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Geachte leden, 

 

Bij deze nodigen wij u en uw partner uit voor onze voorjaarsledenvergadering welke zal 

worden gehouden op 10 maart 2005, aanvang 20.00 uur bij “Speeltuinvereniging het 

Noorden”- Noorderkanaalweg  6. 

 

 

AGENDA 

 

 

   1.Opening van de vergadering door de voorzitter. 

   2. Aanvullende agendapunten. 

   3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 oktober 2004. 

   4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

   5. Jaarverslagen penningmeester en secretaris over 2004. 

   6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. 

   7. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuw lid. 

   8. Vaststelling hellingdata. 

   9. Arbo, veiligheid en milieu. 

 10  Bestuursverkiezing voor de functie van terreincommissaris. Deze stelt zich 

herkiesbaar. 

       Tegenkandidaten worden opgeroepen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 

vergadering 

       schriftelijk aan te melden bij de secretaris.  

 11. Mededelingen van het bestuur. 

 12. Rondvraag. 

 13  Sluiting. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin  A. Gerharts 

Secretaris 

 

 

  

 
    

 



 

Notulen voorjaarsledenvergadering  10 maart 2005. 
 

Aanwezig: 29 leden, 4 wachtlijstleden, 1 donateur 

Afzeggingen: E.C. Schuil, J. Zegers en B.A. de Graaf 

 

Notulist Martin A. Gerharts, secretaris. 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering om 2015 uur. 

 

2. Aanvullende agendapunten. 

Geen 

 

3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 oktober 2004. 

Correctie blad 3 punt 9: Felix jr. is niet met een aantal bestuursleden geweest, maar alleen met 

Aad Stuurman. 

Correctie blad 4 alinea 3 : heer Egberts moet zijn heer Schippers. 

Notulen worden verder goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
In: diverse correspondentie fam. Kooper 

     opzeggingen mevr. Boekhorst, dhr. Spiegels en dhr. Heskes(blijft wel donateur) 

     aanmeldingen dhr. De Graaf, dhr. IJsselsteijn sr en dhr. IJsselsteijn jr 

     kerstkaart + uitnodiging nieuwjaarsreceptie wsv Overschie 

     diverse informatieuitwisselingen met KNWV  

     brief Willem Ros 

 

Uit: Diverse correspondentie fam. Kooper 

       Bevestigingen bovenvermelde opzeggingen en aanmeldingen + informatieschrijven en              

       vragenlijst 

       diverse informatieuitwisseling  en mutaties KNWV 

       mutaties Kamer van Koophandel 

       kerstkaart + uitnodiging n.j. receptie naar eigen leden en wsv Overschie 

 

5. Jaarverslagen penningmeester en secretaris over 2004. 
Beide verslagen worden akkoord verklaard. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Wildeman en Numeijer, verklaart dat er 

geen onrechtmatigheden in de boekhouding geconstateerd zijn. De voorzitter bedankt hen 

voor de moeite. De heer Wildeman is aftredend en als opvolger geeft de heer Theo v.d. Werf 

zich op. 

 

7. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuw lid. 
Voorzitter stelt voor de heer R. Paling per 1 januari 2005 als lid toe te laten, teneinde ons 

max. aantal van 33 te completeren. Voorzitter geeft aan dat evt. bezwaren binnen 14 dagen 

ingediend dienen te zijn, maar vooralsnog komt er geen commentaar uit de vergadering. 

Vervolgens heet voorzitter Rinus Paling welkom als aspirant-lid voor de komende twee jaren.  

 



 

 

 

8. Vaststelling hellingdata. 
Zoals gebruikelijk 3

e
 weekeinde in april: 16 en 17 april 2005. 

Er is een verzoek om 2 schepen voor 2 weken op de kant te zetten voor knip- en scheerwerk. 

De vergadering gaat hiermede akkoord, te meer dit toch weer extra inkomsten betekent.  

 

9. Arbo, veiligheid en milieu. 
Voorzitter benadrukt nogmaals de belangrijkheid hiervan.  

Geeft aan dat Martin v.d. Wolf bij ons de BHV(bedrijfshulpverlener) is. 

Bestuur wil het item veiligheid verder verfijnen. Leden die bij het hellingen rondom de 

hellingwagen aanwezig dienen te zijn moeten veiligheidshesjes dragen. De vereniging zal 

deze aanschaffen. 

Tijdens het hellingen dient een ieder, let wel een ieder, veiligheidsschoenen te dragen en 

zeker geen sportschoenen. Bij het niet naleven van deze regel stelt het bestuur een sanctie 

voor van een aantal jaren niet in de winterstalling. 

Gasflessen. Reeds in vorige vergaderingen een heikel punt en ook nu wederom veel stof tot 

discussie. Bestuur blijft op het standpunt: gasflessen alleen in goed geventileerde buns. In de 

winterstalling slechts 1 fles. De vraag blijft nog steeds waar de evt. 2
e
 fles heen moet en daar 

zijn we nog niet uit. In ieder geval mogen er geen losse flessen aan boord zijn. Het bestuur zal 

documentatie bij KNWV aanvragen.  In de volgende vergadering opnieuw aan de orde. 

 

10. Bestuursverkiezing voor de functie van terreincommissaris. 
Bij de secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld.  

Bij deze wordt Frans Lit voor de komende 3 jaren herkozen als terreincommissaris. 

 

11. Mededelingen van het bestuur. 

Voorzitter vraagt vrijwilligers voor schoonspuiten steigers en de heren den Houter, 

v. Akkeren en Schippers melden zich aan.  

Er is nog een aantal boten met dekzeil. Schuldigen zijn door terreincommissaris 

aangesproken. 

Bestuur stelt vergadering voor om nieuwe leden verplicht te stellen minstens 1 maal in de 

winterberging te zijn geweest, alvorens bij ons toegelaten te worden. Dit om onbekendheid en 

moeilijkheden met het nieuwe lid te voorkomen. Hierover ontstaat enige discussie in de 

vergadering en zij stelt voor dit voorstel toe te voegen op het informatieblad en eveneens de 

vraag wanneer zij in de winterberging willen komen. Bestuur zal hier zorg voor dragen. 

De jaarlijkse viswedstrijd en barbecue worden vastgesteld op 22 mei 2005. Jammer genoeg is 

de animator van deze dag (Mik Cillekens) met vakantie en dus worden hiervoor vrijwilligers 

gevraagd. 

Op 9 april 2005 gaat wsv Overschie hellingen . Onze leden, welke die dag hun kantine willen 

bezoeken, worden verzocht buitenom te gaan.  

Er is een brief van Sport & Recreatie binnengekomen waarin zij ons attent maken op veel 

overtredingen van de pleziervaartuigenverordening. Zij geven aan in 2005 extra controles te 

gaan uitvoeren, dus let vooral op: geldende vaarsnelheden, afmeerverboden, 3-dagen verbod 

en evt. vaarvergunningen. 

 

 

 

 



 

 

 

12. Rondvraag. 
Henk Numeijer. Aandacht toilet werkterrein;is nu een puinhoop. 

Het lierhok en toilet worden opgeknapt. Martin v.d. Wolf is reeds bezig om tegels te 

verzamelen en voor de komende winter moet dit geklaard zijn. 

 

Tom Donkers. Vraagt of er introducees mee mogen op de visdag. 

Voorzitter antwoordt dat dit niet de bedoeling is. 

 

Felix sr. Stelt een aktief wervingsbeleid voor winterbergers voor, mede gezien het feit dat er 

nu nog ruimte over was. 

Voorzitter keurt een eventueel  promoten van onze winterberging niet af bij buitenstaanders 

wier vereniging geen winterfaciliteiten biedt. 

Onze leden wordt gevraagd een mond op mond reclame toe te passen.  

 

Theo v.d. Werf. Heeft een aantal kikkers zien liggen en vraagt waar deze voor zijn. 

Voorzitter antwoordt dat deze ons door een lid zijn geschonken en op de kop van de 

vingerpiertjes geplaatst worden. Ieder lid heeft dan zijn eigen kikker. 

 

Leo Noordijk. In verband met het slechte weer vraagt hij 1 week verlenging van de 

schuurperiode.      Dit wordt niet toegestaan. 

 

Boonstoppel. Stopt met name de penningmeester een pluim in zijn achterste. Stelt dat notulen 

w.b. zijn verzoek in vorige vergadering niet helemaal correct waren. Wel degelijk is er hulp 

van leden geweest, waarvan akte.  

Hij voorziet moeilijkheden in het aanschaffen van werkschoenen omdat hij voeten met 6 

tenen heeft. 

Geeft wederom heel voorzichtig aan dat wel eens zijn laatste jaar zou kunnen zijn  en dat hij 

zijn boot te koop gaat zetten.  

Laten we maar hopen dat dit evenals de vorige jaren een loos alarm is, want hoe moet Union 

dan verder zonder Boonstoppel? 

 

Dick Kooij. Stelt dat de vlaggenmast naar beneden moet en vraagt hiervoor vrijwilligers.  

 

Martin v.d. Wolf. Vraagt waar het mededelingenbord moet komen.  

Frans Lit antwoordt dat deze aan de zijkant van het elektrohuisje moet komen. 

 

13. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 


