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Geachte lid, 

 

 

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

gehouden op donderdag 6 oktober 2005, aanvang 20.00 uur in het clubhuis van 

Speeltuinvereniging “Het Noorden”, Noorderkanaalweg 6. 

 

 

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. 10 maart 2005. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuwe leden. 

6. Bestuursverkiezing voor de functie van havenmeester. Deze stelt zich niet herkiesbaar. 

Kandidaten worden opgeroepen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering  

schriftelijk aan te melden bij de secretaris. 

7. Vaststelling hellingdata. 

8. Werklijst. 

9. Contributieverhoging. 

10. Arbo, veiligheid en milieu. 

11. Mededelingen van het bestuur. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting van de vergadering. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

Martin A. Gerharts 

Secretaris 

 

 

 

 

 



Notulen najaarsledenvergadering 6 oktober 2005 

 
Notulist: Martin A. Gerharts 

 

Aanwezig: 27 leden, waarvan 25 met stemrecht 

                    4 donateurs 

Afwezig: 6 leden met kennisgeving 

 

1.  Opening van de vergadering door de voorzitter. 

Deze opent de vergadering om 20.15 uur. 

Hij vraagt 1 minuut stilte voor Wim Ros, welke in juli overleden is. 

 

2.  Aanvullende agendapunten. 

Geen aanvullende agendapunten aangevoerd. 

 

3.  Goedkeuring notulen vergadering 10 maart 2005. 

Deze worden unaniem goedgekeurd. 

 

4.   Ingekomen en uitgaande stukken. 

Inkomend: Maandbrieven KNWV 

                  Notulen diverse vergaderingen KNWV 

                  Rekening lidmaatschap KNWV 

                  Notulen bestuursvergadering met wsv Overschie 

                  Brieven van de heren v.d. Heijden, Grundeken, Hoek en M. Zegers. 

 

Uitgaand:  Brieven aan de heren v.d. Heijden, Grundeken, Hoek en IJsselsteijn 

 

5.  Ledenbestand. 

Piet v.d. Heijden heeft zijn boot verkocht en heeft zich als lid opgezegd. Andries Hoek zou als 

nummer één van de wachtlijst in aanmerking komen voor het lidmaatschap, maar heeft nog 

geen boot. In dit geval komt nummer twee van de wachtlijst aan bod en wordt Emiel v.d. 

Torre voorgedragen als aspirant-lid per 1 januari 2006. Bezwaren hiertegen kunnen binnen 14 

dagen bij de secretaris worden ingediend. 

De voorzitter legt uit dat Andries Hoek tot 1 november 2006 bovenaan de wachtlijst blijft 

staan en mocht hij dan nog geen boot hebben, dan komt hij op de laatste plaats van de lijst. 

 

6. Bestuursverkiezing havenmeester. 
De secretaris heeft geen aanmeldingen voor deze functie ontvangen en de voorzitter vraagt de 

vergadering of er alsnog iemand zich beschikbaar wil stellen. Alleen Emiel v.d. Torre geeft 

aan dat hij interesse heeft, maar het probleem is dat hij zojuist voorgedragen is als aankomend 

lid per 1 januari 2006. De voorzitter legt nog uit dat deze functie niet per se gekoppeld hoeft 

te zijn aan het bestuurslidmaatschap. Er ontstaat een levendige discussie met als resultaat dat 

de leden akkoord gaan met de onmiddellijke benoeming van Emiel tot havenmeester en per 1 

januari 2006 deel van het bestuur zal uitmaken. 

Benadrukt dient te worden dat deze procedure niet overeenkomstig de reglementen zijn, 

maar met volledige instemming van de leden uitgevoerd is. 

 

De voorzitter bedankt Dick Kooij voor zijn bewezen diensten en de leden bedanken hem met 

een warm applaus. 

 



7. Vaststelling hellingdata. 

Zoals gebruikelijk is dit het 3
e
 weekeinde van oktober en de aanvang is om 08.00 uur en de 

voorzitter zal vooraf een veiligheidspraatje houden. Gezien het grote aantal boten dient men 

er rekening mee te houden dat we ook op zondag aanwezig zullen moeten zijn. 

 

8. Werklijst. 

     a) schilderen en werkzaamheden aan alle steigers 

     b) maken van nieuwe daklijsten en deuren van het lierhok 

 

9. Contributieverhoging. 

Aan de leden worden financiële prognoses van onze vereniging uitgedeeld. Aan de hand 

hiervan legt de voorzitter uit wat de gevolgen zullen zijn bij niet verhogen van de contributie 

en de leden zijn het er mee eens dat een verhoging noodzakelijk is. Het bestuur stelt de 

volgende verhogingen voor: leden € 240,-- per jaar en € 285,-- voor de winterbergers. Deze 

worden unaniem aangenomen. De voorzitter stelt nog nadrukkelijk dat een verdere 

contributieverhoging in de toekomst zeker niet uitgesloten moet worden.. 

 

10. Arbo, veiligheid en milieu. 

Hierover valt niet veel te melden.  

Er is een voorlopige risicoinventarisatie gemaakt en deze komt ter inzage te hangen in het 

mededelingenkastje. 

Voorzitter benadrukt nogmaals het belang van het dragen van veiligheidsschoenen en de 

sanctie hierop, namelijk drie jaar niet in de winterberging. 

 

11. Mededelingen van het bestuur. 

Er worden vrijwilligers gevraagd om het terrein op zaterdag 8 oktober in orde te maken voor 

het hellingen. 

Meer dan de helft van de leden heeft de aanvraag voor winterberging niet correct ingevuld of 

niet op tijd ingeleverd. Let op, want volgend jaar gaat dit vervelende consequenties geven. 

Nogmaals wordt benadrukt dat de leden voor eigen, deugdelijke schragen dient te zorgen. 

Frans Lit heeft een film gemaakt van onze laatste visdag/bbq en ieder lid krijgt hiervan gratis 

een dvd. 

 

12. Rondvraag. 

Felix Feléus sr. 

We hebben nu al 4 à 5 jaar onze mond vol over ARBO. Zijn wij eigenlijk wel goed verzekerd 

tegen wettelijke aansprakelijkheid? 

De voorzitter antwoordt dat Hans Advocaat dit heeft onderzocht en dat de conclusie is dat 

onze verzekering dekkend en voldoende is, waarna Hans nader uitleg over zijn onderzoek 

geeft.Het komt hier op neer dat bij schade de eigenaar in eerste instantie zelf aansprakelijk is.  

Felix sr. blijft stellen dat de zaak goed in orde moet zijn en de voorzitter antwoordt hierop dat 

je best alles kan verzekeren, maar dat de contributie dan zeer zeker aanzienlijk verhoogd moet 

worden. 

 

Cor Boonstoppel. 

Op de hem bekende, ludieke wijze steekt hij zowel de penningmeester als de secretaris een 

flinke pluim op de hoed. 

Wederom stelt hij dat dit zijn laatste jaar wordt(hopelijk houdt hij dit nog 10 jaar vol) en 

vraagt bedeesd doch beslist om vrijwilligers voor wat bootklusjes. 

 



De secretaris vraagt hem nog wat er van waar is dat hij ziek van boord gehaald is in het 

Brielse Meer. Hij antwoordt dat dit geheel onjuist is en niet weet hoe dit in de wereld is 

gekomen. 

 

13. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


