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========================================================================================== 
Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact.  Toch zijn er soms 
zaken die we u willen melden of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of 
moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het 
bestuur  in uw mailbox of brievenbus verschijnen. 
Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel 
verwachtingen kunnen wekken. Zie het meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie. 
=========================================================================================== 

 

 Voor sommigen van u zal het een bekend feit zijn, anderen zullen van hun stoel vallen van 
verbazing maar met ingang van 1 januari 2017  zullen we BTW moeten gaan heffen over de 
ligplaatsen die we verhuren. Onze penningmeester is al bezig de facturen aan te passen aan 
de nieuwe regels, schrik dus niet als de nota straks op de deurmat ploft. Waarschijnlijk zo’n 
kleine honderd euro meer. Het onderstaande “plaatje”, afkomstig van het 
watersportverbond, verduidelijkt meer dan duizend woorden.                                                                                                                                                        
 

 Nu gloren er nog enige lichtpuntjes in de duisternis want er wordt onderzocht of er 
mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld het te betalen bedrag aan de vereniging te 
“splitsen” in een twee componenten.  Een “ligplaats- stallingdeel” en een 
“lidmaatschapsdeel”. Hierdoor zou dan over het eerste wel BTW moeten worden afgedragen 
en over het tweede niet. Welke verdeling er tussen deze twee delen door de belastingdienst 
als acceptabel zal worden beschouwd, is op dit moment nog niet duidelijk. Uiteraard worden 
ook nog andere mogelijkheden onderzocht om de pijn te verzachten. Zowel de 
penningmeester, als andere financiële deskundigen in, en buiten de vereniging, buigen zich 
over deze taaie materie.  
 

 Daarnaast zal de vereniging ook een BTW administratie moeten gaan voeren, dit omdat over 
bepaalde uitgaven ten behoeve van de vereniging, te zijner tijd de BTW weer teruggevorderd 
kan worden.  
 

 De facturen voor het nieuwe verenigingsjaar zijn inmiddels verstuurd, inclusief een BTW-post 
over het gehele gelddeel. Zodra er duidelijkheid is over de wijze waarop wij het BTW bedrag 
kunnen verlagen zullen we u dit meedelen. De eventueel “te veel” betaalde BTW zal 
vervolgens in mindering worden gebracht op de rekening die u over het volgende 
kalenderjaar dient te betalen.  

2017 … Een mooi jaar ??? 



 Het heeft dan ook zeker geen zin om telefonisch contact te zoeken met leden van het 
bestuur over deze regeling, ze hebben het niet bedacht, ze kunnen er niets aan veranderen 
en zijn zeker ook geen “schriftgeleerden”  die de duistere dwalingen van Den Haag kunnen 
uitleggen.  
 
 

 Ter verdere informatie…..In het belastingplan 2017 staat o.a.: 

Wijziging sportvrijstelling 

In “Belastingplan 2017” is ook voorgesteld om de btw-vrijstelling voor niet-

commerciële sportverenigingen (art. 11, lid 1, onderdeel e Wet OB) te wijzigen. 

Reden hiervoor is de inbreukprocedure die Nederland heeft verloren. De voorgestelde 

wijziging is tweeledig. In de eerste plaats worden niet-commerciële 

watersportverenigingen die één of meer werknemers in dienst hebben vanaf 2017 

niet langer uitgezonderd van de btw-vrijstelling. Overigens geldt dat 

watersportverenigingen die dat wensen met een beroep op het Unierecht reeds nu de 

btw- vrijstelling kunnen toepassen. Daarnaast vervalt met ingang van 1 januari 2017 

de btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor 

vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor 

sportbeoefening. Dit betekent dat de btw-vrijstelling voor de lig- en bergplaatsen 

vanaf 2017 beperkt wordt tot sportvaartuigen. Voor het onderscheid tussen 

sportvaartuigen en recreatievaartuigen zijn de objectieve kenmerken van het vaartuig 

(en niet het gebruik van het vaartuig) beslissend. Het kabinet merkt op dat het enkele 

feit dat recreatief varen ook watersport wordt genoemd niet betekent dat ook voor de 

btw sprake is van sportbeoefening.  
 

 Er is ooit wel eens opgemerkt dat het met de risico’s van een “legionella” besmetting bij ons 
op de vereniging niet zo’n vaart zou lopen. Toch plaatsten wij in het 1e INFO-blaadje van 
2016 de tekst….: In het kader van de ARBO loopt er een ministerieel onderzoek(je) naar de 
risico’s van legionella besmetting. Niet meedoen is geen optie. Blijkbaar dus toch wel een 
dingetje. In de haven even goed doorspoelen voordat u de watertank van uw boot vult is dan 
ook wel aan te bevelen. 
Op 25 januari krijgen we een bezoek van een controleur van Evides. De aankondiging (brief) 
delen wij graag met u. (zie onderaan dit INFOOTJE)  
 



 Ledenmutatie: Mevrouw Ensink heeft onze gelederen verlaten, de openstaande contributie-
gelden zijn na, zeg maar enige “bemiddeling” van ons incassobureau, voldaan. In haar plaats 
staat voorlopig de naam van Harris van der Meer op de ledenlijst. Verdere gegevens kunt u 
opvragen bij het secretariaat. 
 

 De plaats van mevr. Ensink in de evenementencommisie is door haar vertrek natuurlijk 
vacant. Mocht één van jullie of één van jullie partners spontaan de behoefte voelen de 
opengevallen plaats in te nemen ….. Miranda Koevermans (ja die “…….”) neemt tijdelijke 
enige honneurs waar en ziet de aanmelding met belangstelling tegemoet. 
 

 Misschien ten overvloede maar per 1 januari 2019 loopt de mogelijkheid af om nog verder 
gebruik te maken van schragen die gemaakt zijn van buis/pijp-materiaal. Dit besluit is 
genomen tijdens de ALV van 3 april 2014. U heeft dus nog ruim 2 jaar de tijd om één en 
ander aan te passen. Nieuwe (asp.) leden krijgen van de secretaris, in de info-map die ze 
uitgereikt krijgen, de richtlijnen zoals die o.a. door Felix jr. zijn opgesteld. De leden welke 
tegen die tijd nog in het bezit zijn van buisschragen mogen die probleemloos laten staan op 
het winterterrein. De vereniging zal zorgdragen voor het afvoeren van dit oud ijzer en met de 
opbrengst de clubkas spekken. 
 

 Sommige oude en misschien ook wel nieuwe leden hebben/hadden wat moeite met het 
afsluiten van het “grote hek” van het winterterrein. Nogmaals, zoals eerder gemeld en 
wederom onder uw welwillende aandacht gebracht…. “Het grote hek kan alleen van binnen 
uit met de sleutel geopend worden”…..  Tijdens uw werkzaamheden en zeer zeker na afloop 
hiervan, wel de hekken sluiten. Mocht om welke reden dan ook deze  “spelregels” niet 
nagekomen worden dan wordt het grote hek definitief afgesloten tijdens de 
winterstallingsperiode. 
 

 Aanstaande hellingdag 15 april - als de bootjes het water weer ingaan - is dit jaar ook een 
lang paasweekend. De 3de zaterdag als hellingdag staat bij het bestuur voorlopig niet ter 
discussie, maar gezien het feit dat er niet zoveel bootjes zijn die terug het water in moeten, is 
het voorstel om dit jaar alle bootjes tijdens het voorhellingen terug het water in te brengen. 
Dit zou dan betekenen dat we op zaterdag 8 april gaan voorhellingen. Mocht je dit als lid een 
goed voorstel vinden, dan hoeft je niets te doen zo niet dan is het wel handig ons hiervan 
tijdig op de hoogte stellen. Uiteraard moeten we dan met het voorhellingen wel genoeg 
mensen hebben op de kritische plaatsen om dit te kunnen uitvoeren. Overigens bent u niets 
verplicht. De verplichte hellingdag blijft 15 april. Zijn er echter genoeg leden die willen helpen 
tijdens het voorhellingen en alle boten liggen in het water, dan vervalt een week later de 
verplichte hellingdag. 
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 → Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info#@wsvunion.nl   ← 
  
Miranda Koevermans:  010-2731967 - koefjes@hotmail.com 
Henk Treuman:  010-2430023 - union.voorzitter@upcmail.nl 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 - info#@wsvunion.nl 
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