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De agenda van deze ALV is voorlopig niet (niet meer?) beschikbaar en wordt gezocht. 

 

De notulen staan hieronder 

 

 

 

NOTULEN LEDENVERGADERING WSV “UNION” 15 APRIL 2010  

 

 

Aanwezig 25 leden, waarvan 22 stemgerechtigd; afwezig 3 leden met kennisgeving. 

Aanwezig 4 donateurs; afwezig 3 donateurs waarvan 2 met kennisgeving. 

 

01. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en vraagt 1 minuut stilte ter  

      nagedachtenis aan ons overleden lid Henk de Jonge. 

02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 

03. De notulen van de vergadering van 8 oktober 2009 worden zonder op- of aanmerkingen 

      goedgekeurd. 

04. Ingekomen stukken: 5 aanmeldingen voor het lidmaatschap, factuur contributie  

      Watersportverbond, factuur Gemeente Rotterdam inzake terreinhuur, factuur fa. Schouten 

       inzake verzekeringen, diverse aanvragen voor winterstalling van niet-leden,  

       overlijdingsberichten van Cor Boonstoppel en Henk de Jonge, diverse kerstkaarten van 

       leden en van bestuur wsv “Overschie”, maandelijkse nieuwsbrieven van  

      Watersportverbond, e-mail van Hans Advokaat en opzeggingen van de heren Horstman, 

       Schippers en Wijmans. 

 

       Uitgaande stukken: vragenlijst Rijkswaterstaat omtrent afgiftevoorzieningen toiletwater, 

       aanvraag teruggave ecotax, mutaties bestuursleden aan Kamer van Koophandel,  

       afhandeling aanvragen winterberging niet-leden, afhandeling aanvragen lidmaatschap en  

       bevestiging van opzegging van 3 leden. 

 

05.. Felix Feléus jr. vraagt n.a.v. het financiële jaarverslag wat de nog te betalen post van 

      € 15.000,- inhoudt. De penningmeester legt uit dat € 10.000,- het bedrag is dat we zoals  

      destijds met S&R afgesproken hebben als eenmalige inleg bij de vernieuwing van ons  

      winterterrein. Hiervoor is nog steeds geen rekening ontvangen.  

      € 5000,- is de zogenaamde aflossing van de lening, eveneens destijds afgesloten met S&R 

      voor vernieuwing winterterrein.  

      Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn over het benoemen, invullen of ontbreken van 

      sommige posten.  

 

06. De kascontrolecommissie bestaande uit Ed Schuil en Martin Barendrecht meldt dat de kas  

      in orde is bevonden en de heren worden bedankt voor hun werk. Ed Schuil is aftredend en  



      als nieuw lid stelt Felix Feléus jr. zich beschikbaar voor de komende 2 jaren.  

 

07. Het bestuur draagt 4 nieuwe leden voor, te weten Mevr. Nelleke Sjoerdsma, Hans van 

      Hengst, Harry Helleman en Hans Zoetmulder. Behoudens Hans van Hengst(niet  

      aanwezig) stellen de nieuwe leden zich voor aan de vergadering. Bezwaren tegen hun  

      voordracht kunnen binnen 14 dagen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.  

 

08. Niemand heeft zich bij de secretaris gemeld voor de openstaande functies. Na enige  

      discussie stelt Joop Wildeman zich beschikbaar als havenmeester en Henk Treuman als 

      bestuurslid, waardoor het bestuur weer compleet is. Hoewel Henk Treuman nog niet de  

      vereiste 2 jaar lid is hebben de leden uitgesproken hier geen bezwaar tegen te hebben.  

 

      Na de pauze bedankt de secretaris de afgetreden terrein-commissaris Rinus Paling en de  

      afgetreden havenmeester Jaap van Akkeren hartelijk voor hun bewezen diensten aan de  

      vereniging en de leden laten hun waardering blijken door een luid applaus.  

 

09. Voorzitter benadrukt nog eens dat we alert moeten blijven w.b. de veiligheid en verwijst  

      nog eens naar het ongeval met Joop Wildeman bij het ophellingen afgelopen oktober.  

      Wat betreft het milieu zijn we goed bezig geweest en hebben bijv. onze boten niet  

      afgespoten bij het ophellingen, hoewel hier wel verzoeken om waren. Rinus Paling was 

      hiervoor bij DCMR geweest en kreeg een negatief advies.  

 

10. Boetes. Het bestuur houdt vast aan boetes voor diegenen die niet aanwezig zijn op de 

      verplichte werkbeurten en geen vervanger geregeld hebben. Leo Noordijk en Felix Feléus  

      sr. komen hiervoor in aanmerking omdat zij bij de hellingdagen in oktober 2009 niet  

      aanwezig waren en het bestuur stelt hen € 75,- in het vooruitzicht. Vanuit de vergadering 

      komt het protest dat deze in de ledenvergadering van 3 april 2009 op € 100,- was gesteld,  

      hetgeen juist is. De bekeuringen aan genoemde leden worden dan ook bijgesteld. 

 

      Boot Henk de Jonge.  Martin van der Wolf verklaart dat de boot verkocht is en uit de  

      haven verdwenen is. 

 

      Alsnog de kant op. Voor 2 weken gaan er nog 2 boten de kant op: Theo Nieuwets en een  

      platbodem.  

 

      Havenindeling. Er zijn nog nogal wat verschuivingen geweest, maar uiteindelijk gaat een  

      ieder accoord met de nieuwe indeling.  

 

      Nieuwjaarsreceptie. Bestuur was zeer content met het aantal aanwezigen en was het een 

      bijzonder geslaagd samenzijn. 

 

     Technische commissie. Er bestaat behoefte aan zo’n soort commissie omdat deze alle  

      technische zaken kan verwerken en ook de werklijsten kan maken. De volgende leden  

      hebben zich bereid verklaard hierin zitting te nemen: Rinus Paling, Tom Donkers, Martin 

      van der Wolf, Frans Lit, Mik Cillekens en Harry Helleman. Er wordt nog een datum  

      geprikt voor een bijeenkomst om alle zaken nog eens door te spreken en alles op een rijtje 

      te krijgen. De secretaris zal hiervoor de uitnodigingen versturen.  

 

      Barbecue en viswedstrijd. Omdat de maand mei weinig ruimte biedt en er al velen met 

      vakantie zijn vraagt het bestuur om eens na te denken over de maand september en er dan 



      een soort afsluiting van het seizoen van te maken. De leden gaan hiermede accoord en  

      wordt 19 september gekozen.  

 

      Vernieuwing steiger. Rinus Paling heeft reeds voorwerk gedaan en heeft prima  

      uitgewerkte offertes ontvangen. Hij gaat nu alles coördineren met de te vormen technische 

      commissie.  

 

      Elektriciteitskasten. Het bestuur wil deze kasten op zowel de winterberging als haven 

      uitbreiden naar 16 ampère. Eerst is dit jaar het winterrein aan de beurt en later bij het  

      vernieuwen van de steiger komt de haven aan de orde.  

 

     Hellingdatum. Op verzoek van diverse leden vraagt de voorzitter of er belangstelling is 

     om de hellingdatum in oktober een week naar voren te verschuiven, teneinde van de  

     najaarsvakantie gebruik te kunnen maken. Na discussie en stemming blijkt het overgrote 

     merendeel van de vergadering tegen te zijn en blijft de datum het 3
e
 weekeinde in oktober. 

 

      Verzekeringsbewijzen. De secretaris meldt dat het zeer droevig is gesteld met het       

      afgeven van een kopie van de polis en betaalbewijs. Slechts 6 leden hebben hieraan  

      gevolg gegeven. Men wordt gevraagd dit alsnog te doen.  

      

 

11. Martin van der Wolf stelt de problemen met de winterberger heer Gildemeister aan de  

      kaak en heeft zich erover verbaasd dat deze een complete verbouwing van zijn schip heeft 

      uitgevoerd terwijl dit volgens de voorschriften niet toegestaan is. Vanuit de vergadering  

      wordt opgemerkt dat zijn manier van werken veel wrevel bij een groot aantal  

      winterbergers heeft opgewekt en het merendeel van de leden spreekt uit tegen het  

      lidmaatschap van de heer Gildemeister te zijn. De secretaris zal hem van dit besluit op de 

      hoogte stellen.   

 

      Martin Zegers vraagt of het niet handiger zou zijn om in de winterberging de eigen leden  

      en de niet-leden bij elkaar te zetten. De mensen die de planning maken zeggen dat dit niet 

      mogelijk is omdat zij een strak schema maken waarin alle maten van de boten verwerkt  

      zijn en precies uitgerekend wordt hoe en waar we de meeste boten kunnen plaatsen.  

 

     Stefan van der Bout stelt dat de communicatie tussen bestuur en leden niet altijd even  

     optimaal is geweest en haalt de verlenging van de schuurperiode aan, waarvan een aantal 

     leden helemaal niets wisten. De secretaris beaamt dat dit zeker beter had gekund en zegt  

     toe dit in de toekomst te verbeteren o.a. door dit soort besluiten via e-mail, post of telefoon 

     aan de leden kenbaar te maken.  

     Op de eerstvolgende gezamenlijke bestuursvergadering zal dit onderwerp eveneens door  

     worden aangekaart. 

 

     Felix Feléus jr. vraagt of de leden ook inzicht kunnen hebben in de zgn. maandelijkse      

     nieuwsbrief van het watersportverbond.  De secretaris antwoordt dat onze leden op hun  

     website kunnen inloggen en zodoende inzage in de gehele nieuwsbrief kunnen krijgen.  

      

     Verder merkt hij op dat bij een andere vereniging waar hij eveneens lid van is dat, op last 

     van de milieudienst alleen geschuurd mag worden met afzuiging en dat er geen  

     inwatering in de vloer mag zijn. Zij hebben dat ondervangen door de leden te verplichten 

     een zeil onder de boot te plaatsen.  Omdat onze vloer niet vloeistofdicht is zou dit voor             



     onze vereniging eveneens een optie zijn en bovendien blijft ons plaveisel dan schoner. Het 

     bestuur komt hier nog op terug. Op verzoek van de secretaris zal Felix nagaan of er bij hen 

     al een controle hierop heeft plaatsgevonden.  

 

     Vervolgens komt er een discussie op gang over het toezicht hierop en wie dat dan moet  

     doen. Uiteindelijk komen de leden zelf met het voorstel om allemaal toezicht te houden en 

     bij wanorde of niet naleven van de regels de overtreder hierop aan te spreken en zonodig 

     het bestuur in te lichten.  

 

     Felix stelt bovendien nog dat het drankgebruik in zowel de winterberging als in de haven 

     tot een minimum beperkt moet blijven. Het bestuur staat hier helemaal achter, maar hoe  

     hou je dit in de gaten en wat is een minimum. In ieder geval zullen we dit op de  

     aanmeldingsformulieren gaan vermelden.  

 

     Rinus Paling vraagt of wij verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en zo ja hoe.  

     Ook de hellingactiviteiten en de bestuurlijke aansprakelijkheid. 

     De secretaris antwoordt dat dit ook bij hem niet zo duidelijk was en de verzekeraar heeft  

     gevraagd e.e.a. voor hem op papier te zetten. Jammer genoeg was er voor de vergadering 

     nog geen antwoord binnen, maar de secretaris zal dit scherp in de gaten houden en in de  

      volgende vergadering uitsluitsel geven.  

 

      Lottie Paling vraagt of er een haven- en/of terreinreglement is. De secretaris antwoordt 

      bevestigend en zegt dat deze wel aan revisie toe zijn.  

 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 uur.  

      

 

 

 

 

      

 

 


