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Harry Snijder         (072) 505 15 49 
Harry@kvjason.nl 
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Penningmeester / Ledenadministratie 
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Ronald Cassee  
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E-mail:                                    pr@kvjason.nl 
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Voorwoord 
 
Beste Jasonners, kanovrienden en overige lezers, 
 
De feestdagen liggen weer achter ons. Het bestuur wenst iedereen een gezond, voorspoedig en gelukkig 
nieuwjaar. 
2015 was een boeiend jaar. De zomer heeft zich goed laten zien zodat er veel gevaren is binnen de wate-
ren van Krommenie en daar buiten. De vaarcommissie heeft haar programma voor 2016 al weer klaar! 
2015 was ook het jaar waarin wij in gesprek zijn gegaan met de leden over de stand van zaken van Jason 
en haar toekomst. We hebben afscheid genomen van het Watersportverbond en zullen ons het komend 
jaar beraden om meer samen te werken met andere kanoverenigingen en/of het TKBN. 
De financiële last van de bondscontributie was niet langer te dragen. Met deze ingreep en meer verhuur 
van de kantine hopen we weer financieel gezond te worden. Het ledenaantal is teruggelopen tot 81 leden, 
ook dat baart ons zorgen. 
2015 was ook het afscheid van Joop Sierat, erelid van Jason en werker van het eerste uur. 
 
We richten ons nu op 2016. 
 
Via de e-mail heb je kunnen lezen dat op 23 januari de 
Nieuwjaarsreceptie van Jason gehouden wordt. Dit is later 
dan de bedoeling was, we wilden de receptie echter niet aan 
ons voorbij laten gaan. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom. 
Voor belangstellenden zal die avond de gelegenheid gebo-
den worden om met elkaar Thais te gaan eten. De eigen bij-
drage hiervoor zal € 10.- per persoon zijn. Opgeven kan bij 
de voorzitter per e-mail: hvm.snijder@gmail.com. 
 
De Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op 23 maart om 20.00 uur. 
 
Op 8 april zal er een vrijwilligersavond gehouden worden van 18.00 tot 21.00 uur. Ook deze avond kan 
gezamenlijk de maaltijd gebruikt worden. Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
De contributies zijn voor 2016 aangepast en iets verhoogd. Graag attentie wanneer je de contributie over-
maakt naar de penningmeester. 
 
Op het voorstel de kantinediensten af 
te schaffen en leden een sleutel te ge-
ven van de kantine, beraadt het be-
stuur zich op dit moment. Er zal eerst 
een inventarisatie gehouden worden 
onder de leden en een regelement zal 
opgesteld moeten worden. Het bestuur 
heeft nog werk aan de winkel. 
 
De ARGO zal vanaf 2016 alleen digi-
taal verspreid worden! 
 
Ook voor het komend jaar weer veel 
vaarplezier gewenst. 
 
Harry Snijder, voorzitter kv Jason 
 
 

mailto:hvm.snijder@gmail.com
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Verslag van de algemene ledenvergadering kanovereniging Jason d.d. 25-11-2015 
 
Aanwezige leden: Rene v.d. Kuy, Jolanda v.d. Kuy, Rob van Dijk, Ed Tilleman, Ab Reinders, 
Frank de Groot, Dick van Diepen, Arie Schram, Ruud van der Steen 
 
Aanwezig Bestuur: Hans Gaillard, Hans Vijvers, Ronald Cassee, Lenette Cassee en Harry Snij-
der ( voorzitter) 
 
Afwezig met bericht en stemverklaring: Cor Molenaar, Rene Jonker, Truus Chattellon en Ellen 
Gaillard. 
 
Opening: 
 
De voorzitter memoreert het overlijden op 15-10-2015 van Joop Sierat. Joop was een van de op-
richters van de kanovereniging. Het bestuur is aanwezig geweest om de familie te condoleren. 
 
Kanovereniging De Zwetplassers heeft een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan een vol-
leybaltoernooi op 7 februari 2016. In het verleden heeft Jason soms met meerdere teams deelge-
nomen aan dit toernooi. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de voorzitter. Als er voldoen-
de deelname is wil Frank de Groot dit verder coördineren. 

 

De agenda van de vergadering verloopt via een aantal sheets: 
 
De financiële situatie wordt desgevraagd toegelicht door de penningmeester. 
Na de goede jaren vanaf 2010 tot en met 2013 blijken 2014 en 2015 met een aanzienlijk tekort af 
gesloten te worden. Het ledenaantal is teruggelopen van 96 naar 84 leden. 
Het bestuur heeft zich hierover beraden en gemeend een aantal voorstellen te moeten voorleg-
gen aan de leden. Doorgaan op dezelfde wijze acht het bestuur niet verantwoord. 
De opvallend lagere afdracht aan het WSV wordt toegelicht door de penningmeester. Over het 
jaar 2015 is voor het eerst uitgegaan van alleen hoofdbewoners. Dit betekent een lager aantal, 
dus een lagere afdracht aan de bond, hetgeen per e-mail gemeld is aan de bond. Een van de 
leden, tevens bestuurslid van het WSV, vond dit creatief boekhouden en kon dit niet waarderen. 
Opgemerkt werd verder of het niet zinvol is om vertrekkende leden een soort exit-interview te 
houden, om te weten waarom leden opzeggen. Het bestuur zal hier aandacht aan geven. 
 
 
Afdracht aan kanobond: 
 
Het bestuur heeft  na het advies van de interne commissie, het advies van de commissie overge-
nomen. Het bestuur heeft contact gezocht met zowel het WSV als de TKBN met de vraag of het 
mogelijk is aangesloten te blijven voor een afdracht van € 500.- per jaar. Beide organisaties ga-
ven aan dat dit niet mogelijk is. De afdracht aan de TKBN ligt iets lager dan de afdracht aan het 
WSV, uitgaande van de richtlijnen van beide bonden. De commissie heeft tevens aangegeven 
dat de TKBN dichter bij de leden ligt en meer aansluit bij de behoefte van Jason. 
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Volgens Ab Reinders, lid van Jason en bestuurder bij het WSV, heeft Jason onvoldoende gedaan 
met de handreikingen van het WSV. Het bestuur is een andere mening toegedaan en geeft aan 
dat het WSV Jason eigenlijk weinig te bieden heeft. De afgelopen jaren is wel de afdracht be-
taald, maar van de zijde van het WSV is naar de mening van Jason niets teruggekomen, wat wel 
terug kwam was door het bestuur reeds onderzocht op haalbaarheid. 
 
 
Contributie en stalling: 
 
De hoogte van de contributie is de afgelopen 5 jaar niet meer aangepast. Dit geldt nog langer 
voor de tweede boot per lid. 
 
Het bestuur stelt voor beide een verhoging voor.  
 

 

Verhuur: 

 
Omdat we geen vaste verhuurders meer hebben van de kantine, wil het bestuur de losse verhuur 
van de kantine gaan stimuleren. Het afgelopen jaar is dit voor een groot deel gelukt, door vermel-
ding op de website en mond tot mond reclame. Ook wordt de mogelijkheid open gehouden om te 
verhuren in het kader van een mogelijke wijkfunctie. 
 

 
Het bestuur stelt voor en brengt in stemming:  
 

Tegen het voorstel:  3 leden 

Stemonthouding:  2 leden 

Voor het voorstel:  14 leden 

Het voorstel is aangenomen  

Als individuele leden het kanoblad van het WSV willen behouden, dienen zij zelf contact hierover 

op te nemen met het WSV. 

 

Het bestuur stelt voor en brengt in stemming:  

De bijdrage voor de contributie en stalling te verhogen met ingang van 1-1-2016  

Leden jonger dan 18 jaar                     €   7,70       =>     € 8.-     per maand  
Leden van 18 jaar en ouder                  € 10,50      =>    € 11,50 per maand 

Ieder volgend gezinslid                        €   6,--        =>     €  6,50  per maand 

Gezins-contributie maximaal                 € 23.--       =>      € 25.--  per maand 

Botenstalling, een boot per lid              gratis  
Extra boot per lid                                   €  3,50       =>     €  5.-- per maand  

 

 



 

 

JANUARI-MAART 2016 

5 

ARGO  nr. 1-2016 

Stemming:  

Stemonthouding: 1 

Voor het voorstel: 18 leden  

Het voorstel is aangenomen  

 

Alle leden wordt verzocht bij hun betaling in 2016 uit te gaan van bovengenoemde tarieven. 

 

Na de pauze brengt het bestuur een aantal stellingen naar voren en peilt de leden hierover. De 
stellingen hebben vooral betrekking op de toekomst van Jason  

Met betrekking tot wat we kunnen verbeteren binnen en buiten Jason werd opgemerkt dat de 
naamsbekendheid en betrokkenheid wellicht verbeterd kan worden door niet alleen de lokale me-
dia in Heemskerk en Beverwijk te benaderen, maar ons meer te richten op de sociale media als 
Face-book, Twitter en Whats-app. 

De ARGO zou wellicht plaats kunnen maken voor een maandelijkse nieuwsbrief waar ook adver-
teerders ruimte aangeboden wordt. 

Ten aanzien van de geringe kantineopbrengsten en openingstijden wordt geopperd om de kanti-
ne ook toegankelijk te maken voor leden, zodat deze zelf hun consumpties bij kunnen houden en 
afrekenen. Er werden voorbeelden aangehaald van verenigingen waar dit reeds gebeurt. 

Ideeën om in de toekomst de kosten van het gebouw dragelijk te maken, welke varieerden van 
verhuur tot overdracht en verkoop van het gebouw (met mogelijkheid van terug huren), heeft bij 1 
lid geleid tot een heftige reactie in de sfeer van angstscenario, te somber beeld en onvoldoende 
onderzoek om het hoofd boven water te houden… 

Het bestuur is van mening dat de voorstellen uitgaan van de huidige realiteit en dat we ons in de 

breedste zin van het woord moeten buigen over alle scenario's. 

 

Sluiting: 

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

Het bestuur zal zich beraden op alle suggesties welke in de loop van de avond naar voren zijn 
gekomen. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage en wenst iedereen 
een goede thuiskomst. 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JANUARI  
 
14  Kim van der Kuij 
15  Guido van der Kuij 
19  Job de Groot 
19  Paul Verkooijen 
20  Wanda Weijer 
29  Lammert v.d.Meulen 
30  Berno Snijder 

FEBRUARI 
 
  1  M. Cazant 
  1  Ton Biere 
  3  Annelies van Bentum 
  6  Jolanda van der Kuij 
18  Peter Bijmholdt 
23  Marianne Groep 
24  H. Cazant 
24  Svenja Jonker 
24 Tim Rijksen 
27  Rimke Klitsie 

MAART 
 
  2  Cor Molenaar 
  3  Dick van Diepen 
  5  Jeannine Groenheiden 
14  Ronald Cassee 
20  Rob Kruiver 
28  Dirk van den Bos 
 
 

TE KOOP :T-SHIRTS & STICKERS 
 
Ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum zijn er T
-shirts en stickers te koop voor de 
leden (en andere geïnteresseer-
den).  
 

NU VOOR: 
 

T-shirt  
maat  
S/M/L/XL en XXL:  € 5,00 

 
 

Stickers: € 0,25 
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Vaarprogramma 2016  Vaarprogramma 2016  Vaarprogramma 2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Tocht:      Georganiseerd door: 
20  maart Brugse Kano doorvaart  Hans / Brugse Kano Klub 
??  maart  Wildwater kanoën Ardennen  Frank 
10  april Openingstocht    Arie en Ruud 
1 – 8 mei Trektocht Semois (B)   Rob 
13-16  mei Pinksterkamp    Rob en Ruud 
28 mei Toertocht Heerhugowaard  Hans / KV Kanowaard 
11 juni Droog Makerij Tocht   Hans en Mary 
10 juli Jason tocht      rie en Ruud 
14 augustus Jason tocht     Arie en Ruud 
10-11 september Sluis Tot Sluis tochten  Hans 
?? september Branding varen    Hans 
9 oktober afsluitingstocht    Arie en Ruud 
 

Verder: 
 
Elke vrijdag avond vanaf 19.30  vanaf  18 mei tot en met 12 oktober.   
Graag aanmelden via website of facebook pagina. 
 
Elke zondag om 10.00 een lange tocht en om 13.00 uur een korte tocht.  
Graag aanmelden via website of facebook pagina.  
 
Spontaan georganiseerde tochten. Zullen via e-mail bekend worden ge-
maakt 
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Lidmaatschap 
 
 

Contributie:       per 01-01-2010          

Leden, die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn   €     8,00 p/mnd        
Leden, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn   €   11,50 p/mnd          
Ieder volgend gezinslid, ongeacht leeftijd   €     6,50 p/mnd          
 

Gezinscontributie:  
Vier of meer personen op één adres in gezinsverband  
samenwonend       €   25,00 p/mnd          
 

Botenstalling: 
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen. 
Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar   €    5,00 p/mnd          
Sleutel botenloods: 
Voor een lid in het bezit van een eigen boot   €  12,50 
         
Bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de  
sleutel        €  10,00 retour          
 

Inschrijfgeld:  
Elk in te schrijven lid      €  10,00 eenmalig    
   
Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven  €    5,00 eenmalig 
 

Donatie: 
Per jaar inclusief ontvangst van ons verenigingsblad  
‘ARGO’        €  17,50 minimaal    
 

Betaling: 
op Bankrekeningnr. 333903080 bij de Rabobank te Krommenie t.n.v. Penningmeester 
K.V. Jason, Busch 3, 1562 HH Krommenie. 
 

Beëindiging van het lidmaatschap: 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden na tenminste één jaar 
lidmaatschap vóór 1 juni of vóór 1 december.  
Brieven richten aan de ledenadministratie. Komt uw brief later binnen dan bent u nog 
contributie verschuldigd over het jaar dat volgt. 

 

Nieuwe Leden 
 
 
 
 Geen nieuwe leden 

 

Disclaimer: 
 

Met veel zorg is de ARGO voor 
u samengesteld. 
De ARGO commissie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele typefouten. 
Indien er onjuistheden in staan 
vermeld, verzoeken wij u vrien-
delijk een mailtje te sturen 
naar: 
argo@kvjason.nl of contact op 
te nemen met de ARGO com-
missie. 

  
 

Sluitingsdatum 
kopij ARGO  

April-Juni 2016 
is op: 

 

25-Maart 
 2016 
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Kantine open van 13.30 u.-17.00 u. 

Na de herfstvakantie is het seizoen gesloten  
 
 
 

Bent u verhinderd, neem dan contact op met één van de andere leden op de lijst, 
misschien valt er te ruilen. Contact over het rooster met:  
Lenette Cassee          
tel. 0235490769 
E-mail: kantine@kvjason 

 
Ruilen doorgeven aan Lenette Cassee, in de kantine komt dan ook nog een lijst 
te hangen met het rooster en daarop de evt. wijziging. 

 

Openingstijden 

 

geen kantinedienst.  

 

 

Een keer in de maand wordt er wel wat gepland 
maar dan is er altijd iemand aanwezig om de dienst 
te draaien. 
Vanaf de openingstocht komt er weer een rooster. 
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




