar 2014 is langs de hele griend,
de punt en het stuk langs het zwembad, geodoek aangebracht om verder
wegzakken van grond te voorkomen. Ook zijn op een aantal plekken de
beschoeiingsankers vervangen.
Doel
Aansluiting land aan beschoeïng ter voorkoming van verzakking, langs de
Griend en op de Punt.
Veilig terrein, mooi egaal veld en voldoende op hoogte.
Te verwachten kosten
€ 5.000,00
Planning
Rekening houden met 2-jarig aanvullen van grond op slechte plekken. Te
realiseren in 2015/2016.
Reeds gerealiseerd
2009 - egaliseren door frezen, aarde uitrijden en inzaaien in een meerjarenplan.
Nog te realiseren
Te starten najaar 2015 / voorjaar 2016
Toelichting
2 jaarlijks een veldschouw voor welke plekken gedaan moeten worden.
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2.2.

Kampeereiland
Huidige situatie (2014)
Bij de lier slecht gedeelte. Terrein is in het midden te slecht om te kamperen.
Doel
Onderzoeken of terrein geëgaliseerd kan worden en kampeerklaar kan maken.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
pm
Reeds gerealiseerd
pm
Nog te realiseren

Toelichting
Frezen is niet mogelijk omdat hier puin ligt onder het gras. Het eiland dient dus
op een andere manier aangepakt te worden.
Er moet een plan komen voor egalisatie van dit terrein.
Onderzoek uitvoeren naar bodem gesteldheid.
Aandacht voor het vrije kampeerterrein, rekening houden met vakanties en
boten in het water.
Voorkeur oneven jaar.

Zomers Buiten

Beleidsplan 2005 -20205 | versie 7 Pagina 13 van 38

2.3.

Gras
Huidige situatie (2014)
Het gras is redelijk, moet wel regelmatig onderhouden worden.
Doel
Zorg dragen voor een mooie grasmat.
Onderhoud aanpassen aan bodem gesteldheid.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
Jaarlijks bekijken en ter plekke beslissen wat er aan gedaan moet worden.
Reeds gerealiseerd
In de zomer wordt wekelijks gemaaid. Slechte plekken worden in maart/april
ingezaaid. De ondergrond wordt los geharkt en dan wordt er gezaaid. Dan
wordt met mate water gegeven.
Toelichting
2013 - nieuwe stukken gras (type ……) aangebracht, bij nieuwe beschoeïng bi
buurman en naast sanitairgebouw.
Gekalkt.
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2.4.

Bomen
Huidige situatie (2014)
Er staan van oudsher hoog opschietende bomen op ons terrein. Deze dienen
als schaduw plekken en ter landschapsverfraaiing. Ook op de parkeerplaats
staan enkele knotwilgen.
Doel
Er voor zorgen dat de bomen geen overlast verzorgen voor de leden. (doorvaart
hoogten, bereikbaarheid van de boten) Tevens er voor zorgen dat de bomen bij
stevige wind geen gevaar opleveren voor de leden en de opstallen.
Te verwachten kosten
€ 500,00 kosten kandeleren.
Planning
Jaarlijks aan de hand van terreinschouw.
2018 herfst, wordt gekandeleerd.
Reeds gerealiseerd
2013 gekandeleerd
Nog te realiseren
De wilgen op het terrein moeten jaarlijks of 2-jaarlijks worden geknot, dood hout
moet worden verwijderd, en bomen moeten in dusdanige vorm worden
gehouden dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Toelichting
Op het terrein staan wilgen, elzen en berken. We streven naar gevarieerde
begroeiing.
Jaarlijks controle op zieke bomen.
We streven naar herplanting bij verwijdering van bomen.
Winter 2013 herplant treurwilg
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2.5.

Hagen en erfafscheiding
Huidige situatie (2014)
De hagen, bestaan voornamelijk uit liguster, els, laurier en de hedra, zijn
geplaatst ter afscheiding van de erfgrenzen, ter voorkoming van inkijk (vooral
op het kampeereiland) en ter bescherming tegen de wind. De erfafscheiding
met de familie de Jong is in 2013 vervangen, kosten zijn gedeeld.
Doel
Onderhouden van de hagen, zodat we er plezier van hebben. De haag op het
kampeereiland moet aan de waterkant regelmatig gesnoeid worden, zodat de
leden bij hun boten kunnen komen.
Tevens de hoogte bewaken ivm uitzicht plassen gebied en onderhoud.
Te verwachten kosten
Vervangen erfafscheiding familie De Jong: 2028, kosten €1500,Planning
Minimaal 2x per jaar
Er wordt regelmatig gesnoeid.
Nog te realiseren
Jaarlijks moet worden gekeken wat er moet worden gesnoeid aan de hagen om
te voorkomen dat deze te hoog en te breed worden. Kale plekken moeten
worden opgevuld.
Toelichting
Op het terrein staan liguster, els en laurier.
In de herfst, voor de boten uit het water gaan, toppen en kant van
kampeerterrein. Voordat de boten in het water gaan, de slootkant.
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2.6.

Sloten
Huidige situatie (2014)
De sloten zijn gemeten, de vereiste 50 cm. diepte, die het Waterschap Wilck en
Wiericke voorschrijft wordt gehaald.
Doel
De wetelijke eisen goed in de gaten houden
De minimale diepte van 50 cm. handhaven.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
Jaarlijks nakijken of de sloten de juiste diepte hebben.
Reeds gerealiseerd
Najaar 2013 gebaggerd door HHR Rijnland
Nog te realiseren
Als na controle blijkt dat de diepte van 50cm niet gehaald wordt zal er in eerste
instantie door zelfwerkzaamheid (winterwerk) worden gebaggerd.
Toelichting
De baggerspecie in ons gebied is onderzocht en gekwalificeerd als klasse 0, 1
of 2. Dit betekend dat de bagger op het terrein verwerkt mag worden. Als de
sloten te ondiep zijn, laat het Waterschap dit op onze kosten alsnog baggeren.
De sloot langs de Twaalfmorgen moet voor de helft door ZB en de helft de
gemeente op diepte worden gebracht. Als hier dus gebaggerd moet worden,
dan in overleg met de gemeente, voor de zijsloten geldt hetzelfde, in overleg
met de buren.
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2.7.

Parkeerplaats
Huidige situatie (2014)
Het voorste gedeelte, aan de Twaalfmorgen ziet er goed uit, is in 2005 weer
aangepakt, waardoor er nu een stevige plak verharding ligt. De kant van de
parkeerplaats aan de zijde van het terrein van mevr. Kruijt, moet opgeknapt
worden. Dat heeft enigszins te lijden van het verharde gedeelte.
Doel
Op redelijke wijze kunnen parkeren, zonder in de modder vast te komen zitten.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
Zie werkbijlage
Reeds gerealiseerd
2008 - Fatsoeneren en toegangspad aanvullen met puin.
Nog te realiseren
Het gedeelte dat nog niet is verhoogd, moet in de gaten worden gehouden. Het
probleem is dat een stuk van dit gedeelte van de parkeerplaats in bruikleen is
van Mw. Kruyt en zij een tegenstandster is van het ophogen met niet natuurlijk
materiaal. Mochten we dus iets aan dit stuk willen doen, moeten wij dat eerst
met mw. Kruyt opnemen.
Ook de bomen mogen zonder toestemming van mw. Kruyt niet worden
gesnoeid. Dit is schriftelijk met haar afgesproken. In 2005
In de winter daar niet op gereden mag/kan worden i.v.m. verzakking.
Aanschaf gedeelte mw. Kruyt t.z.t. in overweging nemen.
Toelichting
De parkeerplaats moet niet meer met snoeiafval worden opgehoogd. Dit wordt
in de loop der tijd een natte zachte bodem, waarop niet goed geparkeerd kan
worden.
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2.8.

Bestrating
Huidige situatie (2014)
Het tegelwerk is in goede staat en ligt er over het algemeen redelijk bij.
Doel
Zorgen dat het tegelwerk redelijk glad ligt, zodat er geen onveilige situaties
ontstaan.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
Jaarlijkse schouw.
Reeds gerealiseerd
2012 - alles is opgehoogd
Nog te realiseren
Jaarlijks nakijken en indien noodzakelijk herstellen.
Toelichting

Zomers Buiten

Beleidsplan 2005 -20205 | versie 7 Pagina 19 van 38

2.9.

Bruggen
Huidige situatie (2014)
De toegangsbrug en brug naar het kampeereiland zijn verkeren in redelijke
staat.
Doel
Onderhoud plegen zodat de bruggen in huidige vorm geconserveerd blijven.
Ook het hek moet worden onderhouden.
Te verwachten kosten
Onderhoud €50,- per jaar.
Planning
Jaarlijkse inspectie najaar
Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren
Onderhoud, jaarlijks
Aanlanding aan
Toelichting
Houdbaarheid palen toegangsbrug tot 2030.
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2.10. Meerpalen
Huidige situatie (2014)
De meerpalen in de Griend zijn in goede staat.
De meerpalen in de sloot worden herplaatst bij het schoeingswerk in de
voorsloot.
Doel
Boot veilig vast kunnen leggen.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
Herplaatsing palen bij schoeiingswerk 2014 in sloot.
Reeds gerealiseerd
In 2002 zijn nieuwe hardhouten palen geslagen in de griend
Nog te realiseren
In 2017 kijken of vervanging nodig is van de palen in de Griend
Toelichting
De boten dienen met rekkers te worden vastgelegd door de leden.
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2.11. Beschoeiing
Huidige situatie (2014)
Ongeveer 60% van de beschoeiing verkeert in goede staat, de overige 40% is
punt van zorg. Opname wordt najaar 2014 gedaan ism
Doel
Onderhoud en behoud van terrein tegen afkalving.
Te verwachten kosten
Voorsloot offerte 2014 € 11.000,00
Planning
Winterwerk;
- landtong
- kop griend
Reeds gerealiseerd
2010 - aanbrengen beschoeiing voorsloot
2011 - kop beschoeiing haven
Nog te realiseren
Landtong, laserligplaatsen
Kop Griend
Bij zwembad, dekplank
Bij slingertouw
Beschoeïng sloot, kampeerterrein
Beschoeïng voorsloot
Dekplanken haventje
Eiland
Toelichting
Onderzocht wordt welke alternatieven haalbaar zijn (o.a. composiet, geodoek
enz.)
Aparte Lange Termijn Investeringsplanning meegestuurd.
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2.12. Eiland
Huidige situatie (2014)
Het eiland verkeert in goede staat.
Doel
Eiland in de huidige staat behouden. Natuurbehoud.
Te verwachten kosten
Pm
Planning
Jaarlijkse schouw
Nog te realiseren

Toelichting
Eiland is nu in goede staat. Beschoeiing is buiten beschouwing gebleven in
schoeingsverhaal.
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2.13. Zwembad
Huidige situatie (2014)
Het kinderzwembad en steiger verkeren in goede staat.
De markeringsboeien moeten over enkele jaren vernieuwd worden. Dat zal in
2016 moeten worden bekeken.
Doel
In correcte staat te behouden en markering van veilig zwemwater creëren.
Te verwachten kosten
€100,- vervangen markeringsboeien, zwemvlot, etc.
Planning

Reeds gerealiseerd
2011
2012
2012
2013
2016
2020

Slingertouw opgehangen in de boom bij buitendouche
Zwembadtrapjes vervangen
Glijbaan vervangen
Zwemvlot gemaakt van werkvlot
Vervangen markeringsboeien
Lichten vlonder in het zwembad

Nog te realiseren
Toelichting
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2.14. Zandbak
Huidige situatie (2013)
De zandbak is in matige staat.
Doel
De zandbak m.n. dekplanken en dekzeil opknappen.
Ieder jaar zand vervangen.
Te verwachten kosten
€100,- vervangen dekzeil (éénmalig)
€150,- vervangen dekplanken (éénmalig)
Planning
Voorjaar 2015
Reeds gerealiseerd
Jaarlijks wordt het zand vernieuwd of bijgevuld met speelzand
Nog te realiseren
Zomer 2014, nieuw dekzeil en dekplanken
Toelichting
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2.15. Schommel/ speeltoestellen/ wip /trampoline
Huidige situatie (2014)
Schommel, speelhuisje en rekstok zijn in goed staat. Wip is gevaarlijk.
Trampoline is in 2014 vervangen.
Doel
Het hebben van een veilige schommel, wip is verouderd.
Te verwachten kosten
€500,Planning
Elke 2 jaar trampoline vervangen
Reeds gerealiseerd
2010 Vernieuwen speeltoestellen
2014 Trampoline vervangen
Nog te realiseren
Jaarlijkse controle slijtage.
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3.

Materieel

Zomers Buiten
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3.1.

Groenvoorzieningsmaterieel
Huidige situatie (2014)
De vereniging heeft aan gemotoriseerd materieel 1x zitmaaier, 2x loopmaaier,
1x bosmaaier en 1x heggenschaar. Deze machines zijn in goede staat en
worden jaarlijks onderhouden. Verder is er een aantal elektrische
heggenscharen aanwezig en veel handgereedschap.
Gewenste situatie
Huidige machines in goede staat houden door onderhoud en instructie over juist
gebruik.
Er zou een loopmaaier extra moeten worden aangeschaft, de huidige capaciteit
komt tekort.
Realisatie
De machines gaan jaarlijks naar de smid.
De materiaalcommissaris geeft aan het begin van het seizoen instructie aan de
maaiploegen over veilig en juist gebruik van het materieel.
Er wordt navraag gedaan naar de verwachte levensduur van de zitmaaier, deze
wordt eventueel met een aantal jaar vervangen.
Te verwachte kosten
€ 2500,- Zitmaaier vervangen
€1200,- p/j aan onderhoud
Acties
Informeren naar kosten extra loopmaaier
Informeren naar levensduur zitmaaier en kosten vervanging
Begroting maken
Planning
Voorjaar 2014 – aanschaf loopmaaier
Voorjaar 2016 – vervanging zitmaaier
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3.2.

Verenigingsboten
Huidige situatie (2014)
Momenteel is de vereniging in het bezit van de volgende vaartuigen:
- Onderhoudsvrije, aluminium boot (aangeschaft in 2002).
- Canadese kano voor recreatieve doeleinden (aangeschaft in 2011).
- Werkvlot, dat is omgebouwd en succesvol gebruikt als zwemvlot.
- 2 oude surfplanken waar de kinderen mee mogen ravotten, waar duidelijk
ZB op staat.
De (winter)berging van de aluminiumboot vraagt aandacht, daar is nu geen
goede plek voor.
Gewenste situatie
Onderhouden van de verschillende vaartuigen en waar nodig vervangen.
Goede (winter)berging voor de aluminiumboot
Realisatie
Jaarlijkse schouw;
In het seizoen wekelijks controleren op staat waarin het materiaal verkeert.
Oplossing verzinnen aluminium boot
Overweging aanschaf 2 persoons Canadese kano
Te verwachte kosten
pm
Acties
-

Controle van de kano gebeurt jaarlijks
Surfplanken controleren
Onderhoud en reparatie zonodig aan motor
Begroting opstellen

jaarlijks en in het seizoen
jaarlijks en in het seizoen
continue

Planning
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3.3.

Botenlier op kampeereiland
Huidige situatie (2014)
De lier (het hijsmechanisme) is in 2012 vervangen door een elektrische lier, die
tot 1000kg kan hijsen.
De kraan is in 2014 gekeurd.
Er is een nieuw hijsrek gemaakt, ter vervanging van het oude.
Gewenste situatie
Een kraan, die veilig kan worden gebruikt (gekeurd) en toekomstbestendig is.
Realisatie
Keuren kraan.
Te verwachte kosten
Pm
Acties
Keuringen inplannen
Planning
Voorjaar 2014 – Keuren kraan
2016 - daarna elke 4 jaar elektrische takel keuren en ieder jaar visuele
inspectie.
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3.4.

Blusmiddelen
Huidige situatie (2014)
Op het verenigingsterrein en in de gebouwen zijn voldoende blusmiddelen
aanwezig.
Op de volgende plaatsen hangen brandblussers:
- In de Sunkist
- In het gereedschapshok aan de waterkant
- Aan de zijkant van het Vissershuis
- In het maaimachine hok
- Op het kampeerterrein
- Een brandslang is aanwezig:
- In het toiletgebouw aan de kant van de “heren”.(deze is niet nodig volgens
inspectie van de gemeente Reeuwijk)
Gewenste situatie
Zorgen dat de blusmiddelen werken als het nodig is.
Realisatie
De blusmiddelen worden jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd door Braho, een
erkend installateur
Verwachte kosten
€150,- per jaar
Acties
pm
Planning
pm
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3.5.

EHBO trommels
Huidige situatie (2014)
Er hangt een grote complete EHBO trommel B in het Vissershuis, deze is goed
toegankelijk voor iedereen. In het toiletgebouw hangt een pleisterdispenser,
waar goed gebruik van wordt gemaakt. Wel verdient de navulling aandacht
Gewenste situatie
Volledig gevulde EHBO trommel aanwezig in het Vissershuis
Realisatie
Jaarlijks, voor aanvang van het seizoen, alle verbandmiddelen controleren en
zo nodig aanvullen. In het seizoen de pleisterdispenser aanvullen. Na gebruik
van de verbandtrommel deze waar nodig aanvullen.
Verwachte kosten
Pm
Acties
Verbandmiddelen aan het begin van elk seizoen controleren.
planning
pm
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4.

Organisatie
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4.1.

Ledenbestand
Huidige situatie (2014)
Het maximale aantal leden van Zomers Buiten is 425 personen, zoals vermeld
in het Huishoudelijk Reglement. Er zijn ongeveer 30 actieve leden en zo’n 150
mensen die regelmatig op Zomers Buiten recreëren.
Gewenste situatie
Het is wenselijk dat het ledenbestand een goede mix blijft van actieve en
minder actieve leden, jonge en oude leden, gezinsleden, etcetera. Vooralsnog
lijkt het ledenaantal van 425 voldoende om ook alle activiteiten en kosten in de
toekomst te dragen, maar het kan zijn dat dit in de toekomst anders wordt.
Realisatie
Er moet goed gekeken worden naar de opbouw van het ledenbestand.
Verwachte kosten
Pm
Acties
Analyse maken van het ledenbestand
Planning.
pm
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4.2.

Participatie
Huidige situatie (2014)
Een belangrijke pijler onder het bestaan van Zomers Buiten is het vrijwillig
meewerken aan de instandhouding van (het terrein en de opstallen van) de
vereniging.
Buiten de ligplekhouders neemt hier een relatief klein deel van de leden aan
deel.
Gewenste situatie
Het aantal leden, buiten ligplekhouders, dat meehelpt op de vereniging, moet
groter worden.
Realisatie
Om mensen te activeren is het belangrijk ze gericht te benaderen, bijvoorbeeld
op capaciteiten, en om ze persoonlijk te benaderen. Het is ook van belang dat
je met elkaar, als actieve leden, een actieve positieve houding hebt en laat zien
dat het ook vooral leuk is om samen aan de slag te gaan op de plas.
Verwachte kosten
pm
Acties
pm
Planning
Voortdurend
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4.3.

Contributie
Huidige situatie (2014)
De contributie levert momenteel voldoende op om alle voorkomende
werkzaamheden en activiteiten te financieren.
Gewenste situatie
De indeling in contributieklassen zou kunnen worden gemoderniseerd, waarbij
er drie contributieklassen overblijven: 0-17 en 18+ en 65+. Tot 18 jaar zou het
lidmaatschap gratis zijn (en pas ook dan zelfstandig verkregen), vanaf 18 jaar
gaat men contributie betalen. Als bijkomend voordeel heeft dit dat mensen die
op hun 16e nu zouden afhaken, langer lid blijven en dit ook na hun 18 e doen.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.
Realisatie
Financieel is dit zonder negatieve financiële gevolgen te realiseren.
Verwachte kosten
Pm
Acties:
Zie boven

Planning
Voorjaar 2014 – goedkeuring ALV
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4.4.

Ligplaatsen
Huidige situatie (2014)
De meeste ligplaatsen, op die in het surfrek na, zijn in gebruik.
In het voorjaar van 2014 is het surfrek opnieuw ingericht.
Masten gaan in het mastenrek.
Ook het kanorek is opnieuw ingericht en wordt goed gebruikt.
Voor de optimisten moet een oplossing komen.
Gewenste situatie
De ligplaatsen moeten bereikbaar blijven en in goede staat
Realisatie
Jaarlijks onderhoud op basis van een schouw van de ligplekken
Waar nodig baggeren van sloot en haven
Houders van een ligplek, niet zijnde kano en surfplank, werken 1 dag verplicht
op Zomers Buiten. Houders van een ligplek voor Kano en surfplank werken een
halve dag.
Verwachte kosten
Pm
Acties
Pm
Planning
pm
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4.5.

Activiteiten op en rond het land
Huidige situatie (2014)
Juli 2014 is succesvol het 80-jarig bestaan gevierd.
Door het jaar seizoen heen worden door leden op ad-hoc basis activiteiten
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld pannenkoeken bakken. Dit wordt door het
bestuur gestimuleerd en financieel ondersteund.
Wellicht kan ieder jaar de verjaardag van de vereniging worden gevierd. Buiten
de lustrumjaren zou dit kosten-neutraal moeten plaatsvinden.
Gewenste situatie
Ruimte houden voor activiteiten en deze waar mogelijk stimuleren.
Realisatie
Voor het lustrum wordt jaarlijks een bedrag opzij gezet.
Kleine activiteiten worden door de vereniging met kleine bedragen ondersteund.
Te verwachte kosten
Reservering lustrum: €250,- pj.
Acties
Voorjaar 2018 – nieuwe lustrumcommissie samenstellen
Planning
2015 – 2018 – verjaardag vereniging aan het begin van het seizoen
2019 – 85-jarig bestaan Zomers Buiten vieren
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