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Geachte leden en donateurs, 

 

 

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

worden gehouden op donderdag 7 april 2011, aanvang 20.00 uur bij speeltuin “het Noorden”,  

Noorderkanaalweg 6. 

 

 

AGENDA 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 11 oktober 2010. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Jaarverslagen van penningmeester en secretaris. 

6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 1 nieuw lid hiervan. 

7. Ledenbestand. Voorstel tot aanname 2 nieuwe aspirant-leden.  

8. Bestuursverkiezing voor de functie van voorzitter, havenmeester en penningmeester. 

Voor laatstgenoemde functie heeft Frans Lit zich beschikbaar gesteld. Omdat de 

functies van voorzitter en havenmeester momenteel op interimbasis worden vervuld 

zijn deze vacant. Kandidaten hiervoor kunnen zich schriftelijk bij de secretaris melden 

tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering.   

9. Arbo, veiligheid en milieu. 

10. Werkbeurten. Het bestuur wil aan de orde stellen de verplichte werkbeurt bij het 

bereiken van de 75-jarige leeftijd af te schaffen. Op vrijwillige basis zou dit natuurlijk 

mogelijk moeten blijven.  

11. Mededelingen van het bestuur.  

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 

 

 



 

 

Notulen ledenvergadering wsv Union 7 april 2011 

 

Aanwezig: 27 leden; afwezig 3 leden, waarvan 1 zonder kennisgeving 

                    4 donateurs; afwezig 1 donateur zonder kennisgeving. 

 

01. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet allen van harte welkom 

      waarna hij 1 minuut stilte vraagt wegens het overlijden van Dik Kooij in oktober 2010. 

      Op verzoek van Frans Lit wordt de volgorde van de punten 8 en 10 van de agenda  

      onderling verwisseld. 

02. Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd. 

03. Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er op de notulen van de ledenvergadering  van  

      11 oktober 2010 geen op- of aanmerkingen en worden aldus goedgekeurd. 

04. De secretaris leest de ingekomen en uitgaande stukken voor.  

      Ingekomen: Aanmeldingsformulieren van de heren Wijnen en Treuman, uitnodiging 

                          nieuwjaarsreceptie wsv Overschie, diverse stukken van Gemeente Rotterdam 

                          inzake huur, ozb, reinigingsrecht en bevestiging toekenning  

                          investeringssubsidie, nota Eneco, diverse stukken van Watersportverbond 

                          inzake contributie, maandelijkse nieuwsbrieven, uitnodigingen voor  

                          vergaderingen en bijgewerkte ledenlijst, nota verzekeringsmij., schrijven  

                          Rinus Paling, brief Theo Nieuwets, 1 e-mail de heer Franse en 2 e-mails van  

                          Felix Feléus jr. 

                          De secretaris leest het door Rinus Paling ingebrachte schrijven voor waarin                    

                          hij dank uitspreekt aan iedereen die aan de steigerrenovatie heeft meegewerkt 

                          en aan Joop Wildeman wordt als ludieke actie een duikdiploma 

                          overhandigd. Dit alles na getoonde voorliefde voor duiken bij zijn werk aan  

                          de steiger.  

     Uitgegaan:   Gemeente Rotterdam aangaande laatste stukken voor afronding  

                          investeringssubsidie, aanvraag gedeeltelijke teruggaaf eco-tax,  

                          watersportverbond inzake onze statuten, haven- en huishoudelijk reglement, 

                          mutaties ledenbestand, afhandeling aanvragen lidmaatschap, brief aan zoon  

                          Dik Kooij, uitnodigingen aan leden en donateurs voor boven genoemde  

                          vergadering en uitnodigingen aan bestuur wsv Overschie, onze leden en 

                         donateurs voor de nieuwjaarsreceptie.   

05. Over het jaarverslag van de secretaris waren geen op- of aanmerkingen. Aan de 

      penningmeester wordt door Felix Feléus jr gevraagd waarom er een verschil van 5000  

      euro zit in de kostenbegroting steiger vermeld in de notulen van vorige vergadering en die 

      in het financiële jaarverslag. Na enige discussie komt het er min of meer op neer dat de  

      kosten voor de nog uit te voeren vernieuwing van de vingerpiertjes niet meegenomen zijn 

      in de notulen maar wel in het jaarverslag.  

06. De kascontrolecommissie bestond uit Martin Barendrecht en Felix Feléus jr  en zij hebben 

      geen onregelmatigheden in de administratie gevonden. Zij worden hartelijke bedankt voor     

      hun bijdrage. Omdat Martin zijn 2-jarige termijn heeft volgemaakt heeft Hans Zoetmulder 

      zich beschikbaar gesteld voor de komende 2 jaar. Felix dus nog 1 jaar. 

07. Het bestuur heeft de heer Jan Felthuis, nummer 1 op de wachtlijst, voorgedragen voor het 

      lidmaatschap, waarna hij zich aan de vergadering heeft gepresenteerd. Indien er na 2 

      weken geen schriftelijk bezwaar bij de secretaris wordt ingediend zal hij als aspirant-lid  

      aan het ledenbestand worden toegevoegd. 

 

 

 



 

 

           Voor de voordracht van nummer 2 op de wachtlijst, de heer Ed Franse,heeft het bestuur 

            in haar laatste vergadering besloten hiervan af te zien. Het is gebruikelijk dat een  

            kandidaat-lid eerst bij ons in de winter- of zomerberging geweest moet zijn opdat het  

      bestuur kan meten of kandidaat aan ons profiel voldoet. Natuurlijk biedt dit voor de  

      kandidaat evenzeer de mogelijkheid om te bezien of wij als vereniging aan zijn                  

      of haar verwachtingen voldoet. Jammer genoeg hebben we dat van weerszijden niet  

      kunnen toetsen omdat de heer Franse zich vanaf het moment van ophellingen tot voor 

      een week voor de vergadering totaal niets van zich heeft laten horen of zien. Er blijkt  

      van alles aan de hand te zijn en de vraag is nog maar of hij zijn boot wil behouden. Dit        

      alles overwegende besloot het bestuur hem nog 6 maanden langer op de wachtlijst te 

      houden. Omdat hij niet op de vergadering aanwezig is zal de secretaris hem dit 

      besluit schriftelijk mededelen. 

10. Mede op verzoek van een aantal leden wil het bestuur bezien of de  verplichte 

      werkbeurt bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd afgeschaft moet worden en legt dit  

      voor aan de vergadering. Na enige discussie wordt dit voorstel na stemming  

      aangenomen met 3 stemmen tegen. Op voorstel van Felix Feléus jr. wordt hier wel de 

      verplichting van 5 jaar lidmaatschap in opgenomen.  

09. In december 2010 hebben we bezoek gehad van DCMR en na een rondgang over het 

      winterterrein en haven werd alles in orde bevonden en waren er geen punten van  

      kritiek. Het bestuur vindt het belangrijk om een veiligheidsman aan te stellen die bijv. 

      bij het hellingen er op toeziet dat er geen onveilige situaties ontstaan. John Dame zal  

      met deze taak worden belast. 

08. De secretaris houdt een toespraak tot de scheidende penningmeester Mik Cillekens en 

      bedankt hem voor alle tijd en moeite die hij in zijn uitzonderlijke lange periode van 

      penningmeester(meer dan 20 jaar) heeft gestoken en onder luid applaus wordt hem een       

      boeket bloemen overhandigd.  

      Omdat Frans Lit zich niet met besluit uit punt 10 kan verenigen trekt hij zijn eerder  

      gegeven beschikbaarheid voor de functie van penningmeester in. Op vragen van  

      enkele leden zijn besluit te onderbouwen of nader toe te lichten wil hij niet ingaan.  

      Er ontstaat nu een discussie over hoe nu verder in deze situatie, waarna uiteindelijk 

      Miranda Koevermans zich beschikbaar stelt voor de functie van penningmeester.  

      Terecht wordt er uit de vergadering opgemerkt dat zij hiervoor nog niet de vereiste 2 

      jaar lidmaatschap heeft. Het bestuur legt uit dat er eerder ook wel eens een  

      uitzondering op deze regel werd gemaakt, gewoon om de vereniging bestuurbaar 

      te houden. Na stemming, met niemand tegen, wordt deze uitzondering wederom  

      toegepast en wordt zij met applaus van harte welkom geheten als nieuwe  

      penningmeester. 

      Op de vacante functies van havenmeester was geen enkele reactie gekomen en na  

      nogmaals aan de leden gevraagd te hebben of iemand zich beschikbaar wilde stellen 

      reageerde Mik Cillekens positief en geen der leden was tegen en werd hij onder  

      applaus benoemd. De interim-voorzitter Joop Wildeman werd hartelijk bedankt voor  

      zijn bewezen diensten en ook hij kreeg een warm applaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. a) Omdat wij ditmaal gelijktijdig met onze buren hellingen zullen onze leden en gasten 

          buitenom naar het clubhuis in onze haven moeten gaan. De veiligheidsman zal hier  

          op toezien. 

      b) Het bestuur benadrukt nog eens dat er een puik staaltje werk is geleverd met de 

          vernieuwing van de steiger. De electriciteitskasten staan nu op hogere paaltjes,  

          hetgeen een grote verbetering is. De uitbreiding naar 16 amp. zal op een later  

          tijdstip gerealiseerd worden.  

          De vernieuwing van de vingerpiertjes komt deze winter aan de beurt en wellicht  

          wordt deze i.v.m. de kosten over 2 jaar uitgesmeerd. 

      c) Het bestuur merkt op dat een aantal leden bitter weinig betrokkenheid toont bij  

          zowel hun eigen boot als de vereniging. Sommigen hebben we een heel seizoen  

          niet gezien of gehoord en waarom niet even de boel gechecked na een hevige storm  

          of sneeuwval? 

      d) Door sommige leden is geklaagd over het stroomverbruik en menen té hoog te zijn 

          aangeslagen. De penningmeester heeft deze standen naar eer en geweten  

          opgenomen en in rekening gebracht. Een ieder wordt dan ook aangeraden om zijn 

          aansluiting te beveiligen met het daarvoor uitgereikte borgbeugel en slotje. 

      e) We zijn bezig voor een reservewiel voor de hellingkar en waren in gesprek  

          met een bedrijf, maar wegens de hoge kosten zijn we hiermede gestopt. Felix sr. zal   

          nu een mal maken en dit verder uitwerken met de technische commissie.  

      f) De secrectaris maakt de havenindeling bekend en hierin kunnen de leden zich  

          vinden. 

      g) Het bestuur is nog bezig met de herziening van de statuten en later zullen het  

          huishoudelijk- en havenreglement volgen.  

      h) De secretaris heeft bij de fa. Hefra een afspraak gemaakt om daar accu’s met 55 % 

          korting te kunnen kopen. Het adres is Hongkongstraat 25 en dan melden in het 

          magazijn en vermelden dat je van Union bent.  

 12.Rondvraag. 

      Rinus Paling vraagt of de niet verschenen leden  voor hun verplichte werkbeurt een 

      boete hebben gekregen. Het bestuur antwoordt hier bevestigend op.  

      Zaterdag 9 april wordt de hellingwagen getest en wordt tevens een aantal boten 

      te water gelaten. Deze leden moeten ook op 16 april weer aanwezig zijn. 

      Hij stelt nogmaals dat er, behalve de boten, niets aan de steigers vastgemaakt mag 

      worden. 

 

      Felix Feléus sr. benadrukt nog eens dat een ieder op de hellingdag veiligheidsschoenen  

      dient te dragen.  

 

      Miranda Koevermans merkt op dat de technische commissie uitstekend werk heeft 

      geleverd, hetgeen volledig door het bestuur wordt onderschreven.  

 

      Ton Donkers vraagt wanneer de viswedstrijd en bbq wordt gehouden. Het bestuur  

      moet hier het antwoord schuldig op blijven omdat het verzuimd heeft dit op de agenda 

      te plaatsen. Men is het er wel over eens dat de maand september wederom de voorkeur  

      verdient en aan het bestuur wordt gevraagd om ook eens aan een zaterdag te denken en 

      deze zal hier later op terugkomen.  

 

      13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.05 uur.              

 

       


