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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 12 april 2012, aanvang 19.30 uur bij speeltuin “het Noorden’, 

Noorderkanaalweg 6. 

 

 

AGENDA 

 

 

   1.Opening van de vergadering door de plv. voorzitter. 

   2. Mededeling van het bestuur.        

   3. Aanvullende agendapunten. 

   4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 4 oktober 2011. 

   5. Ingekomen en uitgaande stukken.             

   6. Jaarverslagen van penningmeester en secretaris. 

   7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 1 nieuw lid hiervan.        

   8. Ledenbestand. Voorstel tot aanname 2 nieuwe leden, te weten de heren Marco Bonte    

       En Dennis Treuman. 

   9. Bestuursverkiezing voor de functie van voorzitter        

       Kandidaten hiervoor kunnen zich schriftelijk bij de secretaris aanmelden tot  

       uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering. 

 10. Arbo, veiligheid en milieu. 

 11. Technische commissie. 

 12. Evenementencommissie. 

 13. Vervolg mededelingen bestuur. 

 14. Rondvraag. 

 15. Sluiting. 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 

 

 

N.B. Het financiële jaarverslag ontvangt u op de vergadering. 

 

 

 

 



NOTULEN LEDENVERGADERING WSV “UNION” 12 APRIL 2012 

 

Aanwezig 23 leden. Afwezig 5 leden met kennisgeving en 4 leden zonder kennisgeving. 

Aanwezig 4 donateurs en afwezig 1 donateur zonder kennisgeving. 

 

01. De waarnemend voorzitter Henk Treuman opent om 20.00 uur de vergadering en heet  

      een ieder van harte welkom. 

02. De wnd voorzitter legt uit waarom Theo van der Werf niet als voorzitter aanwezig is nl.  

      omdat hij met vakantie is en bovendien zijn functie per 14 maart  heeft neergelegd.  

      De brief hierover met zijn motivatie wordt door de penningmeester aan de vergadering 

      voorgelezen waarna een flinke discussie ontstaat. Een aantal leden spreekt de vermoedens 

      uit dat er waarschijnlijk in de laatste bestuursvergadering meer aan de hand geweest moet  

      zijn dan hetgeen Theo in zijn motivatie vermeldt. Het bestuur ontkent dit met klem en  

      probeert alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen. 

03. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 

04. De tekst en inhoud van de vergadering van 4 oktober 2011 worden door de leden  

      goedgekeurd en aldus vastgesteld. 

05. Ingekomen stukken: verslagen tc-bijeenkomsten,4 aanmeldingen voor het lidmaatschap,  

      diverse formulieren m.b.t. zomerligplaats niet-leden, diverse formulieren m.b.t.  

      winterberging, brief van Theo van der Werf, e-mail van Felix Feléus jr., bezwaarschrift  

      van Miranda Koevermans, Stefan van der Bout en hr. Paling, klacht van hr. Paling, nota  

      en maandelijkse nieuwsbrieven van het watersportverbond, nota waterschapsbelasting,  

      nota bedrijfsreinigingsrecht en info over nieuwe regeling  van Gem. R,dam, nota 

      verzekeringsmaatschappij en uitnodiging nieuwjaarsreceptie wsv Overschie. 

      Uitgaande stukken: aanvraag lidmaatschapskaart watersportverbond voor 3 leden, brief 

      Aan donateur Brinkman, diverse brieven aan lid mevr. Sjoerdsma, diverse formulieren 

      winterstalling, formulieren winterligplaats voor niet-leden, aanvraag teruggave eco-tax 

      uitnodiging aan t.c. voor overleg met bestuur, uitnodiging nieuwjaarsreceptie aan leden en 

      mutataties aan watersportverbond en Kamer van Koophandel.  

06. Dit punt wordt verschoven tot na de pauze om een aantal leden gelegenheid te geven voor 

      het lezen van deze stukken welke in de pauze uitgereikt zullen worden. 

07. Dit punt wordt eveneens verschoven tot na de pauze en gelijktijdig met punt 06  

      behandeld.  

08. Omdat mevr. Sjoerdsma heeft medegedeeld dat zij het lidmaatschap per 30 april 2012  

      wenst te beëindigen is er nu ruimte voor 2 nieuwe leden. Het bestuur doet een voorstel om 

      de heren Marco Bonte en Dennis Treuman aan te nemen als adspirant-lid.  Marco en  

       Dennis stellen zich aan de vergadering voor en indien er geen bezwaar wordt  

       aangetekend zullen zij per 1 mei a.s. tot onze vereniging toetreden.  

09. Er hebben zich geen kandidaten voor de vacante functie van voorzitter gemeld en ook een  

      oproep tijdens de vergadering had geen resultaat. Het bestuur zal dus voorlopig uit 4  

      personen bestaan.  

10. Het bestuur had hierover niets te melden. Felix jr. had hierover zijn bedenkingen en vroeg  

      zich af wat er met de ooit aanwezige checklijsten werd gedaan en waarom hier nooit  

      melding van werd gemaakt. Het bestuur zegt toe dit uit te zullen zoeken en er in de        

      najaarsvergadering op terug te zullen komen. Vervolgens last Henk een pauze in.  

06. Vervolg. Over het financiële jaarverslag merkt Felix Feléus jr. op dat er een beduidend 

      verschil zit in de verwachting van het intredegeld en van hetgeen uiteindelijk gerealiseerd 

      is. De penningmeester legt uit dat de verwachting inderdaad te hoog is gesteld, wellicht  

      door enige onduidelijkheden bij het overgeven van het penningmeesterschap en door het  

      feit dat het lidmaatschap van een donateur niet is doorgegaan.  



00. Na nog een korte toelichting van zowel de oude als de nieuwe penningmeester wordt 

het verslag goedgekeurd en vastgesteld.. 

Het verslag van de secretaris levert geen vragen op en wordt eveneens vastgesteld. 

07. Vervolg. Door een bestuurlijk misverstand is de kascommissie niet opgeroepen  

      waardoor er geen kascontrole heeft plaatsgevonden. Op een later tijdstip zal deze  

      controle alsnog gebeuren en zal dit op de najaarsvergadering als agendapunt worden 

      opgevoerd. Gelijktijdig zal dan nieuwe kascontrolecommissie worden gekozen.  

11. Omdat het gonsde van allerlei geruchten en de t.c. nogal sceptisch was over het beleid  

      van het bestuur heeft laatstgenoemde de tc-leden uitgenodigd voor een verhelderend 

      gesprek welke op 20 december 2011 heeft plaatsgevonden. Jammer genoeg zijn beide 

      partijen niet nader tot elkaar gekomen en bleken de afschaffing van de verplichte  

      werkbeurt voor 75-jarigen, het veronderstelde gebrek van waardering en steun van het  

      bestuur en het vele aantal uren en werk dat de commissie reeds had verricht, de grote 

      struikelblokken. Een drietal leden, te weten Ton Donkers, Frans Lit en Rinus Paling  

      hadden zich reeds voor deze bijeenkomst voorgenomen om uit te tc te stappen,  

      ongeacht hoe deze zou verlopen en dit geschiedde ook zo. De tc is nu tamelijk  

      onbemensd en bestaat uit Mik Cillekens en Harry Helleman. Op de oproep van de  

      voorzitter voor aanvulling reageerde Jaap v. Akkeren positief zodat  

      de tc nu uit 3 personen bestaat. Vervolgens ontstaat er een heftige discussie als de  

      kwestie secretaris versus de heer Paling ter sprake komt. Laatstgenoemde heeft  

      gemeend de secretaris na de vergadering van oktober 2011 te moeten negeren  

      en hem als lucht te beschouwen, hetgeen hij nogmaals bevestigt in deze vergadering.  

      Wat de reden hiervoor is niet geheel duidelijk, maar in ieder geval speelt de 75-jarige 

      regeling hierin een belangrijke rol omdat de secretaris ervan wordt beticht   

      hiervan de aanstichter te zijn. Felix jr. merkt terecht op dat het zijn voorstel was  

      geweest en dat het bestuur dit in een ledenvergadering heeft opgevoerd. Na stemming 

      werd het voorstel met zeer ruime meerderheid aangenomen. Het bestuur treft hier dus  

      geen enkele blaam en dus zeker ook de secretaris niet. Om de zaak zuiver te houden  

      vraagt de voorzitter of deze zaak nogmaals aan de orde gesteld moet worden. Na 

      stemming blijkt een grote meerderheid, 15 stemmen, hier geen behoefte aan te 

      hebben en wordt de zaak als afgesloten verklaard. Vervolgens verwijt de  

      secretaris de heer Paling dat deze onbevoegd en op eigen houtje een slot op het grote 

      toegangshek van de winterberging heeft geplaatst. De heer Paling zegt dit gedaan te 

      hebben in de functie van terrein-commissaris hetgeen door de secretaris met klem  

      wordt ontkent omdat hij toen reeds zijn functie had opgezegd. Dit wordt nog verder  

      nog uitgezocht.                                  

12. De voorzitter maakt bekend dat er een evenementencommissie in het leven geroepen 

      is en hierin hebben Joke en Ed Schuil, Diana Ensink en Ron Koevermans zitting. Zij  

      wilden als opening van het seizoen een vaartocht naar de Doeshaven organiseren en  

      daar een gezellig weekeinde met een barbecue houden. Omdat de Doeshaven wegens 

      werkzaamheden niet te bereiken is hebben ze hiervan afgezien en de viswedstrijd en  

      barbecue gewoon weer bij ons in de haven te houden. De datum wordt vastgesteld op  

      zondag 6 mei.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13. - De hellingdagen zijn 21 en 22 april. We doen dit gelijktijdig met onze buren, hetgeen  

        betekent dat we niet over hun terrein gaan lopen, maar buitenom. Aan Felix jr. wordt  

        gevraagd of hij de leiding over het hellingen weer op zich wil nemen, waarvoor hij  

        enige bedenktijd vraagt. 

      - mevr. Sjoerdsma heeft laten weten per eind april onze vereniging te zullen verlaten 

        omdat haar boot verkocht is.  

      - de vingerpiertjes zijn klaar en zien er prachtig uit. Het bestuur bedankt een ieder voor 

         het puike werk en de geleverde inzet. Komende winter gaan we de piertjes van de 

         gezamenlijke steiger vernieuwen. Het werkrooster zal bijtijds bekend worden   

         gemaakt met het oog op te maken afspraken. 

      - de schragen worden opgeborgen op 1 meter afstand van het hek en de leden wordt 

         verzocht hun eigen schragen te merken. Werksteigers en trappen kunnen daar  

         eveneens geplaatst worden, vastgemaakt aan de schragen en niet aan het hek.  

      - er wordt een brievenbus aangeschaft voor de haven. 

      - op verzoek peilt het bestuur de behoefte om van het toilet/douche van de buren  

         gebruik te maken. In het laatste gezamenlijke bestuursoverleg hebben wij dit naar 

         voren gebracht en het schoonmaakkostenplaatje zou voor ons ca. € 350,- per jaar 

         zijn. Na stemming blijkt het merendeel van onze leden hier voor te zijn en de  

         secretaris zal dit doorgeven aan wsv Overschie. Dit wordt verder besproken in hun 

         ledenvergadering.  

      - op verzoek van de leden wordt de aanvang van de ledenvergadering voortaan 

         vastgesteld op 20.00 uur. 

14. De heer Paling merkt op dat de pyama op de boot van de secretaris er té lang op heeft 

      gezeten en er per 1 maart af had gemoeten. Er volgt een korte discussie over de  

      betekenis van een zeil en een pyama waarna besloten wordt dat na 1 maart alle zeilen, 

      pyama’s  of andere losse bedekkingen verwijderd dienen te zijn.  

 

      Stefan van der Bout legt zijn probleem met zijn buurman Rik van de BRU10 uit en  

      heeft met name moeite over zijn gedrag na drankgebruik. Een aantal overige leden 

      verklaren dat zij door hem in zo’n toestand te zijn opgebeld en wensen hiervan  

      verschoond te blijven. Het bestuur had zich reeds in haar bestuursvergadering hierover 

      beraden en besloten de partner van Rik als zijnde hierover aangesproken diende te  

      worden. De secretaris heeft met haar gesproken en uitgelegd hoe de vork in de steel 

      zit. Hij heeft afgesproken dat indien medeleden weer worden gevallen na overmatig 

     drankgebruik zij niet in aanmerking zullen komen voor het definitieve lidmaatschap  

     per november 2012. In ieder geval wordt er zeker beterschap beloofd.  

     Mevr. Tinka Treuman stelt voor om alle incidenten aan de secretaris te melden zodat 

     een dossiervorming kan plaatsvinden. Dit voorstel wordt in dank aanvaard met de 

     mededeling dat meldingen schriftelijk of per e-mail dienen te geschieden.  

 

     Ton Donkers vraagt aandacht voor het onderhoud van de verlichtingsmasten op het 

     winterterrein. Het bestuur zegt dit toe. 

 

     Felix Feléus jr. vraagt hoe het zit met het bootje van wijlen Dik Kooij op de kant. De 

     secretaris heeft met de zoon gesproken en deze heeft toegezegd de contributie te zullen 

     voldoen. Op een later tijdstip neemt hij met het bestuur contact op om zich te beraden  

     hoe verder te gaan. Tot die tijd blijft het bootje in ieder geval op de winterberging.  

     Een eerder toegezegde ledenlijst wordt hem overhandigd. 

     Na zijn bedenktijd wil hij wederom het voortouw nemen bij het hellingen.  

 

15. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering. 


