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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 dinsdag 9 april 2013, 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 ledenvergadering 4 oktober 2012. 

   4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

   5. Jaarverslagen van penningmeester en secretaris. 

   6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 1 nieuw lid hiervan. 

   7. Ledenbestand.  

   8. Verkiezing algemeen bestuurslid. Voor deze functie heeft Stefan van der Bout zich 

       beschikbaar gesteld.  

       De secretaris is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten voor beide 

       functies kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering 

schriftelijk                  

       bij de secretaris aanmelden. .  

       Herbenoeming waarnemend voorzitter tot voorzitter.  

   9. Arbo, veiligheid en milieu. 

  10. Mededelingen van het bestuur. 

  11. Rondvraag. 

  12. Sluiting. 

    

. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 



        

 

 

NOTULEN LEDENVERGADERING WSV UNION 9 APRIL 2013 

 

Notulist Martin Gerharts.  

Aanwezig 25 leden. Afwezig 8 leden waarvan 2 met kennisgeving. 

Aanwezig 3 donateurs. Afwezig 3 donateurs waarvan 1 met kennisgeving. 

 

01. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder hartelijk welkom. 

02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 

03. Tekstueel zijn er op de notulen van 4 oktober 2012 geen op- of aanmerkingen. 

      Naar aanleiding van vraagt Felix Feléus jr. of er inderdaad ook gekeken is naar de 

      kosten van een nieuw toilet. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad het geval is maar  

      dat ons budget nog niet toereikend is om tot aanschaf over te gaan.  

      De notulen worden gearresteerd.  

04. Ingekomen stukken: Nota’s van verzekeringsmaatschappij, Watersportverbond, Kamer  

      van Koophandel, Gemeente Rotterdam en Regionale Belasting Groep, uitnodiging 

      Deelgemeente Noord inzake kostprijsdekkende huur, uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie 

      wsv Overschie, 30 aanmeldingsformulieren inzake winterstalling, 3 aanvragen voor het 

      lidmaatschap, e-mails van de heren Donkers, Paling en Brinkman, bevestiging mutaties 

      ledenbestand door het watersportverbond en de maandelijkse nieuwsbrief van hen. 

      Uitgaande stukken: e-mails aan de heren Donkers, Paling en Brinkman, afhandeling  

      aanvragen winterstalling, afhandeling aanvragen lidmaatschap, uitnodiging  

      nieuwjaarsreceptie van ons zelf, aanvraag teruggave eco-tax en mutaties ledenbestand aan 

      Watersportverbond. 

05. Het financiële jaarverslag vertoont enige hiaten met als oorzaak tijdgebrek van de  

      penningmeester. Op verzoek van de secretaris is het toch aan de leden uitgereikt maar is 

      door genoemd euvel incorrect  en ook de kascontrolecommissie heeft hierdoor nog niet de 

      gelegenheid gekregen de financiële stukken in te zien en te controleren. Dit zal nu  

      plaatsvinden na deze voorjaarsledenvergadering en hun bevindingen zullen op de  

      najaarsledenvergadering van 2013 worden gepresenteerd. 

06.Op voorhand wordt er voor 2014 een nieuw kascontrolelid gevraagd en Felix Feléus jr.  

      stelt zich hiervoor beschikbaar zodat de bezetting dan wordt Jaap van Akkeren en Felix jr. 

07. De secretaris meldt dat er geen mutaties in het ledenbestand zijn en dat er 5 personen op 

      de wachtlijst staan, waarvan hij de volgorde opleest. 

08. Stefan van der Bout heeft zich aangemeld voor de vacante functie van algemeen  

      bestuurslid. Na stemming wordt hij unaniem door de leden gekozen en onder luid applaus 

      wordt hij door de voorzitter welkom geheten. Uit de vergadering komt nog wel een  

      opmerking dat er nu wel weinig bestuursleden zijn met een historische ervaring, waarvan  

      akte.  

      Martin Gerharts is aftredend omdat zijn wettelijke termijn er op zit, maar stelt zich  

      wederom beschikbaar. Onder applaus wordt hij unaniem herkozen als secretaris. 

      Henk Treuman wordt unaniem herbenoemd van waarnemend voorzitter tot voorzitter en 

      mag eveneens een luid applaus in ontvangst nemen.  

09. Voorzitter meldt dat dit onderwerp zeker niet pro forma op de agenda staat, maar wel  

      degelijk een functie heeft. Over arbo-zaken valt ditmaal weinig te melden, behoudens de 

      mededeling dat de meeste arbo-regels voor een vereniging van ons kaliber niet van  

      toepassing zijn en ook niet verplicht zijn.  

       



 

 

 

      Wat de veiligheid betreft heeft het bestuur het oude besluit van 3 jaar uitsluiting van 

      hellingen bij niet dragen van veiligheidsschoenen herzien. In haar wijsheid heeft zij 

      besloten hiervoor een boete van 50 euro in te voeren welke men terugkrijgt bij het tonen  

      van werkschoenen op de volgende hellingbeurt. Felix jr. licht het besluit van toentertijd  

      toe door te verklaren dat bij boetes men gemakkelijk bereid is de portemonnee te trekken  

      en dan vervolgens van het werkterrein te vertrekken en helemaal niets doet.  

      Er volgt nu een discussie wat goede veiligheidsschoenen zijn, met stalen of kunststof  

      neuzen. Het bestuur hakt de knoop door en laat de keuze aan een ieders eigen 

      verantwoordelijkheid over. Mik Cillekens is belast met het toezicht op de schoenen. 

      De mensen aan de hellingkar dienen naast de veiligheidsschoenen ook een helm en  

      werkhandschoenen te dragen welke door de vereniging worden uitgereikt. 

      Felix jr. is weer bereid wederom de dagleiding bij het hellingen op zich te nemen,  

      waarvoor dank. 

      Er wordt vervolgens een pauze ingelast. 

10. Mededelingen van het bestuur. 

      Refererend aan de opmerking over weinig historisch inzicht meldt de voorzitter dat het 

      bestuur in de oude notulen is gedoken en van zowel de bestuurs- als 

      ledenvergaderingen de daarin genomen besluiten van de afgelopen 10 jaar in beeld heeft 

      gebracht in een doorlopende besluitenlijst. Op deze manier is gemakkelijk en snel te 

      overzien of er inderdaad ooit ergens een besluit over genomen is en welles, nietes 

      beweringen uit te sluiten.  

 

      Het bestuur vraagt de leden om informatie indien er zich bijzondere zaken voordoen, te 

      denken valt bijv. aan ziektes, hulpbehoevend zijn, geboortes enz. Nu hoort het bestuur 

      alleen in de wandelgangen en dan nog veel te laat dat er iets aan de hand is. Dit is om  

      eventuele opmerkingen over te weinig interesse van het bestuur tegen te gaan.  

 

      De voorzitter maakt namens het bestuur excuses aan Martin Zegers voor het weigeren van 

      plaatsing van zijn schip op het winterterrein gedurende de zomer. Bij het inventariseren  

      van de genomen besluiten is gebleken dat dit wel degelijk mogelijk is. Dit n.a.v. het  

      gehonoreerde verzoek van wachtlijster Rob Haak. Het bestuur stelt nadrukkelijk dat het  

      om incidentele gevallen gaat en uitsluitend na overleg en met een speciaal contract waarin 

      precies beschreven staat wat mag en niet mag. In ieder geval mogen de overburen er geen  

      enkele last van hebben.  

 

      Op de vraag van de voorzitter of er interesse was om eventueel voor te hellingen is er  

      nauwelijks of geen respons gekomen en dus niet. 

 

      Namens de evenementencommissie krijgt Ed Schuil het woord van de voorzitter. De  

      viswedstrijd en aansluitende barbecue is gepland op zondag 5 mei. De werkcontainer kan 

      blijven staan en ernaast worden 2 tenten opgebouwd. Dit gebeurt op zaterdag 4 mei met 

      vrijwilligers die Ed nog zal benaderen. De viswedstrijd begint om 12.00 uur.  

 

      Verzekeringsbewijzen. Na de mededeling van de secretaris dat er nog best veel leden zijn 

      die de verlangde verzekeringspapieren nog niet ingeleverd hebben ontstaat er enige  

      commotie. Sommige leden voeren aan dat een betaalbewijs alleen voldoende is en een  

      kopie van de polis overbodig. De secretaris voert aan dat op de betaalbewijzen niet altijd  



      vermeld staat over welke periode de verzekering loopt. Zijn de gewenste polissen eenmaal 

      allemaal binnen dan zou alleen een betaalbewijs voldoende kunnen zijn. Het bestuur zal  

      zich hierover nog beraden..  

 

      Clubkascampagne. De penningmeester legt de vergadering uit hoe deze actie van de  

      Rabobank werkt  en in ieder geval is er een kans(je) om € 20.000,- voor de vereniging te 

      verdienen. Alle aanwezigen ontvangen een schriftelijke gebruiksaanwijzing. 

 

      Werkbeurten. Dit jaar is de invulling van deze geen probleem geweest, maar de uitvoering  

      ervan wel. Is de lijst eenmaal samengesteld dan zullen er later altijd wel mutaties  

      plaatsvinden om welke redenen dan ook. Er moet dan veel geschoven en geregeld worden  

      en dat kwam dan terecht bij Miranda. Niet altijd lukte het om een ploeg samen te stellen  

      en werden de betreffende leden op een ‘nog uit te voeren werkbeurtenlijst’ gezet. Nu de 

      werkzaamheden aan de vingerpiertjes nagenoeg zijn afgerond is er dus nog steeds een lijst  

      van leden die nog een werkbeurt(en) moeten vervullen. Dit zal dan ergens in de  

      zomermaanden moeten gebeuren volgens een lijst ‘nog uit te voeren werkzaamheden’.  

      Het bestuur snapt best dat werkzame leden niet altijd kunnen op de aangewezen dagen, 

      maar aan de andere kant verwacht zij ook wel dat deze zelf wat eigen initiatief tonen door  

      met iemand anders te ruilen. Ook nu komen de boetebeleid weer aan de orde en de  

      vergadering laat duidelijk blijken hier de nodige vraagtekens bij te zetten. Het bestuur is  

      eveneens geen voorstander van dergelijke boetes, maar zou je dit niet doen dan is de kans  

      groot dat alles als los zand uit elkaar valt en er maar wat aangerommeld wordt.  

 

      Het bestuur vraagt de leden om na erg slecht weer met veel storm ook eens de  

      moeite te nemen om te gaan kijken of alles met je schip nog in orde is. Het is meerdere  

      malen voorgekomen dat er schepen vastgemaakt en dekzeilen vastgesjord moesten  

      worden door derden.  

 

11. Mik Cillekens. Verzoek Theo Nieuwets om 2 weken later afgehellingd  te worden. Op de 

      eerstvolgende bestuursvergadering komt dit aan de orde.  

 

      Felix Feléus sr. Worden de boten in de winterstalling gecontroleerd op veilige  

      gasinstallatie? Dit wordt (nog) niet gedaan omdat de richtlijnen bij het bestuur ontbreken.   

      Hij schijnt die wel te hebben en zegt toe deze naar het bestuur te sturen. We kunnen dan 

      bekijken of deze bruikbaar zijn en eventueel in het terrein- en havenreglement in te passen 

      zijn.   

       

      Joop Wildeman. Heeft geconstateerd dat er ondeugdelijke lijnen gebruikt worden, welke  

      vaak nog eens slecht bevestigd zijn ook. Het bestuur vraagt de leden hier rekening mee te 

      houden.  

 

      Martin Zegers. Vraagt hoe het zit met de heer Paling en de onrust in de vereniging en of  

      hij nog een officiële functie in de vereniging heeft. Op de laatste vraag antwoordt de  

      voorzitter dat de heer Paling sedert 2 februari 2010, na opzegging zijnerzijds, geen enkele  

      officiële functie bekleedt. Wat de onrust en verstandhouding tussen de secretaris en de  

      heer Paling betreft wil de voorzitter niet te diep ingaan, mede door de afwezigheid van de  

      heer Paling. Er wordt van verschillende zijden naar een oplossing gezocht en op de  

      eerstvolgende ledenvergadering zal duidelijkheid worden verschaft. 

 

      Josien Jumelet vraagt of er animo en budget is voor het opfleuren van de haven met  



      planten. Animo is er en het bestuur neemt in haar e.v. vergadering een besluit over de 

      kosten van ca. € 50,-. 

 

 

      Stefan van der Bout vraagt of er op de hellingdag nog behoefte is aan tosti’s. Hierop  

      reageert de vergadering met groot enthousiasme en zien we de snacks met plezier en 

      vooral trek tegemoet.  

 

      Nabranders. Martin Zegers verklaart dat hij bereid is om de functie van terrein- 

      commissaris op zich te nemen. Dit positieve nieuws wordt door bestuur en leden met  

      groot applaus ontvangen. 

 

      Nabrander. De heer Haak vraagt hoe hij toegang kan krijgen tot de container met  

      gereedschap. De voorzitter verklaart dat in principe alleen bestuursleden hier toegang  

      tot hebben en dat het gereedschap alleen gebruikt wordt ten behoeve van de vereniging.  

 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.40 uur de vergadering.      

       

       

     

           .   .  

       

     

 

 

        

 

    

       

 

 


