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Rotterdam, 28-09-2013 

Geachte leden en donateurs, 

 

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

gehouden op donderdag 8 0ktober 2013, aanvang 20.00 uur bij speeltuin “het Noorden”,  

Noorderkanaalweg 6. 

 

1. Opening van de vergadering. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 9 april 2013. (zie bijlage) 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Jaarverslag van penningmeester (over 2012)  (zie bijlage) 

6. Verslag van de uitgestelde kascontrolecommissie 

7. Contributie. Het bestuur stelt voor de contributie met € 25,- p/j te verhogen. 

8. Ledenbestand.   

9. Verkiezing algemeen bestuurslid. Mik Cillekens heeft aangekondigd af te willen 

treden. Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang 

van de ledenvergadering schriftelijk melden bij het bestuur. 

10. Arbo, veiligheid en milieu. Om te gemoed te komen aan de suggesties van leden 

om meer aandacht te besteden aan gas/gasflessen enz. heeft het bestuur besloten 

hieraan aandacht te besteden in het “Haven en Terreinreglement”. Tevens is van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om wat andere aanpassingen door te voeren. (Zie 

bijlage) 

11. Mededelingen van het bestuur. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

Henk Treuman (voorzitter) 



 

 

 

 

PS: 

In verband met de ziekte van Martin Gerharts wordt u verzocht eventuele reacties te 

richten aan: 

 

 

H.C.U. Treuman 

Schiebroekselaan 67a 

3037 RL  Rotterdam 

010-2430023  of 0622-994036 

union.voorzitter@upcmail.nl (Union) 

htreuman@chello.nl  (privé) 

 

M. Koevermans 

Singel 48a 

3112 GP  Schiedam 

010-2731967 of  06-26194162 

koefjes@hotmail.com 

 

 
Bijlagen: Notulen ALV 09-04-2013, Haven en Terreinreglement, Jaarverslag penningmeester 2012, Hellingformulier nw. seizoen,  

 

 

 

 

NOTULEN LEDENVERGADERING WSV UNION 8 OKTOBER 2013 

 

Notulist: .Henk Treuman  

Aanwezig: 23 leden/donateurs/asp.leden. 

Afwezig:   10 leden waarvan slechts 4 met kennisgeving. 

 

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

2. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 

3. Tekstueel wordt op de notulen van 9 april een kleine aanvulling ingebracht door Rob 

Haak. Het betreft de laatste alinea van de rondvraag waar het gaat over een 

werkruimte t.b.v. leden. Er zijn destijds  inderdaad enige opmerkingen gemaakt dat er 

wordt gestreefd naar een werkruimte voor leden.  

4. Post 

Inkomend 

Rekening van Schouten verzekeringen 

Gemeente Rotterdam - gemeentelijke heffingen 

             “                     - huur+ aflossing 

             “                     - uitnodiging gesprek kostprijsdekkende huur 

Reg. Belast. Groep     - zuiveringsheffing 

Watersportverbond     - nota contributie 

             “                     - maandelijkse nieuwsbrieven 

Kamer v. Koophandel - bevestiging mutaties bestuursleden 

             “                      - uitnodiging voor seminar 

Donateur(Haak)           - verzoek van de zomer op winterberging te blijven 

Aanmelding lidmaatschap heer van der Bout sr. 

Aankondiging Evides voor vervanging watermeter 

Diverse aanmeldingen voor winterberging 

 

Uitgaand 

Kamer v. Koophandel – mutaties bestuursleden 
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Bestuursbesluit verzoek heer Haak voor zomerberging 

Deelgemeente Noord – vragen over garantie nieuwe asfaltvloer 

Diverse winterbergingsformulieren. 

Brief aan dhr. Hilgers 

Brief aan de familie Jumelet 

 

5. Na een korte toelichting op het jaarverslag door de penningmeester en een opmerking 

over een rekenfoutje van € 2,- komt uit de vergadering nog de suggestie naar voren om 

bij een toekomstig jaarverslag de eventuele boetes apart te vermelden onder 

inkomsten. De penningmeester zal, indien mogelijk en van toepassing,  hier in het 

vervolg rekening houden.  

6. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd, geen onregelmatigheden 

geconstateerd en adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen. Aldus geschiedt. 

De voorzitter verzoekt toekomstige kascie. de verklaring toe te voegen aan het 

financieel verslag overeenkomstig het HHR. 

7. Om ook in de toekomst weer wat grotere investeringen te kunnen doen, een buffer te 

kweken en tevens op gedane investeringen afschrijving toe te kunnen passen wordt het 

bestuursvoorstel om de contributie met € 25,- per jaar te verhoging aangenomen. 

8. De voorzitter schetst in het kort de situatie rond een mogelijk lidmaatschap van Josien 

Jumelet/BRU10. Het komt er in het kort op neer dat tijdens de verlengde proefperiode 

bij het bestuur geen schriftelijke klachten zijn binnengekomen. Wel gonst het van de 

mondelinge op- en aanmerkingen. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat waar 

mogelijk zo veel mogelijk gehandeld dient te worden volgens Statuten en 

Huishoudelijk reglement en dat bij het ontbreken van schriftelijke klachten een 

rechtstreekse afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur niet de meest elegante 

oplossing is. Ze (het bestuur) dacht met een verlenging van de proefperiode een 

oplossing te bieden. Binnen de ALV was echter geen draagvlak om dit voorstel in 

stemming te brengen zodat er werd overgegaan tot een schriftelijke stemming over het 

al dan niet toelaten als lid. Van de 21 stemgerechtigde leden stem, stemden 19 leden 

tegen een lidmaatschap van Josien Jumelet-BRU10, was één stem blanco en stemde 

één lid vóór een lidmaatschap.  De voorzitter meldde na afloop van de stemming 

nadrukkelijk dat ook na deze vergadering ingebrachte schriftelijke klachten kunnen 

bijdragen aan een soepele afwikkeling van deze voor iedereen moeilijke affaire. 

9. Omdat Mik Cillekens na een jarenlange tomeloze inzet in bestuursfuncties van de 

vereniging gekozen heeft om het wat rustiger aan te gaan doen bedankt de voorzitter 

hem voor deze langjarige trouwe dienst. Hem wordt namens leden en bestuur een 

aardigheidje overhandigd. Hoewel er geen directe aanmeldingen waren om in de 

vacature te voorzien wordt staande de vergadering alsnog Martin Zegers bereid 

gevonden tot het bestuur toe te treden in de functie van terrein-commissaris. Onder 

luid applaus van de leden wisselen Mik en Martin Z. van plaats. 

10. Om onder anderen tegemoet te komen aan eerdere suggesties van de leden om wat 

nadrukkelijker aandacht te besteden aan de veiligheid rond gasflessen en 

gasinstallaties aan boord heeft het bestuur het Haven- en Terreinreglement een update 

gegeven. Er is een op dit punt een artikel toegevoegd. Ook is van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om het stuk ook op een aantal andere punten wat aan te scherpen en 

overbodige artikelen te verwijderen. Op vragen naar de betekenis en status van dit stuk 

(o.a. ondertekening en scheepscontrole) wordt opgemerkt dat dit het begin is van iets 

nieuws, dit reglement deel gaat uitmaken van de infomap die nw leden krijgen en dat 

door de ondertekening voorkomen wordt dat mensen zich beroepen onwetendheid. Op 

suggestie van Felix jr. wordt de term “deugdelijk” toegevoegd bij het artikel 



betreffende de schragen voor de winterberging. Een door Felix jr opgesomde en door 

Miranda genoteerde omschrijving van deugdelijke schragen houdt o.a. in niet van 

buis- of pijpmateriaal maar open hoekstaal, waar van toepassing 2x een driepoot voor 

de achterzijde van het schip en een vierpoot voor de voorzijde, geen grote 

overspanning en plaatjes aan de onderzijde van de poten om het terrein niet te 

beschadigen. Tot slot merkt Mik nog op dat de vereniging in het gelukkige bezit is van 

voldoende verenigingsschragen om een tiental boten te kunnen accommoderen. 

11. Het bestuur deelt mee dat er op zaterdag 12 oktober wordt voorgehellingd, dat er 

voldoen capabele mensen beschikbaar zijn maar alle hulp altijd welkom is. Diverse 

leden melden zich spontaan aan om ook mee te helpen. Op de “echte” hellingdag (19 

oktober) zal Felix jr. weer de dagleiding op zich nemen, Mik zal weer streng toezien 

op het veiligheidsschoeisel en Miranda zal tijdig zorg dragen voor de benodigde lijsten 

enz. voor de voorhelling- en hellingdag. Verder wordt nog gemeld dat er dit jaar wordt 

uitgegaan van 1 werkbeurt, maar dat daar waar noodzakelijk een tweede werkbeurt 

misschien aan de orde kan zijn. Een schema met dag/datum en namen komt via de 

mail en wordt voor de maillozen die afwezig waren verzonden. 

12. De rondvraag bracht ons: 

Jan Felthuis  

 Wil het bestuur bekijken of het mogelijk is, al dan niet tegen betaling een 

aanhangwagentje te stallen. Bestuur zal zich hierover beraden. 

 Ervaart de hellingwagen niet als maximaal stabiel en stelt voor de stabiliteit te 

verhogen. Het bestuur zal (laten) uitzoeken of Jan’s gevoel op feit of fictie is 

gebaseerd. 

 De zijkanten van de vingerpieren zijn blijkbaar niet in de juiste coating gezet 

waardoor fenders/stootwillen onder de teer zitten. Het bestuur zal hier naar 

(laten) kijken en proberen met een oplossing te komen. 

 Het toilet blijft vragen oproepen met name nu het ontbreken van toiletpapier. 

Nog meer dan eerder zal dit de aandacht krijgen, vooralsnog wordt de 

suggestie gedaan om, gelijk aan de camping te werken met een eigen rol. 

 Vraagt zich af of een vast stroomtarief misschien een idee is.  

 Jan meldt dat een diepingrijpende en droevige gebeurtenis binnen zijn gezin 

niet leidde tot enige reactie vanuit de vereniging (bestuur). De voorzitter 

antwoordt dat weliswaar dit niet bepaald netjes is en biedt ook namens de 

vereniging Jan excuses aan maar merkt tevens op dat het bestuur in eerste 

instantie niet op de hoogte was. Hij ziet dit wel weer als een pleidooi voor 

wederzijdse communicatie tussen leden en leden, leden en bestuur en bestuur 

en bestuur. 

Joop  

 Stelt voor om de vereniging met ingang van dit jaar kerstpakketten te laten 

uitdelen.   

Frans Lit 

 Heeft enige vraagtekens bij de invoering van het Haven en Terreinreglement, 

met name wat betreft ondertekening en controle. Het bestuur ligt toe dat er 

sprake is van een “ingroeimodel” en dat dit reglement, samen met andere 

stukken, deel zal gaan uitmaken van de infomap die nieuwe leden zullen 

ontvangen. 

 

13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ± 10.00 uur de vergadering 

maar niet alvorens nog iedereen uit te nodigen een drankje te nuttigen aan de bar. 


