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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 7 april 2016, aanvang 20.00 uur in de Alewijnzaal van 

Verzorgingstehuis François Haver Schmidt, Willem de Zwijgerlaan 35  3116HW Schiedam 

 

AGENDA 

 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 

2. Aanvullende agendapunten. 

3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 8 oktober 2015. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken. 

5. Jaarverslag van de penningmeester . 

6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing 2 nieuw leden hiervan. 

7. Ledenbestand. Voorstel tot aanname nieuw (adspirant)lid te weten Tino v. Eck. 

8. Bestuursverkiezing voor de functie van havenmeester, secretaris en alg. lid 

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we het bestuur weer voltallig kunnen                           

maken door de toezeggingen van Michael Oosterwaal voor de functie van 

havenmeester, Hans Zoetmulder voor de functie van secretaris en Arthur v. Berkum 

als algemeen lid. Martin legt dus zijn functie neer maar blijft in het bestuur als 

algemeen lid. Mochten er tot 24 uur voor aanvang van de alg. ledenvergadering geen 

bezwaren ingediend zijn dan kunnen we op de alv tot benoeming overgaan. 

9. Arbo, veiligheid en milieu. 

10. Mededelingen van het bestuur.. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Martin Gerharts 

Secretaris 

 

 

 



NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 APRIL 2016. 

 

Aanwezig 23 leden, waarvan 21 stemgerechted 

Afwezig 9 leden waarvan 5 met kennisgeving. 

               1 donateur zonder kennisgeving 

 

01. Stipt om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen van harte welkom. 

02. Aanvullende agendapunten. 

      Alex v. Kleef brengt schriftelijk aan de orde het gedrag met  m.b.t. het onderhoud aan  

      schepen op het winterterrein. Dit onderwerp zal na agendapunt 9 worden behandeld. 

03. Goedkeuring notulen vergadering 8 oktober 2015. 

      Tekstueel zijn er geen op- of aanmerkingen. 

       Inhoudelijk was er een vraag over de verlangde verzekeringspapieren. De secretaris merkt   

       hierover op dat er ondanks herhaald verzoek slechts een handjevol leden hun papieren  

       hebben overlegd. Nogmaals een verzoek om hieraan gevolg te geven op straffe van o.a. 

       uitsluiting van hellingen. 

       Vervolgens worden de notulen gearresteerd. 

04. Inkomende stukken. 

      Uitnodiging nieuwjaarsreceptie van bestuur w.s.v. Overschie 

      Bevestiging bestuursmutatie van Kamer van Koophandel 

      Aanslag waterschapsbelasting 

      Aanslag gem. heffingen afvalstoffen 

      Nota Gem. Rotterdam inzake huur/aflossing 

      Div. aanmeldingen winterstallers 

      Bevestiging Watersportverbond onze opzegging van het lidmaatschap 

      Opzegging lidmaatschap Niels Laffra 

      Diverse correspondentie inzake schade boot heer van ’t Klooster 

       

      Uitgaande stukken. 

      Uitnodiging nieuwjaarsreceptie aan leden en bestuur w.v. Overschie 

      Afhandeling aanmeldingen winterstallers 

      Opzegging lidmaatschap bij Watersportverbond 

      Mutatie bestuursbestand aan Kamer van Koophandel 

      Div. correspondentie inzake schade boot van heer van ’t Klooster 

      Bevestiging opzegging lidmaatschap Niels Laffra 

      Enqueteformulier Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake legionella 

      Uitnodiging aan leden/donateurs voor ALV 7 april 2016 

05. Jaarverslag penningmeester. Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. 

      De penningmeester legt de vergadering uit waarom een verhoging van het 

      lidmaatschapsgeld nodig is. De vergadering gaat hiermede akkoord en aldus 

      wordt de contributie voor 2017 op € 460,- vastgesteld. 

06. Kascontrolecommissie. Deze heeft de boeken bij de penningmeester  

      gecontroleerd en de zaken in orde bevonden. Er zijn geen vragen en verleent de 

      vergadering decharge aan het bestuur voor het uitgevoerde financieel beleid in 2015. 

      De huidige kascontrolecommissie is aftredend en voor de komende 2 jaar stellen 

      Alex v. Kleef en Felix Feléus jr. zich beschikbaar om de boeken te controleren. 

07. Ledenbestand.  Als nummer 1 op de wachtlijst draagt het bestuur Tino v. Eck voor  

      voor het adspirant-lidmaatschap. Mochten er binnen 14 dagen na de vergadering  

      geen bezwaren bij de secretaris ingediend zijn dan zal hij in het ledenbestand worden  

      opgenomen.  



08. Bestuursverkiezing.. 

      Op de voorgestelde benoemingen zijn geen reacties gekomen en derhalve is 

      Michael Oosterwaal benoemd tot havenmeester en wordt hij de man betreffende alle  

      zaken welke het havengebeuren aangaan. Hans Zoetmulder wordt benoemd tot secretaris,  

      Arthur van Berkum tot algemeen lid en Martin Gerharts eveneens tot algemeen lid. 

      Samenstelling bestuur is nu als volgt: Henk Treuman(voorzitter), Miranda Koevermans 

      (penningmeester), Hans Zoetmulder(secretaris), Arthur v. Berkum(alg. lid) en Martin 

      Gerharts(alg. lid.  

09. Arbo veiligheid en milieu. 

      Het bestuur vraagt Felix jr. om wederom de leiding bij het hellingen op zich te nemen, 

      welke hij toezegt. 

      Martin verklaart dat hij een enqueteformulier van het Ministerie van Infrastructuur en 

      Milieu heeft ingevuld welke niet vrijblijvend was en op straffe van boete moest worden  

      uitgevoerd. Het onderwerp was legionella en nu wachten we maar af wat het vervolg zal 

      zijn. Uit de vergadering wordt naar voren gebracht om bij de watertappunten bordjes aan 

      te brengen met de tekst: geen drinkwater. Het bestuur houdt dit in beraad.  

      In het verleden zijn er Arbo-technische onderzoeken bij ons gedaan welke door het oud- 

      Lid Frans Lit begeleid werden. Martin zal hem raadplegen wat er zoal gedaan is. 

      Op de vraag van het bestuur of er belangstelling bestaat om op vrijdag voor te hellingen  

      wordt positief gereageerd en melden een zestal leden zich hiervoor aan. Tevens biedt 

      een aantal leden die dag om 09.00 uur aanwezig te zijn om deze zaak te klaren. 

 

      Ingevoerde agendapunt van Alex v. Kleef. 

      Hij heeft schade ondervonden aan zijn nieuwe kap welke waarschijnlijk ontstaan is 

      door werkzaamheden aan een naast hem gestalde boot. Zijn verzekering heeft wel de  

      de schade vergoed maar hij moest wel zijn eigen risico betalen. 

      Zijn verzoek is dat leden de werkzaamheden op het winterterrein goed in de gaten moeten 

      houden en dat misbruik hiervan gemeld dient te worden, hetgeen het bestuur ten volle 

      onderschrijft. 

      Hij vraagt een ieder die getuige geweest mocht zijn van ondoordachte werkzaamheden  

      welke de schade aan zijn kap mogelijk veroorzaakt kunnen hebben hem die (schriftelijk) 

      te melden. Met deze verklaringen wil hij trachten zijn eigen risicobijdrage en evt. no-    

      claimkorting ongedaan te maken.       

10. Mededelingen bestuur. Het bestuur heeft geen mededelingen.  

11. Rondvraag. 

       

       

       

       

       

       

              

 

        

 

 

 


