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Geachte leden en donateurs, 

 

Bij deze nodigen wij u en uw partner uit voor het bijwonen van onze 

voorjaarsledenvergadering welke zal worden gehouden op donderdag 16 maart 2006. De 

locatie is als vanouds bij “ Speeltuinvereniging  het Noorden” aan de Noorderkanaalweg 6 

en de aanvang is om 20.00 uur.  

 

 

AGENDA 

 

01. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

02. Aanvullende agendapunten. 

03. Goedkeuring van de notulen najaarsledenvergadering d.d. 6 oktober 2005. 

04. Ingekomen en uitgaande stukken. 

05. Jaarverslagen 2005 van de penningmeester en secretaris(zijn bijgesloten). 

06. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid.  

07. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuw lid.  

08. Vaststelling hellingdata. 

09. Arbo, veiligheid en milieu. 

10. Werklijst. 

11. Mededelingen van het bestuur. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 

N.B.  

Wij rekenen natuurlijk op uw aanwezigheid, maar mocht u toch verhinderd zijn laat dat dan 

even weten aan de secretaris. 

 

Het bestuur verzoekt die leden welke nog geen werkbeurt hebben gehad contact op te nemen 

met de havenmeester. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 
 

 

 

 

 



Notulen voorjaarsledenvergadering wsv “Union” 16 maart 2006. 

 

Notulist Martin Gerharts, secretraris. 

Aanwezig: 30 leden en 3 donateurs. 

Afwezig: Dick Kooy met kennisgeving      Hans v.d. Brugghen zonder kennisgeving. 

 

01. Opening van de vergadering door de voorzitter. 
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en vraagt 1 minuut stilte voor het overlijden 

van Ruud Dekker. 

 

02. Aanvullende agendapunten. 
Geen. 

 

03. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 6 oktober 2005. 

Notulen worden zonder wijziging goedgekeurd. 

 

04. Ingekomen en uitgaande stukken. 
In : Maandelijkse nieuwsbrieven en uitnodigingen voor vergaderingen van KNWV. 

       Notulen bestuursvergaderingen met wsv “Overschie.” 

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

       en Trommelen. 

       Rouwkaart Ruud Dekker. 

       Brief Jopie Feléus. Deze wordt door de secretaris aan de vergadering  

       voorgelezen.            

. 

Uit: Ledenmutaties naar KNWV 

       Brieven aan de heren v.d. Heijden, Grundeken, Hoek, IJzendoorn en Trommelen. 

 

05. Jaarverslagen secretaris en penningmeester. 
Over het jaarverslag van de secretaris zijn geen vragen. 

Over het jaarverslag van de penningmeester komt de opmerking dat er bij voldoende ruimte 

we beter wat meer boten in de winterberging kunnen plaatsen omdat dit nu eenmaal meer 

inkomsten oplevert. 

 

06. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid. 
De heren Numeijer en v.d. Werf verklaren de financiën van de penningmeester in orde 

bevonden te hebben en de voorzitter bedankt hen voor de moeite. 

De heer Numeijer is aftredend en de heer Dorsman stelt zich voor de komende 2 jaren 

beschikbaar voor de controle. 

 

07. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuw lid. 
Door het overlijden van Ruud Dekker is er een plaats vrijgekomen in het ledenbestand. 

Hiervoor komt de heer Martin Barendrecht in aanmerking en het bestuur draagt hem voor en 

heet hem op voorhand welkom in de club. Bezwaren  tegen zijn lidmaatschap dienen binnen 2 

weken schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.  

Wat betreft nieuwe leden stelt Felix sr. dat voordat deze worden aangenomen hun boten  

gastechnisch in orde moeten zijn. Hierna ontstaat natuurlijk een discussie en het probleem 

blijft dat over dit onderwerp weinig of geen officiële voorschriften zijn. Deze kwestie ligt zéér 

gevoelig bij het bestuur en zij zal het nodige doen om hier enige opheldering in te krijgen.  



En passant blijkt dat 2 leden nog geen lidmaatschapskaart van het KNWV  hebben ontvangen 

en de secretaris zal hierop actie ondernemen.  

 

08. Vaststelling hellingdata. 
Het wordt de 3

e
 zaterdag in april, dus  15-04-2006, aanvang 08.00 uur. 

 

PAUZE 

 

09. Arbo, veiligheid en milieu. 

De zaken gaan naar behoren en er valt ditmaal niet veel over te melden. Wel komt de 

gasproblematiek nog even aan de orde, maar ook hier inhoudelijk niet veel nieuws. 

 

Bep Dorsman stelt dat in 2009 het verplicht is een vuilwatertank aan boord te hebben en 

vraagt hoe wij om zullen gaan met bijvoorbeeld het legen hiervan. Als kleine 

vereniging(minder dan 50 boten) zijn wij niet verplicht een afzuiginstallatie te hebben, dit in 

tegenstelling tot onze buren wsv “Overschie” en Ladage. Het bestuur zal nagaan of er tegen 

vergoeding bij hen iets te regelen valt. 

Een ieder moet in ieder geval zijn eigen situatie aan boord onder de loep nemen en het bestuur 

belooft hier meer informatie over te verkrijgen.   

De vuilwaterproblematiek zullen we voortaan meenemen met het gasflessenprobleem. 

 

10. Werklijst. 

Voorzitter stelt dat huidige systeem niet goed werkt en dat er volgend jaar wellicht iets anders 

voor in de plaats komt.  

 

11. Mededelingen van het bestuur. 

In het najaar van 2007 bestaat onze vereniging 40 jaar en de voorzitter vraagt de leden mee te 

denken over de invulling van het feest. Ooit schijnt er een feestcommissie te zijn geweest, 

maar niemand kan zich dit herinneren en er is ook niets over terug te vinden.  Henk Numeijer 

wordt gevraagd als coördinator van de festiviteiten op te treden en hij verzoekt iedereen leuke 

suggesties en ideetjes bij hem aan te dragen. 

 

De viswedstrijd en de daarbij behorende barbecue wordt vastgesteld op zondag 14 mei 2006. 

Hierop aansluitend komt er een discussie op gang of we in de toekomst op de huidige manier 

met deze dag verder moeten gaan en enige suggesties waren: deze dag in september ter 

afsluiting van seizoen, puzzeltocht naar de Rottemeren en  gezamenlijke boottocht  naar de 

Roerdomp(zoals vroeger). 

 

Renovatie gezamenlijke steiger zal in het seizoen 2007/8 plaats gaan vinden. De voorzitter 

legt uit dat het meest logische zal zijn om dit samen met “Overschie” uit te voeren, omdat zij 

inmiddels al veel ervaring en het juiste gereedschap bezitten. Bovendien is dit ook de 

goedkoopste oplossing. De leden gaan akkoord met bovenstaande. 

 

12. Rondvraag. 

Jan Limburg vraagt waarom er een hangslot aan het grote hek van de winterberging hangt. 

De terreincommissaris verklaart dit gedaan te hebben omdat hij het hek meerdere malen 

onafgesloten heeft aangetroffen en dat het alleen voor de winterperiode geldt.  

Mocht iemand om wat voor reden dan ook het grote hek willen openen, dan dient hij contact 

op te nemen met de terreincommissaris of de havenmeester.  

 



 

Jan Houter meldt dat er een ladder en een huishoudtrap van hem verdwenen zijn. Door het 

slot door te zagen heeft de terreincommissaris op de laatste hellingdag deze van de schragen 

verwijderd en nadien zijn ze onvindbaar. Jan lag op dat moment in het ziekenhuis en er waren 

geen sleutels aanwezig. Gewoon erg vervelend allemaal en de lering is dat er in zulke situaties 

een sleutel voorhanden is.  

Eveneens meldt hij dat er 3 weken geleden een elektriciteitssnoer van ca. 20 meter van zijn 

boot verdwenen is en misschien  brengt de “lener” deze weer terug bij de rechtmatige 

eigenaar. 

 

Joop Wildeman vraagt of de vroegere verboden antifouling weer gebruikt mag worden. 

Voorzitter antwoordt hier bevestigend op, althans er wordt niet meer op gecontroleerd.  

 

Cor Boonstoppel meldt de vergadering dat hij van begin af aan lid van “Union”is en dus 

volgend jaar eveneens een 40-jarig jubileum heeft . Hij laat de tijd de revue passeren en 

vertelt op zijn eigen leuke wijze hoe ze vroeger handmatig de boten in en uit het water 

haalden. Hij stelt dat de Feléusfamilie als een rode draad door de vereniging heen loopt, wat 

begon bij opa Feléus, die Cor vertelde hoe hij zijn schragen moest plaatsen. Daarna kwamen 

Felix sr. en Felix jr. ten tonele en hij is “bang” dat we nooit meer van ze afkomen.  

Als toegift krijgen alle bestuursleden nog een complimentje en vraagt hij ze om bij een 

volgende contributieverhoging rekening te houden met de AOW’ers. 

 

13.Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur en dankt een 

ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  

 

 


