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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 3 april 2014, aanvang 20.00 uur in de Alewijnzaal van 

verzorgingstehuis François HaverSchmidt    Willem de Zwijgerlaan 35   3116HW 

Schiedam. 
 

 

AGENDA 

 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Mededelingen van het bestuur. 

4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 8 oktober 2013. 

5. Ingekomen en uitgaande stukken. 

6. Jaarverslagen van penningmeester en secretaris. 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 2 nieuwe leden. 

8. Ledenbestand. Voorstel tot aanname 3 nieuwe leden, te weten mevr. Miranda 

Grobecker, de heren Ruud van Noordennen en Alex van Kleef. 

9. Bestuursverkiezing. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn aftredend 

en stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor deze functies worden opgeroepen zich 

uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris 

te melden. 

10. Arbo, veiligheid en milieu. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 

 

 

 



Routebeschrijving naar Alewijnzaal: 

1. U rijdt op de A20 richting Hoek van Holland 

2. Passage knooppunt Kleinpolderplein 

3. Neem na 3,5 km afslag 11 richting Schiedam 

4. Ga na 300 m rechtsaf de ’s-Gravenlandseweg op richting Schiedam 

5. Vervolg uw weg op het Broersvest 

6. Ga na 1,4 km rechtsaf de Koemarkt op 

7. Neem na 350 m de tweede afslag op de rotonde(Nieuwe Haven) 

8. Ga na 175 m rechtsaf de Schoolstraat op welke overgaat in de Willem de Zwijgerlaan 

 

 

 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 APRIL 2014. 

 

Aanwezig 24 leden.            Afwezig 6 leden waarvan 3 zonder kennisgeving. 

Aanwezig 4 donateurs.       Afwezig 1 donateur zonder kennisgeving. 

 

Locatie: Alewijnzaal van François HaverSchmidt te Schiedam. 

Notulist: Martin Gerharts 

 

01. De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en verzoekt om 1 minuut stilte ter  

      nagedachtenis aan Jaap van Akkeren. 

02. Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 

03. Mededelingen van het bestuur. 

      - kostprijsdekkende huur. Sinds onze bijeenkomst in november 2013 met de afdeling  

        Stadsontwikkeling hebben wij niets meer van hen gehoord, hoewel zij ons toegezegd  

        hadden ons nog ontbrekende stukken toe te sturen. We zijn dus nog in onwetendheid, 

        evenals onze buren wsv Overschie, en hebben ook nog steeds geen huurnota ontvangen. 

        Felix jr. merkt op dat er ooit berekeningen zijn gemaakt voor de kosten van 

        werkzaamheden en die wellicht voor ons van nut kunnen zijn. 

- doorlopende besluitenlijst ALV. Als geheugensteuntje voor de leden heeft het bestuur  

  alle besluiten van de laatste 10 jaar op een rijtje gezet. De voorzitter vraagt de vooral  

  oudere leden ook eens te kijken of zij nog eventuele aanvullingen kunnen vinden. 

- bbq/viswedstrijd. Op verzoek van de evenementencommissie wordt deze gehouden op  

  zondag 7 september. 

- schragenverhaal. Deze houdt in dat koker- en/of buisprofielen per 1januari 2019 taboe 

        zijn. Felix jr. merkt op dat het zinnig is om “brede basis”toe te voegen. Deze basis is 

- afhankelijk van hoogte en te dragen gewicht. Felix jr. zal samen met de  

  terreincommissaris proberen hiervoor wat richtlijnen op te stellen.  

- Stefan van den Bout heeft het bestuur verlaten. De voorzitter doet een oproep voor een   

        vervanger. Er komt geen respons hierop.  

      - werkbeurten. Er is nogal wat verwarring ontstaan over de hoeveelheid werkbeurten.         

   Jammer, maar Miranda heeft het in haar schema duidelijk aangegeven dat 1 werkbeurt  

   zeker was en dat een tweede of derde nog aangekondigd zou worden. Dit is niet gebeurd 

   omdat er niet genoeg werk voorhanden was. In ieder geval wordt er voor dit jaar  

   wederom een schema gemaakt. De voorzitter verzoekt een ieder die een klus nodig acht 

   deze aan de terreincommissaris door te geven.  

      - keuze locatie van de vergadering. De voorzitter legt uit dat deze locatie goedkoper is  

        dan de speeltuin en dat ook de ambiance een rol heeft gespeeld.  



      - voorhellingen. Deze is noodzakelijk op zaterdag 12 april omdat de zondag van ons 

  hellingweekeinde 1
e
 paasdag is. Er is in ieder geval voldoende belangstelling . Dennis 

  Treuman zal als dagcoördinator optreden.  

- stallen aanhangers,trailers,karretjes etc. op winterterrein. Bestuur vindt dit een heikele 

   zaak en vraagt de mening van de leden. Slechts 2 leden zijn voor hetgeen voor het  

   bestuur een reden is om kwestie als afgedaan te beschouwen.  

      - terrein- en havenreglement. De voorzitter stelt dat deze nogmaals zijn uitgereikt na  

  aanpassing van een voorstel van één van de leden. 

- ieder lid krijgt het winterbergingsformulier 2014/15 thuisgestuurd. 

- nota’s worden voortaan per e-mail verstuurd. Aan leden zonder pc per post.   

   04. De notulen van de ledenvergadering van 8 oktober 2013 worden zowel inhoudelijk als 

         tekstueel goedgekeurd. 

 

 

      05. Ingekomen stukken. 

            Aanslagbiljet waterschapsbelasting, nota verzekeringsmaatschappij, bevestiging van 

            Kamer van Koophandel inzake mutaties bestuur, maandbrieven en nota contributie 

            Watersportverbond, diverse formulieren voor winterberging, aanmelding lidmaatschap 

            Dhr. Laffra, uitnodiging gem. Rotterdam inzake kostprijsdekkende huur, info van 

            Gemeente Rotterdam over afsluiting Noorderkade i.v.m. het rooien van de bomen, 

            Overlijdensberichten van Jaap van Akkeren en Theo Nieuwets, uitnodiging wsv  

            Overschie voor hun nieuwjaarsreceptie en verzoek Felix jr om boot van pa langer in 

            de winterberging te houden.  

 

            Uitgaande stukken. 

            Schrijven naar mevr. Jumelet, schrijven aan dhr. Paling, schrijven aan dhr. Hilgers, 

            Mutaties aan Kamer v. Koophandel inzake mutaties bestuurssamenstelling,  

            Afhandeling aanvraag nieuw lid, afhandeling diverse winterbergingsformulieren,  

            Mutaties ledenbestand aan Watersportverbond, condoleancekaarten Jaap van  

            Akkeren en Theo Nieuwets, schrijven aan de nummers 1,2 en 3 van de wachtlijst 

            Inzake te verwachten voordracht en uitnodiging aan leden, donateurs en bestuur wsv 

            Overschie voor onze nieuwjaarsreceptie. 

      06. Jaarverslagen penningmeester en secretaris. 

            N.a.v. de post “nog te ontvangen gelden over 2013” wordt gevraagd waar deze uit  

            bestaat. De penningmeester legt uit dat dit nog te ontvangen contributiegeld als  

            openstaande boetes betreft. Met het oog op de privacy van de betrokkenen wordt 

            hier verder geen uitleg aan gegeven. Zij verklaart nog dat op het moment van de  

            vergadering nog slechts een gering bedrag open staat. 

            Er worden vragen gesteld over het lage energiebedrag. De penningmeester legt uit  

            dat voorheen de meterstanden meestal geschat werden en die waren altijd te hoog.  

            Toen zij aantrad is zij begonnen met de juiste meterstanden door te geven hetgeen  

            resulteerde in een flinke teruggave in 2013.  

            De voorzitter last vervolgens een pauze in.  

       07. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 2 nieuwe leden. 

             De kascommissie bestaande uit Ed Schuil en Hans Zoetmulder hebben  de boeken 

             gecontroleerd en in orde bevonden.. 

             Voor de komende 2 jaar stellen zich Felix Feléus jr. en Leo Noordijk beschikbaar. 

       08. Ledenbestand. Het bestuur doet een voorstel om 3 nieuwe leden als adspirantlid aan 

             Te nemen, te weten Miranda Grobecker, Ruud van Noordennen en Alex van  

             Kleef. Tot aan het begin van de vergadering waren er geen bezwaren binnengekomen. 



             De drie kandidaten stellen zich voor aan de vergadering. Indien er binnen 14 dagen na 

             de vergadering verder geen bezwaren binnenkomen worden zijn per 1 mei 2014  

             aan ons ledenbestand toegevoegd.  

       09. Bestuursverkiezing. De voorzitter, penningmeester en secretaris zijn aftredend en 

             hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen kandidaten voor deze functies 

             gemeld. Onder applaus gaat de vergadering akkoord met een nieuwe termijn van drie 

             jaar . 

       10. Arbo, veiligheid en milieu. Als enig punt meldt de voorzitter dat er nieuwe  

             milieuvriendelijke lampen op het winterterrein geplaatst zijn en de palen geverfd zijn.  

             Vanuit de vergadering komt er kritiek over het onderhoud en met name dat de lassen  

              niet juist behandeld zijn  Frans Lit stelt zich beschikbaar om zijn werkbeurt(en) aan    

              te willen wenden voor het juiste onderhoud. Met zijn expertise hierin stelt het bestuur   

              dit bijzonder op prijs.  

                

              Eveneens komt de risico-inventarisatie en –evaluatie ter sprake. De voorzitter stelt   

              dat reeds in vorige vergaderingen aan de leden is gevraagdom over dit onderwerp te 

              googelen en het bestuur suggesties of aanbevelingen aan de hand te doen. Hierop is 

              nimmer gereageerd en Frans Lit wil nu – als oud bestuurslid, aanjager en toentertijd 

              verantwoordelijke in deze materie- zijn kennis delen met bestuur.  

        11. Rondvraag. 

              Joop Wildeman. Hij vraagt het bestuur er op toe te zien dat er geen laddders op het 

              winterterrein tegen de afrastering vastgezet worden. Deze dienen aan de schragen 

               bevestigd te zijn. Toezicht hierop wordt hem toegezegd.  

               Ton Donkers meldt dat er op ons gedeelte van de gezamenlijke steiger nog geen 

               verlichting aangebracht is onder de electrokasten. Ook ontbreken er nog stroken  

                rubberoid op de piertjes en zijn de nieuw geplaatste stalen palen niet verder  

                met beton opgevuld. . Het bestuur neemt hier kennis van en één en ander zal                                                                                                                                                         

.               gerealiseerd worden in de komende werkbeurten. 

                Mik Cillekens vraagt om een recente ledenlijst en het terugbezorgen van de  

                terreinsleutel van wijlen Dick Kooij. De secretaris zegt dit toe.  

                Jochem van der Dussen vraagt of hij schragen van de vereniging mag gebruiken  

                voor zijn eerste winterhellingbeurt waarop bevestigend wordt geantwoord. 

                Theo van der Werf vraagt of er actief naar winterbergers wordt gezocht. Het 

                antwoord is neen, maar ieder lid wordt geacht hierin mee te werken.  

                Felix Feléus sr. verzoekt om een slot op het grote toegangshek van het  

                winterterrein. Dit wordt hem toegezegd. 

                Martin Zegers meldt dat zijn functie als t.c. soms moeilijk te combineren is met 

                zijn huidige baan. Leo Noordijk biedt aan hem bij te willen staan, hetgeen door de 

                vergadering in dank wordt aanvaard. De leden gaan akkoord dat hij dezelfde 

                bevoegdheden krijgt als Martin Zegers. 

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

         .  

          

 


