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Geachte leden, 

 

Bij deze worden u en uw evt. partner van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze 

voorjaarsledenvergadering welke op vrijdag 7 maart a.s. zal plaatsvinden. De aanvang is om 

20.00 uur en de locatie is als vanouds Speeltuinvereniging het Noorden, Noorderkanaalweg 

1.  

 
AGENDA 

 

01. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

02. Aanvullende agendapunten. 

03. Goedkeuring notulen najaarsledenvergadering d.d. 2 oktober 2007. 

04. Inkomende en uitgaande stukken. 

05. Jaarverslagen 2007 van penningmeester en secretaris. 

06. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid.  

07. Ledenbestand. 

08. Aflopende termijn en functie van terrein-commissaris. 

09. Arbo, veiligheid en milieu. 

10. Mededelingen van het bestuur. 

11. Rondvraag. 

                         

      Pauze 

 

12. Renovatie winterterrein. 

      Op verzoek van het bestuur zal Felix Feléus jr. bij dit punt toelichting geven.  

 

 

Het bestuur vraagt een ieder met klem op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Agendapunt 12 behelst een zéér belangrijk onderwerp en kan van cruciaal belang voor 

onze vereniging zijn.  
 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

Martin A. Gerharts 

Secretaris 

 

  

 
 



NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING 2 OKTOBER 2008 

 

 

Aanwezig 27 leden, waarvan 26 stemgerechtigd. 

Afwezig 4 leden, waarvan 2 met kennisgeving. 

 

01.  De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

02.  De secretaris brengt  een aanvullend agendapunt in als nr. 5A, vacature terrein-        

       commissaris per 1 januari 2009. 

 

03.  De notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 7 maart 2008 worden zonder op- of 

       aanmerkingen goedgekeurd. 

 

04.  Ingekomen: maandelijkse nieuwsbrieven van Watersportverbond, rekening contributie 

      Watersportverbond, diverse e-mails en brieven Sport & Recreatie betreffende renovatie 

       winterterrein, aanvragen voor het lidmaatschap en winterstalling. 

 

       Uitgegaan: Diverse e-mails en brieven Sport & Recreatie betreffende de renovatie van 

       het winterterrein, afhandeling van de aanvragen voor lidmaatschap en winterstalling. 

 

05.  We hebben momenteel 31 leden en 4 mensen op de wachtlijst, waarvan er 2 de winter- 

        berging op gaan. 

 

05A.Chiel Trommelen krijgt het woord en verklaart per 1 januari 2009 te stoppen als t.c. Hij 

        stelt dat hij te weinig respons en support heeft gekregen van zowel bestuur als de leden.  

        Volgens hem had een aantal bestuursleden kennis van het tijdpad en soort 

        werkzaamheden inzake de renovatie, maar die werden niet naar hem doorgespeeld  

        waardoor hij meerdere malen voor onverwachte zaken kwam te staan.  

        Eveneens stelt het hem teleur dat er maar 2 reacties zijn gekomen op zijn verzoek over  

        het afhellingen in april van dit jaar. Al met al voelt hij nu té weinig betrokkenheid bij de  

        vereniging, maar wellicht komt dit weer eens in orde.  

        De voorzitter vraagt of  er iemand iets voelt voor de functie, maar er komt geen reactie. 

 

06.  18 oktober is de hellingdag. 

 

07.  De t.c. heeft de werklijst nog niet gemaakt. Hij wacht eerst het werkoverleg met 

       “Overschie” af. De leden worden wel verzocht om 4 en 11 oktober op het terrein  

       aanwezig te zijn  om de winterberging weer opnieuw in te richten; te denken valt aan 

       struiken knippen, schragen terugplaatsen, container binnenzetten enz.  

       Frans zal de aannemer (schriftelijk) toestemming voor dit alles vragen. 

       De renovatie van de gezamenlijke steiger steiger gaat door en zal hoofdzakelijk op een 

       aantal zaterdagen gaan plaatsvinden. De aanvang is op 8 november en uiterlijk eind 

       januari 2009 moet de zaak geklaard zijn.  

       Op zaterdag 25 oktober a.s. wordt er een werktent tegen het hek opgezet en beide  

       verenigingen levert hier mankracht voor. Bij ons geven zich op als vrijwilliger: Leo 

       Noordijk, Stefan van der Bout, Joop Wildeman en Jaap van Akkeren.  

       Cor Boonstoppel vraagt waarom we niet direct kunnen beginnen. Frans Lit antwoordt 

       hierop dat het asfalt minimaal 1 week tijd nodig heeft om goed uit te harden.  

 



08.  Er komen 3 nieuwe electriceitskasten op de winterberging met elk 12 aansluitingen. Frans 

       Lit gaat bezien of het amperage omhoog gebracht kan worden. Omdat de geul aan de  

       hekzijde volgestort is met asfalt zijn de kastjes aan die zijde vervallen. Winterbergers  

       dienen vanaf die zijde met lange stroomkabels naar de andere zijde te werken.  

       Bij werkzaamheden aan de boot dient men een zeil op de grond te leggen en deze dient 

       ’s-avonds weer opgeruimd te worden om evt. wegwaaien te voorkomen.  

       Felix Feléus jr. merkt op dat men elders eerst een zeil plaatst en dan pas de schragen  

       zet. Wij doen dit niet en zullen eerst bezien hoe het gaat. 

       De schragen graag per steekkar of vorkheftruck vervoeren.  

 

PAUZE 
 

09.  Zoals reeds in een eerdere vergadering werd afgesproken zal er voor 2009 een verhoging 

       van € 33,- zijn en wordt de contributie € 343,- 

 

10.  Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We hebben straks een geheel vernieuwd  

       winterterrein en nieuwe steigers, hetgeen de veiligheid alleen maar ten goede komt.  

       Chiel heeft van de zomer bezoek gehad van de milieudienst en hoewel er in eerste  

       instantie niets viel aan te merken moest later ons milieuhok leeggemaakt worden. Omdat 

       bezoek altijd onaangekondigd komt blijft het raadzaam en verplicht dat leden geen 

       milieurommel laten slingeren, maar afgewerkte olie, bilgewater, oude accu’s en  

       dergelijke zelf naar het milieustation van de Roteb brengen.  

 

11.  De secretaris is door Betty Dorsman gebeld met de mededeling dat Bep weer in het 

       ziekenhuis ligt. Hij heeft een tia of een herseninfarct gehad. Martin laat een kaart  

       rondgaan waarop een ieder een woordje voor Bep kan schrijven. 

 

        Bestuur brengt de mogelijkheid naar voren om boten buiten onze gestelde afmetingen 

       aan de buitensteiger te leggen, zoals nu ook al door “Overschie”  wordt gedaan. Er volgt  

       een discussie en de leden vragen zich af of vastgestelde maten voor leden nog wel actueel 

       zijn. In principe nog wel, maar een herziening van onze reglementen zit in de pen en dan  

       wordt er zeker op teruggekomen. Het bestuur krijgt van de leden unaniem de vrijheid om 

       met afmetingen vrijelijk om te gaan, zolang het de vereniging maar ten goede komt.  

 

       Joke Schuil blijft de plantenbakken verzorgen en mag evt. nieuwe aanschaffen. 

 

      Het bestuur vraagt zich af of de schragen nu nog wel goed op hoogte zijn, maar de 

      praktijk zal dit moeten uitwijzen. Een ieder wordt wel verzocht zijn schragen zodanig aan 

      de bovenzijde te merken dat ze gemakkelijk als setje te herkennen zijn en onnodig zoeken 

      voorkomen wordt.  

 

      De secretaris zal een brief naar de deelgemeente sturen over de erbarmelijke toestand van  

      de bestrating van de Noorderkade.  

 

12.  Jan Werther geeft naam door van evt. nieuw lid, welke een oude bekende van de                

       vereniging blijkt te zijn. Een aantal leden heeft slechte ervaringen met deze persoon en         

       het bestuur wil hem daarom volgend jaar eventueel eerst in de winterberging hebben.  

   

       Chiel Trommelen stelt voor om volgend najaar een soort maritieme markt te houden in 

       samenwerking met onze buren. Hij neemt hierover contact op met “Overschie”. 



       Hij geeft ook de reden aan dat er bij onze visdwedstrijd in mei altijd weinig of geen vis 

       wordt gevangen, n.l. het kuitschieten. Het bestuur ziet geen reden om de datum te  

       veranderen, dan maar weinig vis. Tenslotte moet het gewoon een gezellig samenzijn zijn. 

 

       Hij vraagt ons op te letten dat vreemde winterbergers die schragen van leden gebruiken  

       deze niet onderkliederen met verf 

 

       Cor Boonstoppel voert het woord op zijn bekende ludieke manier en zwaait het bestuur 

       alle lof toe. 

 

       De secretaris stelt dat er maar zeer weinig verzekeringspapieren ontvangen zijn. Het 

       blijkt nu dat er bij de penningmeester ook zijn binnengekomen. Martin gaat dit met Mik  

       afstemmen en komt er in de volgende vergadering op terug.  

  

13.  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.  

         

 

 


