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Geachte leden, 

 

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

gehouden op 6 oktober 2006, 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. 16 maart 2006. 

   4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

   5. Ledenbestand. Voorstel tot aannemen van nieuw lid. 

   6. Bestuursverkiezing voor de functie van secretaris. Deze stelt zich herkiesbaar. 

       Tegenkandidaten worden opgeroepen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de  

       vergadering schriftelijk aan te melden bij de secretaris. 

   7. Contributie 2007. 

   8. Vaststelling hellingdata. 

   9. Arbo, veiligheid en milieu. 

 10. Werklijst. 

 11. Mededelingen van het bestuur.   

.      12. Rondvraag. 

 13. Sluiting.      

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 
 

NOTULEN LEDENVERGADERING 6 OKTOBER 2006 
 

Notulist: Martin A. Gerharts(secretaris) 
  

Aanwezig: 30 leden, waarvan 28 met stemrecht 

                    2 donateurs  

Afwezig:     3 leden met kennisgeving 



                    1 donateur met kennisgeving 

 

01. Opening van de vergadering door de voorzitter. 
Deze opent de vergadering om 20.20 uur. 

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de op 17 september overleden Jopie Feléus. 

 

02. Aanvullende agendapunten. 

Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd. 

 

03. Goedkeuring notulen ledenvergadering 16 maart 2006. 
Deze worden zonder wijziging aangenomen. 

 

04. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Inkomend: maandelijkse nieuwsbrieven KNWV 

                  notulen gezamenlijk bestuursvergadering wsv “Overschie” 2X 

                  inschrijvingsformulieren de heer A.J. Zegers  

                  aanmelding als nieuw lid de heer Leenderts 

                  aanmelding als nieuw lid mevr. V. Woestijne 

                  invullijst Gem. Belasting inzake onroerend zaakbelasting 

                  afmelding aspirant-lid de heer van IJzendoorn 

                  afmelding de heer A. Hoek 

                  rouwkaart Jopie Feléus 

                  opzegging de heer H. Numeijer per 1 januari 2007 

Uitgaand: uitnodiging bbq/visdag 

                openingstijden Irenebrug  -   mededelingenkastje  

                vertrek melden aan havenmeester – mededelingenkastje 

 

05. Ledenbestand. 
Door het opzeggen van de heren Numeijer en Houter worden de nummers 1 en 2 

van de wachtlijst, te weten  de heren M. Trommelen en A.J. Zegers, 

voorgedragen om per 1 januari 2007 aspirant-lid te worden. De vergadering gaat 

hiermede akkoord.  

 

06. Bestuursverkiezing 

De termijn van de huidige secretaris is verlopen, maar heeft zichl herkiesbaar 

gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en de vergadering gaat 

unaniem akkoord met een nieuwe termijn voor Martin Gerharts.  

 

07. Contributie 2007 
Gezien de jaarlijks toenemende kosten voor o.a. elektriciteit, huurcontract en 

lidmaatschap KNWV is het bestuur van mening dat een verhoging van het 

lidmaatschap noodzakelijk is. Onze begroting is nu nog maar net sluitend en een 

verhoging met € 20,- is zou gewenst zijn. De vergadering kan zich hierin vinden 



en aldus zal de contributie € 260,- gaan bedragen en voor de winterstallers  

wordt  het bedrag € 305,-  

 

08. Vaststelling hellingdata. 
Deze worden 21 en 22 oktober a.s. In tegenstelling tot voorgaande jaren ziet het 

er nu naar uit dat we waarschijnlijk 2 dagen nodig hebben. Het is bovendien 

meer verantwoord om op zaterdag wat eerder te stoppen en dan op zondag het 

werk  af te maken.  De voorzitter benadrukt nogmaals dat schepen waarvan geen 

verzekerings- en betalingsbewijs is overlegd, niet uit het water worden gehaald.  

 

09. Arbo, veiligheid en milieu. 
Hierover valt ditmaal niet veel te vertellen en gaan we op de oude manier 

verder. Omdat wij minder dan 50 leden hebben hoeven wij geen afzuiginstallatie 

voor vuil water te bezitten. Wsv “Overschie” moet dit wel en tegen vergoeding 

kunnen wij van hun installatie gebruik maken.  

In 2009 wordt dit trouwens pas verplicht gesteld. 

 

10. Werklijst. 
De werklijstactiviteiten stemt het bestuur droevig. De leden hadden veel vrijheid 

in de uitvoering van hun taken, maar wellicht was die vrijheid wat te groot en 

maar 4 leden hebben hun werkuren volgemaakt, te weten Ed Schuil, Jan 

Limburg, Henk de Jonge en Rinus Paling.  Jammer, maar waar en het bestuur 

zal zich beraden hoe we nu verder gaan en wellicht moeten we de oude sanctie 

van een geldboete weer in ere herstellen. Het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat 

er leden zijn die nog helemaal niets gedaan hebben. In ieder geval wordt een 

ieder opgeroepen om op zaterdag 14 oktober a.s. aanwezig te zijn om het 

winterterrein voor het hellingen in orde te maken. In de loop van het 

winterseizoen zullen er zeker nog mensen worden aangewezen om bepaalde 

werkzaamheden uit te voeren. 

 

 

 

 

11. Mededelingen van het bestuur.  
Het komt voor dat leden niet in staat zijn aan hun boot te werken, door ziekte 

bijvoorbeeld, en dit dan door iemand anders laten doen. Prima, maar laat het 

even weten aan de havenmeester zodat hij weet wie daar rondloopt.  

 

Voorzitter vraagt nogmaals om suggesties voor ons 40-jarig jubileum in het 

najaar van 2007.  Vooralsnog blijft Henk Numeijer de feestcoördinator, dus 

laten we hem vooral bedelven onder leuke ideeën.  

 



Er zijn wat aftastende gesprekken geweest met wsv “Overschie” over de 

verbetering van het winterbergingsterrein. Eigenlijk is het een beetje onduidelijk 

bij wie wij aan de bel moeten trekken. Wij huren het terrein van 

Gemeentewerken, maar voor de regelgeving vallen wij onder de deelgemeente. 

Wij proberen nog steeds om ergens wat geld los te peuteren. Er schijnt in de 

deelgemeente een raadslid te zijn, een zekere Gümüz, die interesse in deze zaak 

heeft. 

 

Termijnplanning. In 2008 is de terrein-commissaris aftredend en niet 

herkiesbaar. Laten we eens nadenken wie zijn opvolger moet worden. 

 

De voorzitter is in maart 2007 aftredend en in principe niet verkiesbaar. Alleen 

indien een fusie met wsv “Overschie” bespreekbaar is, wil hij een volgend 

termijn aanblijven en deze gebruiken om deze zaak goed voor te kunnen 

bereiden en af te ronden. Na deze mededeling ontstaat er een discussie over de 

voor- en nadelen, maar dit is helemaal niet aan de orde omdat niemand hier nog 

iets over kan zeggen en eerst héél goed uitgediept moet worden. Alvorens hier 

aan te beginnen verlangt de voorzitter volledige steun van de leden van onze 

club. Wellicht kan de wsv “Blijdorp” als voorbeeld. Wordt vervolgd. 

 

12. Rondvraag 
Jan Houter zegt zijn lidmaatschap op omdat hij zijn boot verkocht heeft. Hij 

bedankt alle leden voor de prettige samenwerking. 

 

Felix Feléus sr. geeft een uiteenzetting over de omschakeling van analoge naar 

digitale televisie en daarbij ook nog enkele praktische tips. Voor meer 

informatie kan iedereen bij hem terecht. 

 

Piet Burger bedankt voor het bloemstuk dat hij tijdens zijn legionellaziekte 

mocht ontvangen. 

 

Martin Wolf zegt dat de openingstijden van de sluis in de Hennipsloot niet 

aansluiten op die van de Irenebrug en bij normale snelheid varen is die afstand 

niet op tijd te overbruggen.  

Op de laatste regiovergadering van het KNWV zou dit aan de orde komen en het 

bestuur zal informeren wat daar besproken is.  

 

Jan Limburg stelt dat de contributie dan wel omhoog gaat, maar de hele zomer 

er ook 3 boxen leeg hebben gestaan. Deze hadden bij verhuur toch best nog 

behoorlijk geld opgebracht. Hij vindt dit onacceptabel, maar één en ander is wel 

comform de wil van de leden en is terug te vinden in de notulen van de 

ledenvergadering van 2 oktober 2002. Besloten wordt dit punt op de 

eerstvolgende ledenvergadering op de agenda te plaatsen.  



 

Cor Boonstoppel probeert Felix jr. over te halen nog aan te blijven omdat anders 

de rode draad van de familie Feléus door onze vereniging verloren gaat.  

Hij steekt Frans Lit en Martin Gerharts een flinke pluim op hun hoed en stelt dat 

ze goed werk verrichten.  

Hij heeft gelukkig Chiel Trommelen bereid gevonden wat klussen aan zijn boot 

te doen, omdat zijn lichaam nu toch eindelijk eens wat gaat protesteren.   

Als suggestie voor ons 40-jarig jubileum stelt hij voor iedereen een plaquette te 

geven. Hij komt terug op de begrafenis van Jopie Feléus en spreekt zijn 

bewondering uit voor Felix sr. over zijn mooie toespraak, welke diepe indruk op 

hem heeft gemaakt.  

 

13. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur. 

 


