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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 4 0ktober 2012, aanvang 20.00 uur bij speeltuin “het 

Noorden”,  Noorderkanaalweg 6. 

 

AGENDA 

 

1. Opening van de vergadering door de(wnd)voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen vergadering d.d.12 april 2012. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Ledenbestand. Voorstel tot aanname 3 nieuwe adspirant-leden, te weten de heren Jan 

6. Felthuis, Jochem van der Dussen en Theo Remmig.. 

7. Bestuursverkiezing voor de functie van voorzitter. Kandidaten kunnen zich schriftelijk 

bij de secretaris aanmelden tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de 

ledenvergadering. 

8. Verslag van de uitgestelde kascontrolecommissie en verkiezing van een nieuw lid van 

deze  commissie. 

9. Technische commissie. 

10. Hellingen. Het bestuur bereikt berichten dat niet door ieder lid het tijdstip van het 

hellingen als  prettig wordt ervaren. Een aantal vergaderingen geleden is dit al eens in 

stelling gebracht. Argument om vast te houden aan het derde weekeinde van oktober 

was dat dit samen viel met het einde van het vaarseizoen. Het derde en vierde 

weekeinde van oktober vallen echter altijd samen met de herfstvakantie. Argument om 

deze datum dan ook te heroverwegen was, om hen die dat willen, in de gelegenheid te 

stellen met de familie van de complete herfstvakantie te laten genieten, dus inclusief 

het eerste en laatste weekeinde. Het bestuur wil dan ook de volgende voorstellen in 

stemming brengen: 

Het weekeinde waarin de boten uit het water gaan wordt met één week vervroegd 

en valt dus in het tweede weekeinde van oktober. 

Mocht het bovenstaande voorstel niet aangenomen worden dan brengt het 

bestuur onderstaand voorstel in stemming: 

In even jaren wordt in het derde weekeinde gehellingd en in de oneven jaren in 

het tweede weekeinde van oktober. 

 

11. Arbo, veiligheid en milieu. 

12. Mededelingen van het bestuur.  

13. Rondvraag. 

14. Sluiting van de vergadering. 

 



Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Martin Gerharts (Secretaris) 

 

 

 

 

Notulen ledenvergadering wsv Union 4 oktober 2012    

 

Aanwezig 27 leden. Afwezig 2 leden met kennisgeving en 1 lid zonder kennisgeving. 

Aanwezig 4 donateurs en afwezig 2 donateurs waarvan 1 met kennisgeving. 

 

01. Om 20.05 uur opent Henk Treuman de vergadering en heet een ieder van harte 

welkom. Op verzoek van de secretaris zit deze de vergadering voor. 

02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht.  

03. Tekstueel zijn er op de notulen van de ledenvergadering van 12 april 2012 geen op- of 

aanmerkingen en worden aldus goedgekeurd. Inhoudelijk komt er van de heer Paling 

een klacht en hij stelt dat er niet veel van klopt. Hij voert een aantal oude argumenten 

aan die door de overige leden niet worden ondersteund. Hij wenst verder geen 

aanvullingen en aldus worden de notulen inhoudelijk goedgekeurd onder protest van 

de heer Paling tegen de vormgeving. 

04. Ingekomen stukken: e-mail van oud donateur Brinkman, 3 aanmeldingen voor het 

lidmaatschap, diverse aanmeldingen voor de winterberging, opzegging lidmaatschap 

Hans van der Ree, bevestiging bestuursmutaties van Kamer van Koophandel, 

afrekening verzekeringsmaatschappij, diverse nota’s Regionale Belasting Groep en 

van het Watersportverbond de maandelijkse nieuwsbrieven, bevestiging mutaties in 

ons ledenbestand en nota lidmaatschap.                                                                                              

Uitgaande stukken: aanvraag teruggave eco-tax, bestuursmutaties aan Kamer van 

Koophandel, diverse aanmeldingsformulieren winterberging, diverse 

aanmeldingsformulieren voor ons lidmaatschap, plus informatie over onze vereniging 

en mutaties ledenbestand aan het Watersportverbond.  

05. Het bestuur draagt de heren Jan Felthuis, Jochem van der Dussen en Theo Remmig  

voor voor het aspirant-lidmaatschap. Jan en Jochem stellen zich voor aan de 

vergadering en worden welkom in de vereniging geheten. Theo kon door 

werkzaamheden jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar omdat hij in de 

winterberging komt kunnen we hem alzo leren kennen. Mochten er binnen 14 dagen 

geen schriftelijke bezwaren binnenkomen dan worden zij per 1 november a.s. aan ons 

bestand toegevoegd. 

06. Er is geen reactie gekomen op de vacature van voorzitter en ook op de oproep in de  

      vergadering werd niet gereageerd. Henk Treuman stelt zich beschikbaar als interim-       

      voorzitter zolang we geen voorzitter hebben. Om het bestuur weer voltallig te maken   

      wordt er een oproep gedaan voor een vijfde bestuurslid. Jammer genoeg is niemand  

      bereid zich beschikbaar te stellen. In de volgende vergadering komen we hier op terug. 

07. De kascontrolecommissie, bestaande uit Felix Feléus jr en Hans Zoetmulder hebben  

de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en berichten dat er geen 

onregelmatigheden waren en dus in orde bevonden zijn. Felix is aftredend en wordt er 

een opvolger voor hem gevraagd. De animo hiervoor is nihil en ondanks 

herhaaldelijke verzoeken van het bestuur steekt niemand zijn vinger op. Het bestuur 

laat blijken ernstig teleurgesteld te zijn in de betrokkenheid van de leden. Er moet in 

ieder geval een kascontrolecommissie zijn en uiteindelijk wordt Felix jr. bereid 



gevonden om nogmaals voor 2 jaar in de controlecommissie te komen. Dit is niet de 

normale gang van zaken, maar nood breekt wetten en het bestuur betreurt dit ten 

zeerste.  

      08. De t.c. bestaat uit 3 leden. Er bestaat onduidelijkheid wie er eigenlijk het voortouw  

            neemt. De werkzaamheden voor de komende winter zijn in ieder geval het vernieuwen    

            van de vingerpiertjes van de gezamenlijke steiger en het verplaatsen van de grote  

            container van de haven naar het winterterrein. De penningmeester heeft een  

            werkindeling gemaakt welke aan een ieder is uitgereikt. 

            Vervolgens last de voorzitter een pauze in.  

09.Om de gehele herfstvakantie te kunnen benutten heeft een aantal leden het bestuur  

verzocht om eens te kijken of de hellingdatum niet verschoven zou kunnen worden.  

Hierop brengt het bestuur de volgende voorstellen in stemming: 

A) Het hellingweekeinde wordt met 1 week vervroegd en valt dus in het 2
e
 weekeinde         

van oktober. De uitslag van de stemming is 4 voor en 20 tegen, waardoor het 

voorstel verworpen is.  

B) In de even jaren wordt in het derde weekeinde gehellingd en in de oneven jaren in   

het tweede weekeinde van oktober. De uitslag van deze stemming is 8 leden voor 

en 16 tegen, waardoor ook dit voorstel verworpen is.  

            Door deze uitslagen blijft de hellingdatum dus het derde weekeinde van oktober.  

            Felix jr. wordt gevraagd of hij wederom het voortouw wil nemen bij het hellingen       

            waarop hij positief antwoordt.  

      10. Naar aanleiding van eerdere gestelde vragen over Arbo-zaken deelt het bestuur mede   

           dat  wij in het bezit zijn van een risico inventarisatie(RIE) welke in 1994 gemaakt is.  

            Het plan van aanpak dat hier logischerwijze uit voort zou moeten komen is echter niet  

            in ons bezit, hoewel dat wel zou moeten omdat Frans Lit dat toentertijd zelf gemaakt   

            heeft. Het bestuur zegt toe de oude RIE nog eens kritisch tegen het licht aan te houden 

            en aan de hand daarvan een plan van aanpak te maken.  

      11. Mededelingen van het bestuur.  

            Gebruik sanitair bij Overschie.  

            De penningmeester legt de situatie nog eens uit en zegt reeds een rekening gekregen te  

            voordat wij reeds een overeenstemming hadden bereikt. Deze rekening was dermate  

            hoog dat er afgevraagd wordt of de kosten tegen de baten opwegen. Het overgrote deel  

            van de leden vindt van niet en zegt als iemand dan zonodig moet plassen of douchen  

            ze maar donateur bij de buren moeten worden. Een zevental leden van ons zijn dat  

            alreeds. Dien van Noorden vraagt om ons toilet gewoon op niveau te brengen. Het  

            bestuur antwoordt dat dit niet het probleem is, maar wel het schoonhouden hiervan. 

            Na stemming onder de leden gaat de samenwerking met Overschie voorlopig niet  

            door. Het bestuur zal wel bekijken wat een nieuw toilet gaat kosten.  

 

            Het bootje van wijlen Dik Kooij is door zijn zoon verwijderd. 

 

            De lichtmasten verdienen nu echt onderhoud, maar om de masten nu naar beneden te  

            halen is met de winterberging geen optie i.v.m. de beschikbare ruimte. De vier  

            vrijwilligers op onze oproep, Leo Noordijk, Jochem van der Dussen, Martin Gerharts 

            en Mik Cillekens houden we in ons bestand. Het bestuur geeft deze zaak aan de t.c. en 

            wachten hun plan van aanpak af.  

 

            De contributie voor 2013 blijft € 406,- 

 

            De evenementencommissie heeft niets te melden.  



 

            Onverwachts werden we geconfronteerd met een onbekend bootje op ons  

            winterrein, welke daar geplaatst was onder toeziend oog van enkele leden. Het bestuur 

            is hier niet gelukkig mee en wenst in het vervolg eerst op de hoogte gesteld te worden.  

            Later bleek een aanwezig bestuurslid hiervan geen melding te hebben gemaakt.  

 

 

     12. Tom Donkers. Hij verklaart dat er de laatste tijd iets aan de hand is geweest met de  

           bemanning van de BRU 10 en eist maatregelen. De voorzitter zegt dat geruchten van       

           horen zeggen geen hout snijden. Ton zal nu een schriftelijke klacht indienen over hun,  

           zijn inziens, ontoelaatbaar gedrag. 

 

          Theo van der Werf. Hij vraagt of de huidige t.c. net zoals de vorige ook bestookt wordt  

          met brieven van het bestuur. Het is niet geheel duidelijk wat hij hiermede bedoelt en  

          ook bij navraag bleef dit zo. In ieder geval antwoordt de voorzitter hier ontkennend op.                  

 

          Josien Jumelet. Zij verklaart dat haar slotje van haar stroomkastje is doorgeknipt en                   

          de dader ligt natuurlijk op het kerkhof. Er wordt haar een nieuw slotje toegezegd. Het 

          bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste.  

 

          Jaap van Akkeren. Hij vraagt of er voorgehellingd wordt. Het antwoord is neen. 

          Felix jr haakt hier op in en vraagt of alle leden eigen schragen hebben, hetgeen het  

          geval is. 

 

          Rinus Paling. Hij vraagt of ons oud-lid mevr. Sjoerdsma ons nog geld verschuldigd is. 

          Miranda beaamt dat dit inderdaad het geval is en dat zij haar boot verkocht heeft en op  

          slinkse wijze uit het beeld verdwenen is. De kosten om ons geld toch binnen te krijgen  

          zijn hoger dan haar schuld en het bestuur heeft om die redenen daar dan ook van     

          afgezien.  

 

          Felix Feléus sr. Hij vraagt waarom een onbekend persoon een voorkeursbehandeling  

          krijgt ten opzichte van onze eigen leden door zijn boot reeds ver voor de hellingdatum  

          in de winterstalling te zetten. Onze leden mogen dit toch ook niet, ondanks  

          herhaaldelijk verzoek. Dit had ook niet op deze manier mogen gebeuren en het bestuur 

          betreurt deze gang van zaken dan ook ten zeerste en wil in de toekomst kennis hebben 

          van hetgeen op het winterrein afspeelt. 

 

          Mik Cillekens. Hij deelt mede dat de dames Truus en Lottie het koffiezetten voor  

          gezien houden. Het bestuur spreekt hun dank uit voor al hun goede zorgen. 

 

    13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering . 

 

          

 

           

 

              

 


