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Geachte leden, 

 

 

Bij deze nodigen wij en uw partner uit voor onze najaarsledenvergadering welke zal worden 

gehouden op donderdag 7 oktober 2004, aanvang 20.00 uur in het clubhuis van 

Speeltuinvereniging “Het Noorden”, Noorderkanaalweg 1. 

 

 

A G E N D A  
 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 4 maart 2004. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuwe leden. 

6. Vaststelling hellingdata. 

7. Werklijst. 

8. Arbo, veiligheid en milieu. 

9. Mededelingen van het bestuur. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van de vergadering. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Martin A. Gerharts 

Secretaris 

 

  

 
 

Notulen ledenvergadering 7 oktober 2004. 

 
Aanwezig: 29 leden, waarvan 25 stemgerechtigd. 

                    5 donateurs 

Afwezig: 3 leden, waarvan 1 met kennisgeving. 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 



De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. 

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de overleden oud-secretaris M. Vervoort. 

 

2. Aanvullende agendapunten. 
Geen aanvullende agendapunten. 

Voorzitter verklaart agendapunt 5 te verplaatsen na agendapunt 9. 

 

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 4 maart 2004. 
Notulen van ledenvergadering 4 maart 2004 worden unaniem goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Inkomend: Bijgewerkte ledenlijst KNWV + acceptgiro lidmaatschapsgeld 

                  Brief heer Vervoort 

                  Brief Henk Numeijer 

                  Brief heer de Graaf 

                  Brief heer Klein 

                  Brief Joop Wildeman 

                  Brief Mevr. Boekhorst 

                  Mutatieformulier ledenlijst KNWV 

                  Milieurapport(voorlopig) fa. Boschvaart 

                  Verzekeringsonderzoek door Hans Advocaat 

                  Gebruikelijke informatie van KNWV 

Uitgaand : Brief bestuur w.s.v. “Overschie” 

                  Mutatieformulier KNWV 

                  Brief heer Vervoort 

                  Brief mevr. Boekhorst 

                  Brief heer Barendrecht 

                  Brief heer de Graaf 

                  Brief heer Kooper 

 

6. Vaststelling hellingdatum. 
Hellingdata zijn 17 en 18 oktober a.s. Dit jaar is het aantal winterstallers niet groot en we 

proberen alles in 1 dag te klaren. Een ieder wordt verzocht om 08.00 uur aanwezig te zijn. 

Alvorens met hellingen te beginnen wordt er eerst een instructie gegeven. Bovendien verzoekt 

de voorzitter om veiligheidsschoenen te dragen. 

 

Op zaterdag 9 oktober wordt ieder lid om 09.00 uur op het terrein verwacht om deze klaar te 

maken voor het hellingen. 

 

7. Werklijst. 
Ook ditmaal zijn er genoeg werkzaamheden. Er is nog geen actuele werklijst aanwezig. 

Prioriteit heeft het schoonmaken en schilderen van de steigers. Het grootste probleem is altijd 

om voldoende mensen op de werkvloer te krijgen omdat er op het laatste moment vaak 

afvallers zijn, bijv. door plotselinge ziekte. 

Zodra werklijst gemaakt is krijgt ieder lid een exemplaar. 

Aandachtspunt is ook nog het repareren van de vlaggenmast. 

 

8. Arbo, veiligheid en milieu. 
Deze onderwerpen hebben gedurende de zomermaanden op een laag pitje gestaan. 



Er is een expert van de KNWV op bezoek geweest en deze heeft de haven beroepsmatig 

bekeken. Eveneens is er een milieurapport binnengekomen met behoorlijk goede resultaten. 

Dit rapport ligt voor ieder lid ter inzage bij Frans Lit. 

Voor wat betreft de arbo-zaken komt deze expert nog een keer bij ons op bezoek. 

 

De heer Feléus sr. merkt op dat er zo’n 6 jaren geleden een bodemonderzoek is geweest naar 

aanleiding van het doorzakken van een voertuig in het wegdek. 

De voorzitter verklaart dat dit reeds verouderd is en niet meer bruikbaar. 

 

De nog te maken risicoinventarisatie zal de te volgen werkwijze aangeven. 

Wij zijn beslist op de goede weg, maar er volgt nog meer. 

 

De voorzitter stelt het onderwerp gasflessen aan de orde en legt de vergadering uit dat deze 

ook onlangs in zowel de bestuursvergadering van “Union” als de gezamenlijke 

bestuursvergadering van “Overschie” en “Union” is behandeld.  

Het bestuur doet de volgende aanbeveling: slechts zóveel gasflessen aan boord te hebben 

waarvoor een goed geventileerde bun  aanwezig is. 

Het houden van losse gasflessen aan boord wordt ten zeerste ontraden omdat dit 

levensgevaarlijk is.  

De heer Feléus sr. merkt eveneens op dat een aantal verzekeringsmaatschappijen het gewoon 

verbieden om gasflessen zonder bun aan boord te hebben en derhalve dekking uitsluiten. 

Er ontstaat een levendige discussie en de voorzitter geeft aan hier later beslist op terug te 

komen. 

 

De heer den Houter vraagt hoe het dan zit met volle brandstoftanks. 

Bij andere verenigingen en de KNWV zal het bestuur nagaan of hier richtlijnen voor bestaan. 

 

Martin Wolf stelt zich beschikbaar als bedrijfshulpverlener. Hij is in het bezit van de nodige 

certificaten en kan reanimeren. 

 

9. Mededelingen van het bestuur. 

Felix jr. is met een aantal bestuursleden van wsv “Overschie” op bezoek geweest bij Sport & 

Recreatie om eens te brainstormen over verbetering van ons (gezamenlijk) terrein. Men is van 

goede wille, echter de volgende problemen doen zich voor: 

a) Er is geen geld 

b) S&R houdt zich afzijdig van het financiële gedeelte omdat de Deelgemeente hiervoor 

nu verantwoordelijk is en eigenlijk alleen maar huurverhoging zou wensen.  

In samenwerking met S&R is er wel een aannemer het terrein wezen bekijken en deze 

heeft de totale renovatie op € 200.000,- begroot. 

Dit is uiteraard niet voor de clubs op te brengen en we zullen zo her en der onze 

voelhorens uitsteken om te bezien wat er nog voor mogelijkheden zijn. 

 

Politie. Er is regelmatig contact met de wijkagent en op zijn aanraden hebben we een 

vijftiental zogenaamde Artikel 461(verboden toegang)-bordjes aangeschaft, welke op 

beide terreinen geplaatst worden. 

 

Koppelstuk waterkraan.  De voorzitter merkt op dat deze telkenmale verdwijnt en dat het 

verstandig is dat ieder lid zelf voor een exemplaar zorgt. 

 

Oude laswagen. Na overleg met de leden wordt besloten deze af te voeren. 



 

5. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuwe leden. 
Door opzegging van twee leden is er ruimte voor aanvulling. Het bestuur stelt voor om 

nummer 1 op de wachtlijst, de heer A. Egberts, voor te dragen als nieuw lid. De leden zijn 

het hiermede eens. 

Nummer 2 op de wachtlijst is de heer Kooper. Op de bestuursvergadering van 1 oktober 

2004 is over de heer Kooper uitvoerig gediscussieerd en na stemming is besloten zijn 

aanmelding tot lid, alsmede zijn aanvraag voor winterberging niet te honoreren. 

De voorzitter stelt de leden hiervan op de hoogte en geeft de volgende motivatie: 

- Uit de aan het bestuur verstrekte gegevens blijkt dat de heer Kooper niet de eigenaar 

van de boot is 

- Alle rechten en verplichtingen van de leden zijn persoonlijk                

-     Ieder lid dient voor een voldoende verzekering te zorgen 

      -     het niet toegestaan is met een boot toebehorend aan een ander in onze haven ligplaats    

      -     te nemen 

.     -     De heer Kooper heeft een ongedateerd en ongetekend winterbergingsformulier     

            ingeleverd en wordt dus volgens punt 18 van dit formulier niet in behandeling                 

            genomen 

      -     Er is geen aanbetaling voor winterstalling ontvangen, hetgeen volgens punt 2 van het 

             betreffende formulier verplicht is. 

      De voorzitter legt aan de leden uit dat zij een ander standpunt dan het bestuur kunnen             

      innemen en stelt een stemming voor. Géén der leden meldt zich, wel ontstaat er enige                  

      discussie, ook met de heer Kooper en partner, welke zonder uitnodiging om ca. 20.30 uur      

      in de vergadering verschenen.                     

      Voor de 2
e
 maal vraagt de voorzitter of er behoefte is aan een stemming, hetgeen niet het    

      geval is, waarmede dit punt is afgehandeld. De heer Kooper en partner verlaten de zaal,  

      bestuur toeroepend dat dit nog financiële consequenties voor de club zal hebben.  

 

      Door bovengenoemd besluit zou nummer 3, de heer Egberts, aan de beurt zijn.            

      Ook over dit candidaat-lid heeft het bestuur vergaderd en besloten hem niet voor te  

      dragen voor het lidmaatschap. De heer Egberts heeft zich welliswaar schriftelijk in 2001  

      aangemeld, maar heeft sindsdien taal noch teken van zich laten horen. Het bestuur vindt  

      het onverantwoord iemand voor te dragen waar we niets van weten en zelfs nooit gezien 

      hebben. Op onze uitnodigingen voor zowel vergaderingen, barbecue, alsmede  

      nieuwjaarsreceptie is nimmer gereageerd.  

      De leden zijn het met het bestuursbesluit eens en vinden een stemming niet nodig. 

      Nummer 4(de heer A. den Houter) op de wachtlijst is nu formeel aan de beurt en wordt 

      door het bestuur voorgedragen. 

      De leden krijgen 14 dagen de tijd om op de voordrachten van de heren Egberts en den  

      Houter te reageren. Bij geen reactie worden zij per 1 januari 2005 als aspirant-lid aan de  

      ledenlijst toegevoegd.  

       

 

      10. Rondvraag 

      Martin van der Wolf.   

      Vraag: Worden steigers in samenwerking met wsv “Overschie” opgeknapt? 

      Antwoord: Wij doen het niet gezamenlijk omdat Overschie er dit jaar reeds mee begint en              

      dat wordt een 3-jarenplan. 

      Vraag: Hoe zit het met een evt. douche/toilet op het zomerterrein? 

      Antwoord: Dit moeten we voor ons uitschuiven om eerst andere zaken te realiseren. 



      Vraag: Kan ons huidige toilet opgeknapt worden? 

      Antwoord: Kijken wat er gedaan moet worden en meenemen in onze       

      winterwerkzaamheden. 

      Vraag: Zijn er nog voldoende staalkabels aanwezig? 

      Antwoord: Ja. 

      Vraag: Kan de informatie bij inschrijving verbeterd worden? 

      Antwoord: Ja; er wordt gewerkt aan een geheel vernieuwd informatiepakket. 

 

     Felix Feléus sr. merkt op dat er in de afgelopen winter voor het afspuiten van boten stroom      

     uit de algemene stroomkast is getapt i.p.v. uit eigen stroomkastje. 

     De voorzitter geeft aan dat dit duidelijker op het winterbergingsformulier moet worden  

     vermeld. 

    

     Leo Noordijk doet zijn beklag over de volgende feiten: zijn platen triplex zijn uit de  

     container verwijderd en 1 is er verdwenen en zijn fietsen zijn van het hek verwijderd en op  

     een hoop gegooid op de winterberging. 

     Frans Lit antwoordt dat hij in de eerste plaats niet wist dat het zijn fietsen waren en  

     bovendien lagen zij daar reeds geruime tijd op een hoop en horen er gewoon niet thuis. 

     Het bestuur is niet verantwoordelijk voor spullen welke zonder medeweten in de container 

     worden geplaatst. 

 

    Theo van de Werf vraagt met wat voor materiaal we de steigers gaan behandelen. Frans  

    gaat hiervoor op zoek. Hij vraagt tevens een nieuwe ledenlijst, hetgeen hem wordt  

    toegezegd.  

 

   De heer Boonstoppel stelt voor om de gasflessen voor de winterberging gewoon leeg te  

   laten lopen. Ondanks het niet deelnemen aan de gastvrijheidsregeling hoort hij her en der 

   goede berichten over onze vereniging en steekt met name de voorzitter een pluim op zijn  

   hoed. Als laatste verzoekt hij vrijwilligers om de onderkant van zijn boot te behandelen,  

   waar vooralsnog geen reacties op kwamen. 

 

   Dick Kooij vraagt of de op maandagmorgen aanwezige leden de vuilcontainer buiten 

   willen zetten.  

 

  11. Sluiting van de vergadering. 

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.25 uur de vergadering. 


