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Geachte leden, 

 

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

gehouden op 2 oktober 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. 16 maart 2007. 

 4.  Ingekomen en uitgaande stukken. 

 5.  Ledenbestand. Voorstel tot aanname van nieuwe leden. 

 6.  Bestuursverkiezing voor de functies van voorzitter en havenmeester. 

      De huidige voorzitter is op ad interimbasis aangesteld en zal als zodanig aftreden 

indien  

      een kandidaat zich beschikbaar stelt en gekozen wordt. 

      De havenmeester heeft per direct zijn functie neergelegd. 

      Kandidaten voor bovengenoemde functies worden opgeroepen zich uiterlijk 24 uur 

voor 

      aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris. 

 7.  Vaststelling hellingdata. 

 8.  Werlijst/werkbeurten. Consequenties bij niet verschijnen op werkbeurt zonder opgaaf  

      van redenen. 

 9.  Contributie 2008. 

10. Aanname zomer- en winterpassanten. 

11. Arbo, veiligheid en milieu. 

12. Jubileumfeest. 

13, Mededelingen van het bestuur. 

14. Rondvraag. 

15. Sluiting van de vergadering. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 



 

 

Notulen najaarsledenvergadering wsv “Union” 2 oktober 2007. 

 

Aanwezig: 27 leden, waarvan 25 met stemrecht en 2 donateurs. 

Afwezig met kennisgeving de heren Bep Dorsman, Dick Kooij, Martin van der Wolf en Hans  

van der Brugghen. 

Afwezig zonder kennisgeving de heer Aad Zegers. 

 

1.    Opening van de vergadering door de voorzitter. 

       De vergadering wordt om 20.10 uur door de voorzitter geopend. 

 

2.    Aanvullende agendapunten. 

       De heer Boonstoppel stelt de verkiezing van een vrouw in het bestuur aan de orde. 

       De voorzitter handelt dit punt meteen af en stelt dat dit bij ons niet mogelijk is omdat  

       alleen vrouwelijke leden hiervoor in aanmerking komen en die hebben wij niet. 

 

3.    Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 16 maart 2006. 

       Bij punt 04 wordt de naam van de heer Wildeman vermeld in verband met het opzeggen       

       van zijn lidmaatschap. Dit is onjuist en de secretaris zal voor rectificatie zorgen. 

 

4.    Ingekomen en uitgaande stukken. 

       Ingekomen. 

       Kopie verzekeringsbewijs de heer Schipper, brieven van de heren Burger, Kooij,  

       Nieuwets, Jansen, e-mails van de heren v. der Torre en van Akkeren, vragenformulieren 

       van het C.B.S. en Schouten Verzekeringen, Nieuwsbrieven van het K.N.W.V. en diverse 

       reclamefolders. 

 

      Uitgegaan. 

      Brieven aan de heren  Burger, Kooij, Nieuwets, ingevulde vragenformulieren C.B.S en 

      Schouten Verzekeringen.  

 

5.   Ledenbestand. 

      De heer van der Torre heeft per 1 september jl. zijn lidmaatschap opgezegd , evenals de  

      heer Burger wegens verkoop van zijn boot. Het bestuur draagt de heren L.Wijmans(Leen) 

      en S. van der Bout(Steven) voor als aspirant-lid per 1 januari 2008. Leden kunnen  hun 

      bezwaren hiertegen tot 3 weken na de vergadering schriftelijk bij de secretaris indienen. 

 

6.   Bestuursverkiezing voorzitter en havenmeester. 

      Omdat de heer van der Torre zijn lidmaatschap heeft opgezegd  kwam ook de functie van 

      havenmeester vacant. Op de oproep van de secretaris heeft 1 persoon zich hiervoor  

      beschikbaar gesteld: Jaap van Akkeren. Omdat er niemand bezwaar heeft tegen zijn  

      benoeming wordt hij unaniem gekozen als de nieuwe havenmeester. Hierop nodigt de 

      voorzitter hem uit achter de bestuurstafel plaats te nemen. Prettige bijkomstigheid is dat 

      Joop Wildeman aanbiedt om Jaap van Akkeren te assisteren.  

      Voor de functie van voorzitter heeft niemand zich gemeld en blijft Felix sr. in ieder geval 

      tot en met de voorjaarsvergadering van 2008 in functie. 

      Door het opzeggen van Piet Burger is ook een plaats vacant als technisch medewerker van 

      de terreincommissaris. Het bestuur vraagt of Chiel Trommelen deze plaats wilt overnemen 

      en deze gaat hiermede akkoord. Rinus Paling meldt zich ook als medewerker, maar alleen 

      indien Frans zijn bestuurstermijn verlengt.  

 

7.   Hellingdata. 

      20 en 21 oktober 2007, aanvang 08.00 uur. 

      Voorzitter vraagt of er eventueel belangstelling is voor het zogenaamde voorhellingen. Dit 

      blijkt grotendeels niet het geval te zijn en is voor een enkeling om praktische redenen ook  

      niet uit te voeren.  

      De voorzitter vraagt of de leden voor de winterberging allemaal in het bezit zijn van eigen 

      schragen en dit blijkt het geval te zijn. 

      De voorzitter last nu een pauze in. 



8.   Werklijst/werkbeurten. 

      De terreincommissaris verklaart dit keer geen werklijst te maken. Dit houdt mede verband 

      met het feit dat de geplande renovatie van onze gezamenlijke steiger niet doorgaat. Wsv 

      Overschie is niet in staat om voldoende mensen met kennis van zaken te leveren en we  

      schuiven dit door naar volgend jaar.  

      De voorzitter legt het probleem voor van het niet verschijnen op de verplichte  

      werkbeurten en hierop volgt een discussie. Het bestuur wil een sanctie toepassen welke bij  

      1X een waarschuwing oplevert en bij 2X geen winterberging meer geeft.  

      Tom Donkers vindt dit een vreemd voorstel en stelt dat betrokkene wellicht helemaal  

      nooit wil hellingen en dus ook nooit werkbeurten hoeft te vervullen.  

      Leo Noordijk stelt een boeteclausule voor en dat de plicht tot vervulling van de werkbeurt  

      blijft staan. Dit blijft gewoon een moeilijke kwestie en zal op de eerstvolgende  

      ledenvergadering weer aan de orde komen.  

 

9.   Contributie 2008.  

      De voorzitter stelt dat een verhoging eigenlijk hard nodig is en brengt het standpunt van  

      het bestuur aan de vergadering over, namelijk een verhoging van € 20,- als            

      inflatiecorrectie en daarboven nog eens een incidentele verhoging van € 50,-.  

      De terreincommissaris legt nog eens uit dat hij de hele boel gaat inventariseren en  

      afschrijving gaat toepassen, hetgeen sowieso een verhoging zou inhouden. De  

      penningmeester schets bovendien de financiële situatie voor 2008. Na een flinke discussie 

      is de conclusie van de leden dat een verhoging van € 20,- +  € 50,- = € 70,- te veel is.  

      Felix jr. stelt voor de twee genoemde bedragen te vergeten en gewoon een bedrag van  

      € 50,- als contributieverhoging in te voeren. Alle leden kunnen zich hierin vinden en aldus  

      zal de contributie voor 2008 € 310,- gaan bedragen. Daarna zal de zaak weer opnieuw 

      worden bekeken.  

 

10. Aanname zomer- en winterpassanten in de haven. 

      Het aantal winterhellingers van niet-leden is dit jaar beduidend minder dan voorgaande  

      jaren en dientengevolge zullen de inkomsten ook lager uitvallen. Om dit enigszins op te 

      vangen vraagt het bestuur de leden toch weer open te staan voor het aannemen van  

      seizoenpassanten. ’s-Zomers is er toch altijd een aantal boxen vrij en in de winter zeker en 

      het zou zonde zijn deze mogelijkheid niet te benutten temeer we er zelf geen of weinig  

      werk aan hebben. De leden gaan hiermede akkoord en er wordt besloten het aantal  

      zomerpassanten op maximaal 3 te houden. Periode 1 mei t/m 30 september. 

      Om ons in te dekken tegen eventuele onwillige klanten zal er een goed sluitend contract 

      worden gemaakt. Van de leden wordt verwacht hun vertrek en de tijdsduur van hun 

      afwezigheid aan de havenmeester te melden zodat deze op een juiste wijze de zaak kan 

      coördineren.  

 

11. Arbo, veiligheid en milieu. 

      Hierover valt weinig te melden, maar het bestuur houdt wel de vinger aan de pols. 

      Wel meldt de t.c. dat van de aanmeldingen voor winterberging meer dan 50% van onze 

       leden deze onjuist, onvolledig of te laat heeft ingevuld, met name het ontbreken van de           

       vereiste kopie van polis en betalingsbewijs. Dit jaar zal hij dit nog door de vingers zien, 

       maar vanaf volgend jaar worden deze aanvragen niet meer gehonoreerd en een  

       consequentie zou verwijdering uit de haven kunnen zijn. Ieder lid wordt met nadruk 

       geadviseerd om een kopie van de verzekeringspolis en betalingsbewijs aan de secretaris 

       te sturen of te mailen. 

 

 

12. Jubileumfeest. 

      Vanuit de leden is nog steeds geen enkele reactie of suggestie over de invulling van ons 

       40-jarig jubileumfeest. De voorzitter vraagt de leden expliciet of hiervoor nog wel 

       belangstelling bestaat en dit blijkt niet het geval te zijn.  

       De heer Boonstoppel stelt voor een jubileumvlag te laten maken.  

 

 

 

 



 

13.  Mededelingen van het bestuur. 

       De voorzitter stelt dat er te veel alcohol genuttigd wordt, met name op de  

       winterberging en een tafel met daarop alleen bierflesjes is daar meerdere malen gezien. 

       De leden vinden dat er zeker wel wat gedronken moet kunnen worden, als het maar niet 

       de spuigaten uit gaat lopen..De secretaris zal een mededeling maken dat iedereen zelf 

       verantwoordelijk is voor alcoholgebruik.  

 

       Iedereen wordt op zaterdag 13 oktober verwacht voor het in orde brengen van het  

       winterbergingterrein en voor achterstallig onderhoud in de haven. Aanvang 09.00 uur. 

 

       We hebben nu zowel in de haven als op de winterberging een vuilcontainer staan en de 

       leden worden verzocht deze op zondagavond of maandagmorgen buiten te zetten. Mocht 

       dit niet lukken dan zal de heer v.der Bout zorgen dat ze geleegd worden. 

 

14.  Rondvraag. 
       Chiel Trommelen stelt dat de laatste winterberging van de inmiddels beruchte sloep erg 

       moeizaam verliep. Er in, er uit en dat een paar maal en daar hebben we best veel tijd in  

       gestoken. Moeten we niet eens bekijken welke boten we aannemen en welke niet. 

       Voorzitter antwoordt dat dit moeilijk van te voren valt te bezien. Gebeurt er iets buiten- 

       gewoons is dat jammer, maar toch gewoon aannemen. 

 

       Cor Boonstoppel meldt dat hij geen bijboot meer heeft. Hij vindt het jammer dat dit  

       bekwaam bestuur bijna geheel aftreedt, op de penningmeester na. 

       Hij vraagt ontheffing van de werkbeurt bij het hellingen, welke uiteraard wordt  

       ingewilligd. 

 

       Tom Donkers vraagt wat de leden voor hun stroomgebruik betalen. Dit blijkt  28 euocent 

        per kilowattuur te zijn. Waarom zouden we dat ook niet optrekken en er 40 eurocent van  

        maken?  Bestuur gaat dit bezien.  

        Er wordt in de winterberging best veel gelast en hiervoor wordt vaak ingeplugd in het  

        gebouw. De penningmeester antwoordt dat hiervoor door deze gebruikers extra wordt 

        betaald.  

 

        Jan Limburg vindt het bedrag van € 285,- voor de gastwinterberging te laag . 

        De voorzitter legt uit dat we dit niet willen verhogen omdat ze dan misschien niet meer 

        komen en wij met nog minder inkomsten zitten.  

 

15.  Sluiting. 
       Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.35 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

       



      

 

       

  

       

                    

             

        


