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Agenda ledenvergadering(27) najaar 2015 (is voorlopig zoek) 
 

 
NOTULEN LEDENVERGADERING 8 OKTOBER 2015 

Aanwezig 19 leden 
Afwezig 13 leden waarvan 5 zonder kennisgeving. 1 Donateur zonder kennisgeving. 
 
01. Bij afwezigheid van de voorzitter opent Miranda Koevermans om stipt 20.00 uur de  
      vergadering.  
02. Er worden geen aanvullende agendapunten aangevoerd. 
03. De notulen van 9 april 2015 worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd. 
04. De secretaris leest de ingekomen stukken voor 
: 
      Nota Watersportverbond, overzicht bestuurssamenstelling Kamer van Koophandel, div.  
      correspondentie verzekeringsmaatschappij, 2 aanvragen ligplaatsen buitenleden,  
      aanmelding lidmaatschap Tino v. Eck, aanslag waterschapsbelasting, opzegging Marco  
      Bonte, div. ondertekende terrein- en havenreglementen,  
      div. aanmeldingen winterstalling en div. emails met gem. Rotterdam inzake reparatie  
      asfalt winterterrein. 
      Uitgegaan de volgende stukken: samenstelling bestuur aan Kamer v. Koophandel, 
      ledenmutatie aan Watersportverbond, div. correspondentie verzekeringsmij., afhandeling 
      aanvraag ligplaats buitenleden, afhandeling aanvraag lidmaatschap, afhandeling  
      aanvragen winterstalling, uitnodiging aan leden voor najaarsledenvergadering en div.  
      emails gem. Rotterdam inzake herstel gleuven in asfalt winterterrein. 
06. In verband met de verlate aanwezigheid van Arthur van Berkum  nu eerst punt 6.  
      Bestuursverkiezing. De wnd. voorzitter polst of er animo is om plaats te nemen in het  
      bestuur en jammer genoeg is hiervoor geen belangstelling. Wel geven Hans Zoetmulder  
      en Dennis Treuman zich op als ondersteunende leden ter ontlasting van het bestuur.  
05. Ledenbestand. De intussen gearriveerde Arthur van Berkum wordt door het bestuur  
      voorgedragen voor het adspirant-lidmaatschap en krijgt hij de gelegenheid zich voor te 
      stellen aan de vergadering. Mochten er binnen 2 weken geen bezwaar tegen zijn adspirant- 
      lidmaatschap ingebracht zijn wordt hij met ingang van 1 november 2015 aan ons  
      ledenbestand toegevoegd. 
07. Mandaat bestuur inzake max. bootmaten. 
      Naar aanleiding van tamelijk veel commotie in de voorjaarsvergadering over dit mandaat  
      is dit punt wederom ter stemming in deze vergadering gebracht. Unaniem behoudt het  
      bestuur het mandaat om hier verantwoord mee om te gaan. Discussie gesloten. 
 
      Pauze. 
 
 



08. Arbo, veiligheid en milieu. 
      Wnd. voorzitter heeft niets te melden maar benadrukt wel de voorschriften  bij het 
       hellingen nl. veiligheidsschoenen, helmen en hesjes. 
09.  Mededelingen bestuur. 
       Nogmaals wordt de noodzaak van het verstrekken van een kopie van de verzekeringspolis 
       en betalingsbewijs onderstreept. Helaas komt hier ondanks eerdere verzoeken niet veel  
       van terecht en daarom zal het bestuur aan het einde van ieder kwartaal aan de leden een  
       herinnering sturen. De bedoeling is dat dan dat van alle leden de gegevens binnen zijn.  
       Mocht iemand toch nog in gebreke zijn gebleven dan zal één van de sancties zijn dat  
       betreffend lid niet meer mag hellingen. 
 
       Op verzoek van het bestuur stelt Felix jr. zich wederom beschikbaar om de leiding bij het 
       hellingen op zich te nemen. 
       
       Voorhellingen  op vrijdag  16 oktober. Hiervoor bestaat belangstelling en de volgende 
       leden zullen aanwezig zijn: Ron Koevermans,Hans Zoetmulder, Dennis Treuman, Dennis 
       Delhaas, Arthur v. Berkum, Aad v.d. Holst, Stefan v.d. Bout, Ben v.d. Bout, Martin Z.,  
       Mik Cillekens en Ed Schuil. 
       De ouderdom en kwalen van onze vorkheftruck komen ter sprake en de kwestie is  
       eigenlijk of we deze moeten opknappen om hem door de keuring te krijgen of dat we 
       moeten uitzien naar een goede tweedehands. We komen er niet uit en wachten dat Ed  
       Schuil terugkomt van vakantie omdat hij zich ook voor deze zaak inzet. 
        
       Werkbeurten. Miranda doet nogmaals een oproep voor leden die het voortouw willen 
       nemen met het indelen en delegeren van de werkbeurten teneinde het bestuur enigszins  
       te ontlasten. De nog uit te voeren werkzaamheden worden weer eens opgenoemd en alle 
       leden krijgen deze per email of post toegestuurd. Gino Heetkamp, Michel Oosterwaal en 
       Harry Helleman geven aan niet onwelwillend te staan om de lijnen uit te zetten maar  
       willen eerst het lijstje afwachten. 
       Om de boten niet te bevuilen bij het aanbrengen van een beschermende laag aan de  
       piertjes zullen we deze clusteren in de haven. 
 
       Harrty Helleman, Martin Zegers en Jan Zegers stellen zich beschikbaar om zaterdag 10 
       oktober de lier na te kijken. 
 
       André van der Holst krijgt een sleutel van het hellinggat zodat hij in staat is daar zijn  
       tweede bootje te water kan laten en niet meer naar de buren hoeft. 
 
       De secretaris legt uit dat de ontstane sleuven in het asfalt van het winterterrein hersteld  
       zijn. Door miscommunicatie van de zijde van de gemeente is dit zonder medeweten van 
       het bestuur geschied. Als deskundige heeft ons lid Alex van Kleef het werk later  
       beoordeeld en als voldoende bestempeld.  
 
       Watersportverbond. Ons lidmaatschap bij het Watersportverbond wordt ter discussie  
       gesteld. Wij betalen hiervoor best veel geld en krijgen er eigenlijk weinig voor terug.  
       Van de gastvrijheidsregeling wordt nauwelijks gebruik gemaakt en ook ooit door ons  
       gevraagde juridisch adviezen werd niet naar tevredenheid behandeld. Na stemming wordt 
       unaniem besloten het lidmaatschap op te zeggen en dat geld beter te besteden. 
 
       Secretaris legt uit dat de zaak schade aan bakdekkruiser nog steeds loopt. De laatste  
       ontwikkeling was de ontvangst van 3 getuigenverklaringen, allen familie van de 
       eigenaar, waarin gesteld werd dat de schade door de vorkheftruck veroorzaakt was. Het  



       bestuur heeft hierop gereageerd en nogmaals de gang van zaken toegelicht.  
       E.e.a. heeft wel tot gevolg dat er voor de heftruck een adequate w.a.-verzekering moet 
       worden afgesloten. 
 
       Gino Heetkamp verzoekt een andere ligplaats i.v.m. grote hoeveelheid waterplanten. 
       Het bestuur zal dit regelen. 
 
10.  Rondvraag. 
       Jan Zegers vraagt toestemming om zijn boot aan de vaste wal te leggen om dan wat 
       gemakkelijker te kunnen werken en het bestuur gaat hiermee akkoord. 
 
       Mik Cillekens wil zijn sleutelbestand opschonen en vraagt de leden hun sleutelnummer(s) 
       aan hem door te geven. 
 
       Martin Gerharts vraagt of men wil nagaan of de gegevens op de toegezonden ledenlijst 
       correct zijn en eventuele foutjes aan hem door te geven.  
 
11.  Niets meer aan de orde zijnde sluit de wnd. voorzitter de vergadering om 21.30 uur. 
 


