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Geachte leden, 

 

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

voorjaarsledenvergadering welke zal worden gehouden op vrijdag 16 maart 2007, aanvang 

20.00 uur bij “Speeltuinvereniging het Noorden”- Noorderkanaalweg 1. 

 

AGENDA 

 

   1.Opening van de vergadering door de voorzitter. 

   2. Aanvullende agendapunten. 

   3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 6 oktober 2006. 

   4. Inkomende en uitgaande stukken. 

   5. Jaarverslagen penningmeester en secretaris over 2006. 

   6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid. 

   7. Vaststelling hellingdata. 

   8. Ledenbestand. 

   9. Bestuursverkiezing voor de functie van voorzitter. De huidige stelt niet niet 

herkiesbaar. 

       Kandidaten voor deze functie worden opgeroepen zich uiterlijk tot 24 uur voor de 

aanvang 

       van de vergadering schriftelijk bij de secretaris aan te melden. 

  10. Arbo, veiligheid en milieu. 

  11. Mededelingen van het bestuur. 

  12. Rondvraag. 

  13. Sluiting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

      Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 
 

Notulen voorjaarsledenvergadering wsv “Union” 16 maart 2007 

 

Notulist: Martin Gerharts 

Aanwezig 28 leden, waarvan 25 stemgerechtigd. 

Afwezig met kennisgeving 4 leden; afwezig zonder kennisgeving 1 lid. 

 



01. Opening van de vergadering. 

      Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

02. Aanvullende agendapunten. 

      De voorzitter brengt als aanvullend agendapunt punt 11A in, te weten “ligplaats in haven  

      voor niet-leden”. 

 

03. Goedkeuring notulen vergadering dd 6 oktober 2006. 

       Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

04. Inkomende- en uitgaande stukken. 

      Ingekomen: 

      Uitnodiging nieuwjaarsreceptie van wsv “Overschie”. 

      Brieven van de heren Wijmans(aanmelding en inschrijving), v.d. Woestijne(afzegging  

      aanvraag tot lid), van der Bont(aanmelding ), Numeijer, Wildeman, Heskes(opzegging 

      donateurschap), dankbetuiging van de heer Feléus sr. voor betoonde belangstelling bij het 

      overlijden van Jopie Feléus, notulen gezamenlijke bestuursoverleggen met wsv Overschie,  

      uitnodigingen van S&R inzake verharding winterbergingsterrein en de notulen hiervan,  

      informatie over vernieuwingen in de Turfroute, maandelijkse nieuwsbrieven van het  

      watersportverbond en factuur voor de ledencontributie, bekendmaking aan de scheepvaart 

      inzake veranderde openingstijden kleine Parksluizen en Hoge Brug, brief van de heer  

      Feléus sr. en e-mail van de heer Feléus jr. 

 

     Uitgegaan: 

     Uitnodiging nieuwjaarsreceptie aan leden, brieven aan de heren v.d. Woestijne, Wijmans,  

     Heskes, A.J. Zegers, ledenmutaties aan watersportverbond en aanvraag teruggave ecotax. 

 

05. Jaarverslagen penningmeester en secretaris over 2006. 

      Zowel penningmeester als secretaris geven toelichting bij hun verslagen. 

 

06. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid. 

      Wegens ziekte van Bep Dorsman is Joop Wildeman voor hem ingevallen en samen met  

      Theo v.d. Werf verklaren zij de kas in orde bevonden te hebben. Beide heren worden  

       hartelijk bedankt voor hun bemoeienissen. Joop Wildeman wordt voor de volgende  

       periode als lid gekozen en vormt in 2008 samen met Theo van de Werf de commissie. 

       Als reserve stelt Ed Schuil zich beschikbaar. 

 

       Onverwachts komt nu de verharding van de winterberging aan de orde en de voorzitter 

       geeft toch uitleg hoe de zaken er voor staan. Na alle gesprekken met S&R is de uitkomst  

       gewoon dat alles vast zit. Er is veel geld mee gemoeid en hoe komen wij daar aan? Lenen 

       bij een bank is niet mogelijk omdat wij een huurcontract hebben van telkens één jaar.  

       S&R ziet het terrein van ons en van wsv “Overschie” als één terrein en is er afzonderlijk 

       niets te beginnen. In de laatste bespreking met S&R is gevraagd of zij willen bezien of er  

       een geldlening bij de gemeente Rotterdam mogelijk is, hetgeen zij zouden onderzoeken.    

     Volgens hen maken we weinig kans omdat zij stellen dat er al veel geld uitgegeven is aan  

      ons door  de verbetering van de oevers van het Noorderkanaal. Dit snijdt helemaal geen  

      hout omdat er op onze terreinen helemaal niets gebeurd is. Bovendien stellen zij dat wij  

      met onze contributie ver onder het landelijke gemiddelde liggen en dus gemakkelijk bij  

      onze leden kunnen aankloppen voor een contributieverhoging om daarmede wat meer 

      financiële armslag te krijgen. Wordt in ieder geval vervolgd.  



 

07. Hellingdata. 

      Deze worden vastgesteld op 21 en 22 april. 

 

08. Ledenbestand. 

      De secretaris legt uit dat ons bestand compleet is, dus met 33 leden en dat er twee mensen 

      op de wachtlijst staan.  

 

09. Bestuursverkiezing. 

      De secretaris leest de brief van Felix Feléus sr. voor, waarin deze zich beschikbaar stelt als  

      ad interim voorzitter. Hierna geeft Felix een toelichting en zegt dat hij eigenlijk in  

      dezelfde geest voort wil gaan met de vereniging en een fusie met wsv “Overschie” niet 

      voorstaat, wél samenwerking. Mocht er zich een andere geschikte kandidaat aandienen  

      dan is hij bereid zich weer onmiddellijk terug te trekken. 

 

      Felix Feléus jr. verklaart ook een bericht aan de secretaris gestuurd te hebben en de laatste 

      leest ook deze aan de vergadering voor. Hierna geeft Felix jr. een uitleg en zegt dat het 

      eigenlijk een herhaling is van hetgeen hij in de laatste vergadering in oktober 2006 reeds  

      gesteld heeft, nl. een verregaande samenwerking met wsv “Overschie” met het doel een  

      eventuele fusie met hen voor te bereiden. Hij vraagt in ieder geval de tijd om dit nader te  

      onderzoeken en de voor- en nadelen op een rijtje te zetten om daarna terugkoppeling aan  

      de leden te geven.  

      In de vergadering ontstaat nu enige commotie en iedereen wil zijn mening naar voren  

      brengen. Cor Boonstoppel stelt dat wij een zeer fijn en competent bestuur hebben en dus 

      geen fusie met “Overschie” moeten aangaan en dan nog beter een onderdeel van de Unie 

      van Watertoerisme kunnen worden.  

      Hans Advokaat wil een stemming en vraagt of één en ander nog consequenties voor het 

      huidige bestuur kan inhouden.  

      De voorzitter last nu een pauze in om zowel de leden als het bestuur gelegenheid te geven  

      zich op de situatie te beraden. 

 

      De pauze duurt ditmaal beduidend langer dan anders, ook al omdat het bestuur zich heeft        

      teruggetrokken om de zaken grondig door te nemen en de consequenties in te kunnen  

      schatten. De voorzitter blijft bij zijn besluit dat een fusie toch het einddoel moet zijn en  

      hiermede kunnen de overige bestuursleden zich niet verenigen. De voorzitter deelt hierop         

      zijn  medebestuursleden mede dat hij zijn functie beschikbaar zal gaan stellen.   

  

      De voorzitter heropent de vergadering. Hij benadrukt nogmaals zijn intenties en de  

      gevolgen voor het bestuur. Hij verklaart de vergadering dat hij zijn functie beschikbaar 

      stelt en dat een stemming nodig is voor zijn vader, welke dan ook gehouden wordt. 

      De uitslag van de stemming is: 21 voor, 3 tegen en 1 blanco, dientengevolge  wordt Felix         

      sr. als nieuwe voorzitter van de vereniging gekozen.  

 

      

      De secretaris bedankt junior voor wat hij voor  de vereniging heeft betekend  en vraagt   

      een warm applaus van de leden waaraan met verve wordt voldaan.       .  

      Junior verlaat nu zijn voorzittersplaats en senior neemt zijn plaats in. Hij herhaalt zijn  

      visie: geen fusie, gewoon doorgaan en stelt dat de vergrijzing in onze vereniging een  

      probleem kan worden.  

      De terrein-commissaris benadrukt nog eens de geringe belangstelling en betrokkenheid  



      van een aantal leden voor onze vereniging. Uit de vergadering komen welgemeende      

      suggesties welke door het bestuur zeker zullen worden meegenomen.  

      De secretaris leidt de vergadering nu verder.  

 

10. Arbo, veiligheid en milieu. 

      De zaken lopen goed en arbotechnisch is er niet veel te melden. Wel zijn er 3 jerrycans  

      met afgewerkte olie in de vuilcontainer aangetroffen, hetgeen volstrekt onaanvaardbaar is. 

      Een goedwillend lid heeft deze bij het milieustation van de Roteb gebracht, maar dit had  

      de dader ook zelf kunnen doen. Mocht het bestuur de dader van zulke zaken kunnen  

      achterhalen, dan zullen er zeker disciplinaire maatregelen volgen. Men beseft schijnbaar 

      nog steeds niet wat voor consequenties dit voor de vereniging kan inhouden.   

      Na het hellingen zullen Martin en Jan Zegers de vorkheftruck onder handen nemen en  

      tevens het verzoek van Cor Boonstoppel om de uitlaat naar boven te geleiden, teneinde  

      niet in de uitlaatgassen te smoren.  

 

11A. Benutting vrije plaatsen in haven door niet-leden. 

       Na stemming onder de leden wordt besloten de vrije plaatsen in de haven niet aan derden 

       te verhuren.  

 

11B. Mededelingen van het bestuur. 

        -Secretaris komt terug op de geringe motivatie van de leden en haalt aan dat er op de 

          nieuwjaarsreceptie 1/3 deel van de leden afwezig was. Jammer, maar waar.  

- De bbq/visdag wordt gehouden op zondag 6 mei. 

- 40-jarig jubileum. Secretaris benadrukt nogmaals het belang van de antwoordstrook 

voor de feestdag en vraagt wederom voor suggesties welke voor of op 6 mei binnen            

moeten zijn bij het bestuur. 

- Renovatie gezamenlijke steiger. Direct na de winterhelling wordt hiermede begonnen. 

Doordeweeks hebben we werkploegen nodig voor het voorbereidende werk voor het 

weekeinde, waar de meer gespecialiseerde mensen aan de slag kunnen. Dit proces zal 

een aantal weken in beslag nemen en worden begeleid door Frans Lit en Emiel v.d. 

Torre. Zieken kunnen we dus dan niet gebruiken, dus beste mensen hou jezelf fit en 

in conditie. 

- Het bestuur laat de steigers in het voor- en najaar schoonspuiten, maar stelt het zeker 

op prijs indien de leden zo tussendoor zelf eens de bezem over hun steiger halen 

- De secretaris vraagt of een ieder zijn lidmaatschapskaart van het watersportverbond  

heeft ontvangen en dat blijkt zo te zijn. 

 

12. Rondvraag. 

      Piet Burger vraagt of het bestuur weet wat voor sancties er komen op het niet voldoen van 

      de werkbeurten. Dit is niet het geval en er wordt besloten deze kwestie op de agenda van  

      de eerstvolgende vergadering te plaatsen. 

 

      Tom Donkers meldt dat er naast de woonboot tegenover het hellinggat een ponton ligt  

      welke mogelijkerwijs bij het hellingen in de weg kan liggen.  

      De havenmeester zal actie ondernemen.  

 

      Eveneens adviseert hij het bestuur om voor het hellingen van de boot van Dik Kooij een 

      schriftelijke vrijwaring hiervoor te vragen.  

      Hieraan zal gevolg worden gegeven.  

 



      Cor Boonstoppel stelt voor het jubileumfeest een dagje Avi Fauna voor. Meldt bovendien  

      dat hij zijn bijboot wil verkopen en deze ook niet meeneemt naar het Brielsemeer. 

 

13. Sluiting. 

      Niets meer aan de orde zijnde sluit de secretaris om 23.45 uur de vergadering.  

 

 

 

 

 

        

                                                          

       

       

 

 

      

  

  

      

 

              

 

 

 


