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Geachte leden en donateurs, 

 

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

gehouden op donderdag 2 oktober 2014 , aanvang 20.00 uur in de Alewijnzaal van 

verzorgingstehuis François HaverSchmidt, Willem de Zwijgerlaan 35, 3116HW  te 

Schiedam. 

 

 

AGENDA 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 3 april 2014. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken.  

5. Mededelingen van het bestuur.  

Kostprijsdekkende huur afgerond, stukken getekend, nog geen rekening ontvangen, 

besparing €1097,  

Asfalt controle en kade inspectie deze week anders rappel, gras? 

BBQ 25 personen (11 leden) next year in mei.  

Werkbeurten wordt geregeld via Martin Zegers en Leo Noordijk,  

Hellingen:  eruit.    Ja/nee voorhellingen ?  

6. Ledenbestand. Voostel tot aanname van 2 nieuwe adspirant-leden, te weten de heren 

A. van der Holst en B. van den Bout. Dhr. De Rijke wordt afgevoerd 

7. Bestuursverkiezing. De penningmeester is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten voor deze functie worden opgeroepen zich tot uiterlijk 24 uur voor 

aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te melden. 

8. Arbo, veiligheid en milieu. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur, 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 

 

Routebeschrijving naar François HaverSchmidt: 

 



01. U rijdt op de A20 richting Hoek van Holland. 

02. Passage knooppunt Kleinpolderplein 

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

04. Ga na 300 m rechtsaf de “s-Gravelandseweg op richting Schiedam 

05. Vervolg uw weg op het Broersvest 

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

07. Neem na 350 m de 2
e
 afslag op de rotonde(Nieuwe Haven) 

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

 

 

 

NOTULEN LEDENVERGADERING 2 OKTOBER 2014 

 

Notulist: M.A. Gerharts 

Afwezig 9 leden waarvan 3 zonder kennisgeving. 

Afwezig 1 donateur zonder kennisgeving. 

 

01. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

02. Aanvullende agendapunten. 

      Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 

03. Goedkeuring van de notulen ledenvergadering 3 april 2014. 

      Tekstueel geen op- of aanmerkingen. 

      Inhoudelijk vraagt Felx Feléus jr. wat eigenlijk de moraal is van het hele gemeentelijke  

      gedoe rondom de kostprijsdekkende huur. De voorzitter legt uit dat de gemeente een  

      uniforme huurovereenkomst heeft ontwikkeld voor alle verenigingen die bij de gemeente              

      onder contract staan. De moraal is dat de gemeente zo weinig mogelijk onderhoud pleegt 

      en de verenigingen meer zelfarbeid moeten verrichten. 

      De notulen worden goedgekeurd. 

04. Ingekomen en uitgaande stukken. 

      Inkomend.        

- uitnodiging nieuwjaarsreceptie w.v. Overschie 

- diverse bezwaren van 7 leden tegen verlening van het definitieve lidmaatschap van 

- Jan Felthuis en Michel Hilgers 

- 2 aanslagen zuiveringsheffing van R.B.G. 

- van de gemeente Rotterdam: diverse brieven en e-mails betreffende het huurcontract en 

  kostprijsdekkende huur, organisatieverandering bij de afdeling Stadsontwikkeling en het 

  getekende huurcontract 

- Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard inzake participatie 

  waterbeheerplan 

- Watersportverbond: maandelijkse nieuwsbrieven, bevestiging van ledenmutaties en nota 

         contributie 

      - nota verzekeringsmaatschappij 

      - diverse inschrijfformulieren winterstalling 

      - opzegging lidmaatschap van Martin Barendrecht 

      - aanmelding lidmaatschap van Dennis Delhaas en Gino Heetkamp 

      - aan- en afmelding van de heer Fokkema 

      - diverse getekende terrein- en havenreglementen 

      - aansprakelijkstelling schade bakdekkruiser  

 

      Uitgaand. 



      - uitnodiging nieuwjaarsreceptie aan leden Union en bestuur w.v. Overschie 

      - diverse correspondentie met gemeente Rotterdam inzake huurcontract 

      - schrijven naar Jan Felthuis, Michel Hilgers, Ruud v. Noordennen, Miranda Grobecker,  

        Alex van Kleef, André van der Holst en Nico Laffra 

      - mutaties ledenbestand aan Watersportverbond 

      - diverse infobulletins Union 

      - notulen voorjaarsledenvergadering 

      - uitnodiging najaarsledenvergadering 

      - diverse correspondentie betreffende winterbergingsformulieren.  

 

 

05. Mededelingen van het bestuur 

      - het hele verhaal rondom de kostprijsdekkende huur is afgerond en we hebben het  

        getekende huurcontract van de gemeente terug ontvangen. We zijn nu in afwachting van 

        de rekening welke in ieder geval € 1097,- lager uit zal gaan vallen dan de vorige. 

      - de afspraak met de gemeente voor asfaltinspectie deze week is tot op heden nog niet 

         nagekomen. De secretaris houdt de vinger aan de pols.  

      - doet voorstel om een strookje gras in de haven langs de kade te leggen. De vergadering 

         merkt op dat het gras bij de buren veel ganzen en eenden aantrekken en hun boten flink 

         bevuild worden. Zij verwachten ook moeilijkheden bij het onderhoud. Bestuur neemt  

         deze argumenten in haar conclusie mee. 

       - de hellingdatum is 18 en 19 oktober. Het bestuur heeft voorkeur voor voorhellingen op 

         11 oktober en een twaalftal leden melden zich hiervoor aan. 

       - De viswedstrijd/barbecue werd bezocht door 25 personen waaronder 11 leden. Ondanks 

         dit enigszins tegenvallende aantal werd het een zeer geslaagde middag, mede door het 

          mooie weer en niet in de laatste plaats door de tomeloze inzet van de 

          evenementencommissie.  

          De voorzitter last vervolgens een pauze in. 

 

06.     Ledenbestand. 

          Martin Barendrecht heeft zijn lidmaatschap per 1-1-2015 opgezegd wegens privé 

          omstandigheden. 

          Het bestuur draagt Ben van den Bout en André van der Holst voor voor het adspirant- 

          lidmaatschap. Zij stellen zich aan de vergadering voor. Mochten er binnen 2 weken  

          na de vergadering geen bezwaren binnenkomen dan worden zij per 15 oktober aan het 

          bestand toegevoegd. Zij ontvangen de statuten, het huishoudelijk reglement en een 

          clubvaantje. 

07.     Herverkiezing penningmeester. 

          Hans Zoetmulder merkt terecht op dat dit punt reeds in de voorjaarsvergadering is 

          afgehandeld, waarmede dit agendapunt is vervallen. 

08.     Arbo, veiligheid en milieu. 

          Hierover valt niets te vermelden. 

09.     Rondvraag. 

          Stefan van der Bout vraagt of de uitnodigingen voor de vergadering een volgend keer 

          eerder verstuurd kunnen worden. De secretaris zegt dit toe. 

          Hij merkt op dat er in zijn box(nr. 3) weinig water staat hetgeen moeilijkheden geeft bij  

          het binnenvaren. Het bestuur zal dit vermelden aan de td-man van de gemeente als hij 

          ons asfalt komt bezien. 

 

          Felix Feléus sr. is het niet eens met de procedure welke gevolgd is bij het uitsluiten  



          van het definitieve lidmaatschap van Jan Felthuis en Michel Hilgers op onze 

          vergadering van 3 april 2014. Hij had een ledenstemming hier op zijn plaats gevonden. 

          De voorzitter verklaart dat het hier inderdaad een afwijkende procedure was omdat het 

          hier adspirant-leden  betrof waartegen een zevental bezwaren tegen verlening waren 

          binnengekomen. Het bestuur zal in soortgelijke gevallen voortaan secuurder te werk  

          gaan.  

10.     Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur. 


