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Agenda Algemene Ledenvergadering 27 -02-2003 
 

De agenda van deze bijeenkomst is nog niet of niet meer in digitale vorm 
beschikbaar maar kan afgeleid worden aan de hand van de genotuleerde 
agendapunten. 
 

 
 
Notulen ledenvergadering 27 februari 2003 - WSV Union. 
 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 
Bericht van verhindering ontvangen van : J.van Akkeren 
 P.Burger 
 J.Limburg 
 M. vd Wolf 
Aantal aanwezige leden 23 (waaronder voltallige bestuur), aspirant-leden 5, donateurs 1. 
 
2. Aanvullende agendapunten. 
Geen 
 
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 3 oktober 2002. 
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Ingekomen : Opzegging donateur F. van Gastel 
 Opzegging lidmaatschip R.Rutten 
  
Uitgegaan: Brief aan dhr. H.Numeijer 
 Idem aan dhr. J.Limburg 
 Gemeentewerken Rotterdam 
 
5. Jaarverslagen penningmeester en secretaris over 2002. 
Kascontrole commissie aangepast ivm opzegging Rob Rutten. Bestuur heeft Martin vd Wolf gevraagd 
zijn plaats in te nemen.  
Piet vd Heijden verklaart dat over het gecontroleerde jaar 2002 geen onregelmatigheden in de 
financiële administratie zijn aangetroffen. Hierop wordt de penningmeester weer bedankt voor zijn 
verrichte diensten en aangemoedigd zijn werkzaamheden met ongewijzigde inzet voort te zetten. 
Piet vd Heijden is aftredend commissielid. Joop Wildeman geeft zich op om komend jaar, samen met 
Martin vd Wolf, de kascontrole commissie te vormen.  
 
6. Bestuursverkiezing voor functie van secretaris. 
De voorzitter legt ook in deze vergadering weer het probleem op tafel. Momenteel wordt het 
secretariaat gevoerd door de voorzitter. Dit is, om meerdere redenen, geen ideale situatie. Het bestuur 
(en met name de voorzitter) vindt het wenselijk dat het secretariaat door een andere persoon gevoerd 
gaat worden. 
Er zijn geen aanmeldingen voor de functie van secretaris binnen gekomen. De voorzitter doet 
wederom een klemmend beroep op de aanwezigen om zich kandidaat te stellen voor deze vacature. 
Ook ditmaal blijft het ijzingwekkend stil. Om toch de impasse te doorbreken oppert de voorzitter om 



iemand die geen deel uitmaakt van het bestuur de functie van secretaris uit te laten oefenen. Dit is 
niet in strijd met de statuten. Er geven zich 2 kandidaten op : Hans Advokaat – donateur en op 
wachtlijst, Martin Gerharts – aspirant lid. 
Vanwege het feit dat Theo vd Werf in een vorige vergadering zich min of meer uit nood heeft 
opgeworpen om de vrije bestuursplaats tijdelijk in te nemen ontspint zich de discussie of het wenselijk 
is om een secretaris te hebben die geen bestuurslid is, en een bestuurslid die eigenlijk geen 
bestuurslid wil zijn. 
Beide kandidaten komen formeel niet in aanmerking om een bestuursfunctie te vervullen. Hans 
Advokaat is nog geen lid, Martin Gerharts is nog slechts aspirant lid. 
Nadat e.e.a. in een korte pauze door het bestuur is besproken wordt aan de vergadering voorgelegd 
om Martin Gerharts toch voor te dragen om Theo vd Werf in het bestuur te vervangen en de functie 
van secretaris op zich te laten nemen. Er zijn enkele mensen geen voorstander van deze oplossing 
onder meer omdat daarmee afgeweken wordt van hetgeen gesteld is in de statuten. Omdat het 
bestuur unaniem van mening is dat het voor onze Vereniging het beste is om toch een structurele 
oplossing te krijgen wordt besloten aan de vergadering de vraag voor te leggen of zij het bestuur 
dispensatie wil verlenen om – uitsluitend in dit vraagstuk - af te wijken van de statuten.  
De voorzitter benadrukt hierbij dat deze vraagstelling noodzakelijk is vanwege de impasse waarin de 
invulling van deze vacature is terecht gekomen. 
Bij stemming blijkt een meerderheid vóór deze oplossing te kiezen. 9 stemmen vóór, 5 stemmen 
tegen. Hierop wordt Theo vd Werf bedankt voor zijn korte verblijf in het bestuur en neem Martin 
Gerharts onder applaus zijn plaats achter de bestuurstafel in. 
 
7. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen nieuw lid. 
Het bestuur stelt voor om EC Schuil die 1

e
 staat op de wachtlijst voor te dragen voor het lidmaatschap 

per 01/07/2003. Bezwaren kunnen binnen 14 dagen schriftelijk aan bestuur gestuurd worden. 
De heer Schuil wordt gewezen op het feit dat hij gedurende de eerste 2 jaren aspirant-lid zal zijn. Hij 
krijgt daarbij alle verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden doch hij heeft gedurende 
deze periode geen stemrecht. Met een applaus wordt hij welkom geheten in onze Vereniging. De 
penningmeester reikt hem meteen een set reglementen en een verenigingsvlaggetje uit. 
 
8. Vaststelling hellingdata. 
Vanwege het grote aantal boten stelt het bestuur voor om op 12 april a.s. op vrijwillige basis voor te 
hellingen. De terreincommissaris zal nagaan of hiervoor animo is. 19 (en evt. 20 april) worden 
vastgesteld als officiële hellingdata. Besloten wordt om beide dagen om 08.00 met de 
werkzaamheden te beginnen. 
 
9. Arbo en Legionella. 
De werkgroep heeft e.e.a. bestudeerd. Er is besloten prioriteit te geven om te gaan voldoen aan 
Legionella -voorschriften. Zij stelt heeft aan het bestuur voorgesteld (en het bestuur is voornemens het 
voorstel over te nemen) om een water-laadplaats op het einde van ons geheel eigen hoofdsteiger aan 
te brengen en een water tappunt bij het begin van de gezamenlijk hoofdsteiger met WSVO. De 
dubbelwandige waterleiding wordt in de straat ingraven en onder water onder het hoofdsteiger 
aangebracht. De watertemperatuur kan daarbij niet boven de kritische waarde uit komen. De 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat de boten in het water liggen. 
Havenmeester Dick Kooij maakt nog een hoop stampij omdat het volgens hem “allemaal onzin is”. De 
voorzitter wijst hem op het bestaan van regelgeving en de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
10. Mededelingen van het bestuur. 

- Viswedstrijd en barbecue worden vastgesteld op 18/05/2003. Een aparte uitnodiging zal 
worden gestuurd. 

- Formulieren voor aanmelden winterstalling 2003/2004 worden uitgereikt De voorzitter maakt 
uitdrukkelijk melding van het feit dat kopieën van de verzekeringspapieren en betalingsbewijs 
van de premie bij de aanmelding gevoegd moeten zijn. Aanmelding uiterlijk 01/09/2003. 

- Sleutels : Gezamenlijk met WSVO zijn offertes aangevraagd voor sleutels en cilinders. Met 
WSVO is overeenstemming bereikt over de aan te schaffen zaken. Gekozen wordt voor 
genummerde sleutels. Mick Cillekens coördineert namens onze Vereniging de aankoop met 
WSVO. 

- Bij uitgifte van nieuwe sleutels zal voor iedere geregistreerde uitgegeven oude sleutel de 
oorspronkelijke borg worden terug betaald. Daarop volgend krijgt ieder lid een eerste sleutel 



gratis. Voor iedere volgende sleutel zal een borg moeten worden betaald.De hoogte van deze 
borg zal nog door het bestuur worden vastgesteld. 

- Voorstel tot het aanbrengen van 1 extra vastmaakpunt halverwege elk van de vingerpiertjes. 
Bij vinger opsteken wordt vastgesteld dat hiervoor veel animo is. Besloten wordt om op alle 
piertjes een dergelijk punt aan te brengen. Dit d.m.v. werkbeurten geschieden. 

- Het bestuur vraagt om vrijwilligers voor het schoon spuiten van de steigers. Enig commentaar 
ontstaat omdat vorig jaar enkele steigers niet naar wens waren schoon gespoten. Nadat e.e.a. 
uitgesproken is worden de heren René Simons en Piet van Noorden weer bereid gevonden 
deze klus uit te voeren. 

 
11. Rondvraag. 
 
Mevrouw van Noorden 
Waarom moeten we een betalingsbewijs van de verzekeringspremie overleggen? We krijgen 
toch geen polis als we niet hebben betaald? 
De voorzitter legt uit dat er verzekeringen zijn die niet ieder jaar een nieuwe polis uit geven terwijl de 
premie wel per jaar geheven wordt. Indien geen premie zou zijn voldaan kan dit problemen geven 
indien een beroep op de verzekering wordt gedaan. De verzekeringsmaatschappij kan stellen dat 
geen dekking bestaat vanwege het niet voldoen van de premie. 
 
Cor Boonstoppel 
Vraagt of de nieuwe secretaris zich even voor wil stellen hetgeen meteen geschiedt. 
 
Dick Kooij 
Begrijpt nog steeds niet waarom er regels zijn ter voorkoming van Legionella. Hij twijfelt openlijk aan 
de goede bedoelingen van zijn mede bestuursleden door te beweren dat hij niemand in de haven 
heeft gezien die de bestaande waterleiding installatie heeft bekeken. De voorzitter legt hem uit dat dit 
wel gebeurd is en dat daarvan een rapport is gemaakt. Als bestuurslid heeft Dick Kooij de gelegenheid 
gehad dit rapport te lezen, doch hij heeft hiervoor kennelijk niet de moeite genomen. Voorzitter legt 
hem nog even uit dat de regels er zijn om nageleefd te worden en dat niet-naleving direct aan het 
bestuur verweten kan worden ingeval van problemen. Derhalve zal ook Dick Kooij zich moeten 
conformeren aan dergelijke (nieuwe) regels en richtlijnen. 
 
Henk Numeijer 
Heeft een brief gekregen waarin hij gemaand wordt onreglementaire vastmaakpunten van het door 
hem gebruikte vingerpiertje te verwijderen. 
Hij maakt bezwaar tegen de stijl waarin de brief opgesteld is. De bijgevoegde foto’s vindt hij geen 
duidelijk beeld geven van de overtreding waarop hij is aangesproken. Hij stelt dat op minstens 15 
andere plaatsen ook onreglementaire vastmaakpunten aangebracht zijn. Het bestuur krijgt foto’s 
gepresenteerd van deze vastmaakpunten. 
De voorzitter stelt samen met de andere bestuursleden vast dat het op deze foto’s zonder uitzondering 
gaat om reglementaire vastmaakpunten die bij de haven horen. Het verweer van Henk Numeijer wordt 
derhalve niet geaccepteerd. 
 
Heeft waar genomen dat enkele personen het onderwaterschip van hun boot hebben schoon 
gespoten. Hij vraagt zich af of dit voor iedereen weer toegestaan is. 
De terreincommissaris stelt dat het niet is toegestaan om boten met een hogedrukspuit schoon te 
spuiten. De personen die dit hebben gedaan zijn hierop aangesproken en terecht gewezen.  
 
Theo vd Werf 
Kwam terug op de vastmaakpunten op de steigers. Voorzitter stelt dat dit punt uitvoerig is behandeld 
en dat gekeken zal worden hoe e.e.a. aangepakt zal worden. 
 
 
 
 
12. Sluiting. 
Om ca. 23.15 sluit de voorzitter de vergadering. 


