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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 3 april 2009, aanvang 20.00 uur bij 

“Speeltuinvereniging het Noorden”- Noorderkanaalweg 6 te Rottertdam.  

 

 

AGENDA 

 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 2 oktober 2008. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Jaarverslagen penningmeester en secretaris over 2008. 

6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe leden. 

7. Ledenbestand. Voorstel tot aanname van 3 nieuwe leden.  

8. Bestuursverkiezing voor de functies van voorzitter, terrein-commissaris en secretaris. 

9. De huidige voorzitter functioneert op tijdelijke basis en de functie van terrein- 

10. commissaris is nog steeds vacant. De secretaris is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

11. kandidaten voor de eerste twee functies alsmede tegenkandidaten voor laatstgenoemde 

functie worden opgeroepen zich uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de vergadering        

schriftelijk bij de secretaris aan te melden.  

12. Arbo, veiligheid en milieu. 

13. Mededelingen van het bestuur. 

14. Rondvraag. 

15. Sluiting van de vergadering.  

        

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 

 

 



NOTULEN VOORJAARSLEDENVERGADERING 3 APRL 2009      

 

Notulist: Martin Gerharts 

Aanwezig: 28 leden, waarvan 26 stemgerechtigd 

                    3 donateurs 

Afwezig  :   2 leden zonder kennisgeving 

 

01. De voorzitter opent de vergadering  om 20.10 uur en heet de aanwezigen van harte                    

      welkom. Voor bewezen diensten gaat een dankwoord naar Chiel Trommelen, Rinus  

      Paling, Ed Schuil, Frans Lit en Mik Cillekens.  

 

02. Er worden geen aavullende agendapunten ingebracht.  

 

03. De notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 2 oktober 2008 worden zonder wijziging  

      goedgekeurd.  

 

04. Ingekomen post: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie was “Overschie”,                           

      aanmeldingsformulieren van de heren Pleune, v. Wijk, Horstman, Treuman, Zweekhorst, 

      en van Eck, aanvraag winterberging de heer Koelewijn, vrijwaringsbewijs van Dik Kooij, 

      opzegging lidmaatschap Jaap de Bruijn wegens verkoop boot,  maandelijkse  

      nieuwsbrieven Watersportverbond, herziene ledenlijst van Watersportverbond, diverse  

      e-mails en brieven van Sport&Recreatie inzake de renovatie van ons winterterrein, e-mails 

      van Frans Lit en Chiel Trommelen.  

      Uitgaande post: Aanmeldingsformulieren lidmaatschap aan de heren de Hoog, Pleune, 

       aanmeldingsformulieren winterberging de heer van Voorden en de heer Koelewijn,  

       informatie en aanmeldingsformulieren aan de herenn Horstman, Treuman en van Eck, 

       bevestiging opzegging Jaap de Bruijn, vrijwaringsbewijs ter ondertekening Dik Kooij, 

       verzoek tot teruggave ecotax Eneco, diverse mutaties van ons ledenbestand aan  

       Watersportverbond en diverse correspondentie met Sport & Recreatie inzake renovatie 

       winterterrein.  

 

05.  Over het jaarverslag van de secretaris zijn geen vragen. 

       De penningmeester merkt over zijn jaarverslag op dat er volgend een tekort van € 5000,- 

       zal zijn n.a.v. betaalde kosten steigerrenovatie. Uit de vergadering komt de opmerking dat 

       dit beter over een aantal jaren afgeschreven had kunnen worden.  

       De voorzitter legt uit dat de kosten van de renovatie niet in het verslag voorkomen omdat  

       hiervoor een lening is afgesloten welke de komende 20 jaar in de huurprijs wordt  

       meegenomen.  

 

06. Martin van de Wolf en Ed Schuil hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De  

      voorzitter bedankt hen hiervoor.  

      Ed Schuil stelt zich voor volgend jaar nogmaals beschikbaar(1X) en Martin Barendrecht  

      voor de komende 2 jaar. Martin van de Wolf is reserve. 

 

07. Om ons ledenbestand op peil te brengen draagt het bestuur de heren Treuman, van Eck en  

      Horstman voor voor het aspirant-lidmaatschap. De voorzitter vraagt de drie heren zich  

      voor te stellen aan de vergadering. De aanwezigen maken vooralsnog geen bezwaar,  maar  

      kunnen tot 18 april 2009 alsnog schriftelijk bezwaar aantekenen bij de secretaris.  

 

 



08. Op de oproep voor functie van voorzitter en terrein-commissaris is geen enkele reactie  

      gekomen. De voorzitter vraagt nogmaals of iemand van de leden zich beschikbaar wilt  

      stellen en na enige bedenktijd stelt Theo van de Werf zich beschikbaar als voorzitter.  

      Vanuit de vergadering komt geen enkel bezwaar en wordt Theo unaniem tot nieuwe  

      voorzitter benoemd en neemt hij onder applaus achter de bestuurstafel plaats.    

      De functie van terrein-commissaris blijft vacant.  

      Tegen een nieuwe termijn van 3 jaar van de secretaris maakt niemand bezwaar.  

 

09. Hierover valt weinig nieuws te melden. de voorzitter benadrukt nog eens dat bij het  

      hellingen schoenen met stalen neuzen verplicht zijn , evenals de gekleurde hesjes. 

      De werklijst voor het hellingen is nog niet gemaakt, maar komt later te hangen in het  

      lierhok.  

      Stefan van der Bout zal zorgen voor veegwagens, zodat het terrein na het afhellingen er 

      weer pico bello uitziet.  

      Om ongelukken of misverstanden te voorkomen dient slechts één man aanwijzingen aan  

      de bediener van de hellingwagen te geven. 

      Het aantal toeschouwers moet gewoon beperkt blijven en dient zeker uit het hellinggebied 

      te blijven.  

 

10. a) Wederom waren er weer leden afwezig voor hun werkbeurten op meerdere zaterdagen 

           bij de steigerrenovatie. Veel gehoorde klacht was dat de werklijst niet duidelijk was  

           opgesteld. Er wordt unaniem door de leden besloten dat dit niet meer getolereerd wordt  

           en conform de reglementen een boete van € 100,. opgelegd gaat worden. De niet  

           gewerkte uren komen niet te vervallen.  

      b) Op de gerenoveerde steiger staan de electriciteitskasten op paaltjes, waardoor véél 

          gemakkelijker ingeplugd kan worden . Wel even oppassen bij het invaren.  

      c) De hellingdatum is het weekeinde van 18/19 april. 

          Leens en Lotte zullen ons weer van koffie voorzien.  

      d) De leden hebben geen bezwaar tegen een  tweede bankgemachtigde. Wel dienen  

          hiervoor alleen de functies van penningmeester en secretaris gereserveerd te blijven.  

      e) Een aantal leden hebben geen pas 2009 van het watersportverbond ontvangen. De 

          secretaris zal dit in  orde maken.  

      f) De viswedstrijd met de daarop volgende barbecue is op zondag 17 mei.  

      g) Iedereen wordt nog eens verzocht te denken een kopie van verzekeringspolis en       

          betaalbewijs op te sturen naar de secretaris.  

11. Chiel Trommelen. Hij uit zijn ongenoegen over betrokkenheid bij de werkbeurten bij de 

      steigerrenovatie en vond onze leden ongemotiveerd. Hij roemt daarentegen wel de  

      samenwerking met wsv “Overschie” en heeft grote waardering voor deze vereniging. Hij        

      heeft zich dan ook daar als donateur opgegeven en zegt zich per 31 december 2009 op als  

      lid van “Union” teneinde bij onze buren lid te worden. De voorzitter stelt  nogmaals dat  

      zijn werklijst toch best reden gaf tot onduidelijkheid over de gewenste aanwezigheid en  

      dat er zeker naar behoren door de aanwezigen gepresteerd is en vooral in goede harmonie 

      met de leidinggevenden van “Overschie”. Het bestuur betreurt zijn besluit, maar vindt dat 

      ook wat overtrokken en kort door de bocht.  

      Frans Lit. Stelt eveneens de geringe betrokkenheid van de leden en wijst op het afgelasten 

      van de nieuwjaarsreceptie en Martin van de Wolf idem dito inzake ons 40-jarig jubileum.  

      De heer van Eck geeft aan dat voor Roteb-mensen het in de wintertijd een probleem kan  

      zijn om een werkbeurt te vervullen, omdat ze dan ad hoc opgeroepen kunnen worden voor 

      bijvoorbeeld strooiwerk. Het bestuur heeft hier begrip voor en zorgt in die gevallen voor  

      een andere dag voor hun werkbeurt. 



    Rinus Paling laat weten zich alsnog beschikbaar te willen stellen als terrein-commissaris, 

    hetgeen met luid applaus van de leden wordt begroet.  

    Martin van der Wolf vraagt of er nog wordt voorgehellingd. De voorzitter antwoordt  

    hierop bevestigend en is het de bedoeling dat een vijftal boten het water ingaan.  

    Sommige winterbergers nemen het niet zo nauw met orde en netheid. Is daar iets tegen te  

    doen?  

    De voorzitter antwoordt dat dit de aandacht heeft, maar de moeilijkheid is dat dit moeilijk 

    van te voren in te schatten is.  

    Veel leden nemen de benen zodra de laatste boot gehellingd is en blijft het resterende werk  

    altijd over voor dezelfde mensen.  

    Het bestuur stelt dat iedereen zo lang moet blijven dat alle werk klaar is, waarna pas  

    vertrokken kan worden.  

   Waarom blijven leden wiens boot in het water gebracht is zo lang weg? Zijn ze soms  

    gewoon voor zichzelf aan het werk? 

    De havenmeester zal hier in het gevolg op toezien. 

    Martin Zegers vraagt of de mogelijkheid bestaat om aansluitend op het winterseizoen ook 

    het zomerseizoen op de kant door te brengen om bijv. een grote klus uit te voeren. 

    De secrertaris zal dit uitzoeken.  

    Cor Boonstoppel steekt op de voor hem bekende ludieke wijze de loftrompet over de 

    vereniging en het bestuur. Hij vindt het zeer spijtig dat Chiel Trommelen de vereniging de 

    rug gaat toekeren en wil hem middels een gezamenlijk gezongen lied van gedachte doen  

    veranderen.  

    Hij neemt de gelegenheid te baat om de nieuwe voorzitter ontheffing van werkbeurten te 

    krijgen, welke onmiddellijk ingewilligd wordt.  

    Martin Barendrecht komt nog even terug op de discussie over de schragen. De voorzitter 

    had eerder gesteld dat indien een winterberger schragen gebruikt van een ander en hier bijv. 

    doorheen zakt, de eigenaar hiervan aansprakelijk wordt gesteld door de               

    verzekeringsmaatschappij.  

    Martin zegt echter dat in zo’n geval de vereniging aansprakelijk wordt gesteld.  

    De secretaris zal dit uitzoeken.  

 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.50 uur de vergadering.  

 

        

 

 


